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HÖLEB0 HÄRADER

ÖKNEB0
2

VISOR OCH LEKAR FRÅN MÖRKÖ
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ORTSNAMN l ÖKNEBO OCH HÖLEBO HÄRADER

8

WETTERS MINNESSTEN

8

MINNESFONDEN

9

THURINGE BRÖLLOPSFÖRORDNING AF ÅR 1767

10 FOLKLIGT MUSIKLIV I TELGE
15 SPELMÄN I ÖKNEBO OCH HÖLEBO HÄRADER
18 BESKRIFNING AF LEFNADSSÄTT I HÖLÖ OCH MÖRKÖ
19 ARVID PETTERSSON
21 ANDERS ANDERSSON l LÄSTRINGE
23 SÖDERTÄLJEKRINGLOR
24 GUSTAF ANDERSSON PÅ MÖRKÖ
26 ÖSTSÖRMLÄNDSKA SOCKENBOÖKNAMN
28 SKIVSPALTEN
31 MORFARS FARS DANSMUSIK

Omdagsbild: Erik Hållén, Södertälje
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SÖRMLANDSLÄTEN distribueras till medlemmarna l Södermanlan& Spelmandörbund och Sörm1ån&ka
Ungdom8ringen. UtomAående kan prenumerera på Spelman8förbundet8 cirkulär (inkl. SÖRMLANWLÅTEN) för ett år genom att 8åtta in kr IS:-- på poBtQro ]2 24 74 - O, adre88 Södermanland8 Spelmamförbund. Skriv "Clrkulårprenumeratlon" på talongen!
Upplaga: 2.000 ex

Utkommer 2 gånger per år

2

Visor och lekar från Mörkö
LILLEMOR WENNERSTRÖM
l

Vet du an att Bpelmansrörbundet8 arkiv är en riktig guldgruva cm du vill finna nya låtar, visor
eller lekar från Sörmland?
Förbundet håller att fömöka samla in allt material som rör Sörmland och 8O(Tl finns på de olika
muöéerna och arkiven. Snart 8kå allt unna8 swnlat pC ett utälle.
I Södertälje, på Holmfastviågen 8, finns kop.ior, och
i Katrineholm, väl inlå8t, finns originalhandlingar.
Jag tänkte att det här kunde vara på un plat8
att ge ett litet axplock ur det stora material
som rinn8 från Mörkö.

Så fortmtte Roosvdl med sitt uppteckningsarbete
av lÖtar och viuor frén Mörkö, (Tum till januari
1899. Men ett 8tort problem var att han inte kunde noter. Han fick iUället försöko kocncng ihåg melodierna tills han kom hem till Stockholm,och dör
8jöng han upp dem rör kompositören Bror Beckman
sam sen skrev ner melodierna.

Stockholmaren Johnny Roosva] var ute på Mörkö
]898 och Mmöktc 8anla in 1ite,jaglåter honom
själv berätta om de problem han aötte på.
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°°17, IB, 19 Juni 1898 gjorde jag besök j lät8killiga 8tugor, utan något vidare re8ultat. Misstänksamma!
20 juni Fick jag underrättelse om att en torpare
Carl dc Mander på torpet Lugnet under Lötens gård
kunde "mycket sagor". Jug gick till honom. Han
hade lä8t i tidningor om rolkmÖl6undergökningarna
och rör8tod mina afsikter. LoNade att hjälpa mig,
göra mig bekant bland folket, & Btt dcrus misstänkswnhot 8kulle fömvinna.
21 - 25 gick jag dagligen till Lugnet. Torparen
introducerade mig i de Uugor i grannskapet Bom
hade pratsamna och någorlundu intclhgenta invånare,"

1| j\

,

'l

0
D

;

T'

l

,jb"ii

,, , t' ' ,, :?,},? ,,
'

J
D

.9|

l W

,,,1 ,

,

W

P

, ,,

.l

.'l

*" 3"

l

i'j P':

,!!

" fj' Nl', ' ,1 , ,

,:

l

," Sl|t

,U"

'

:" !

J
1\

!

,

,i' 1¶ Is||

w i ,|1 i

.,

J

När jag var en liten pilt
då var jag 8vår te 8tyra,
då ville jag följa f'licker i 8äng,
men far min bättre menar.
Far min ofta råka pO
mig i flickehopa 8tå.
Han löfte mig att prygla.

km".

l
l |} q

Och far mim, far mim långa pisk
mången gång hon för mig darwa.
"Och mjnn8 du inte pojke 8j8t
när Jag dig skulle ansa?
Nu skall ryggen din få lön,
för mor din ber allg ingen bön
allt uti denna &men."

Men ack! Så roligt det hände Ug
midt j socknevickan.
Mor min sjuknade, far min dog,
och jag fick gå te flickan.
Hej Falleralla ralla rej
hej falleralla raita rej
och jag fick gå te flickan!
(Ef't. Marta Katarina PörMotter, Atorpet)
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Olof Vadelind han tjänte på konungem gård
för pänningar och väbkurna kläder.
Så litet han åt och cjc88 mindre han drack,
det gjord han för sIn hjiårteliga kära.

När som han ridit sjuhundra mil omkring
då möter han 8in kärestas broder.
Och först u fTågte han efter käreUan Un
och sedan efter fader och moder.

Olof Vadelind han Rsjjdo Un konung uti säng.
Han gjorde de mö tjämter gom han kunde.
Och 8ist u frågte han om han kunde rå lof
att resaut j rosendelunden.

Jo, fader och moder de stå sig ganska bra,
mon käre8tan hon hvilar uppå båren,
hon hade u många små böner till sin gud,
j himmelen där träffa ni hvarandra,

Ja, konungen han 8vara Olof Vadelind U:
Olof Vadelind han rider tran till kärmtam gård,
Hvad har du uti ro8enlund att göra?
där bänt han Un ('åla vid porten.
Jo, jag har fått tidender, och Jag har fått bref, Och f'¢k8t så gångar han Ug in i famtukmoren,
att kärestun hon hvilar uppå båren.
dör fröknar och mmgeller de suto.
Ja, konungen han 8vara Olof Vadelind U:
Det var väl into mera än en kvinna!
För allt hvad jag cger i hela mitt gehof
u 3kå]j du få den ypper8ta grefvinna.

Och
han
För
han

Ja, Olof' Vadelind han svarade konungen så:
Det kan jag all8 intet begära.
För hännes like ej finns, hänrm make ej ge89
mj, inte i tolf konungariken!

Ja, kistan var af Ulfver och locket af guld,
och 8vepningen af rödaste vallmod.
När andra komma frun med blygd och med 8kwn,
dÖ komna vi med palmer uti händer.

Olof Vadelind han sadlade Un gångare grå.
Han rider öl'ver bärg och djupa dalar.
Han rider långt fortare än fågelen han flög,
allt öl'vor de nordiska länder.

(Ut. Anders Gustaf Andermon, Egelsvik)

när Bom han 8kådat det liket rundtomkring,
vrider 8in8 händer uti blodet.
hvart och ett mndkorn som uppå golfvet låg
vattnar det så tungt med sina tårar.
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Alle männer 8kulle rida fält,
men min man alle ätter8t,
alle hade di nya hattar,
men min hade ingen.
Tog jag mig en ganm] tratt,
och gjorde min man ny hatt,
och gamla tratten,
och nya hatten,
och min man hade ny hatt.

Alle männer skulle rida fält,
men min man alle ättemt,
alle hade di nya vä8tar,
men min hade ingen.
Tog jag mig en gmnal hä8t
och gjorde min man ny VäU,
och gmla hä8ten
och nya vägten
och min man hade ny vä8t

Alle männer skulle rido fält,
men min man alle ötter8t,
alle hade di nye Urtmpor
men min hade ingen.
log jag mig en famnat kortnpa
och gjorde min man ny Urumpa
och ganla korumpan
och nya strtnpan
och min man hade ny Urunpa

Alle männer Bkulle rida fält,
men min man alle ätterst,
alle hade di nya rockar,
men min man hade ingen.
Tog jag mig en gwnmal bock,
och gjorde min man ny rock,
och gamle bocken
och nye rocken
och min man hade ny rock

Alle männer skulle rida fält,
men min man alle ätter8t,
alle hade di nye byxer
men min hade ingen.
Tog jag mig en Wnmal ry88ja
och gjorde min man ny byxa
och gwnla ryggjan
och nya byxan
och min mm hade ny byxa

Alle Minner skulle rida fält,
men min man alle ötterst,
alle hade di nye 8kor
men min man hade ingen.
Tog jag mig en gammel ko
och gjorde min man ny sko
och ganlakon
och nya 8kon
och min man hade ny 8ko
(eft. Maria Katarina PÉk8dotter,
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Agusta Hellgren
hon heter Olga,
hon går te Djurgårn,
hon dansar polka,
hon super brännvin,
hon tuggar snus,
hon röker tobak,
och hon dräper lus.
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Agusta Hellgren
har röde 8trlnper,
och det 8o(n duger,
hon 8kiter i dom,
och gnuggar ur dan,
och flickorna uti Stockholm 8tad
de är 8ö hvita
an påkarna.

Nej jag 8kåjj köpa mig
en liten borNe
och jag ger fan j
hvad han måste ko8te
ty jag 8kå]j borsta
min lilla --och J8[ 8kall hålla hänne
fri fr n 1u8.
(Ut. August Demander, Egelmvik)
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Nu åker ja till STockholm
Fadiri-deri-diri-deri-direj
Nu åker ja till Stockholm
Fadiri etc.
Nu a ja ve Skamen
Faderi otc
Nu å ja ve Skansen
f'aderi etc.
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Nu å vi ve Ttnba etc.

Nu å vi ve Stockholm etc

Nu å vi ve Fittja etc.

Nu åker vi från Stockholm etc.

Nu å vi ve Snickarkrogen etc.

Nu å vi vo Liljeholmen etc.
O.S.V

Nu å vi ve Longpanna etc
Nu e vi ve Liljeholmen etc.
b
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Idaldemar Palmblad heter on annan upptecknare Ban
kom till Mörkö betydlig senare. ]932 var han där,
och mmlade då mest lekar, gåtor, Ugner 8ant några snå v18om

"Låna ell"

Tyvärr finns det inga noter alls med i hans material,
SÖ det kanske kan vara 8vårt att använda lekarna och
visorna. Mcm vem vet, kanhända känner någon igen
lekarna härnedan och kan komplettera med en melodi.
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BeSkEi,v,n,jing gv_lgk£n:
&ltagärnö Utta utom en, 8om går från den ena
till den andra och frågar:
"Bult, bult, får jag låna ell?"
- Gå till grämas, svarar den tillfrågade och i
ett lämpligt ögonblick byta de 8ittande plat8; dÖ
mhte
den 8om
går omkrin
Ukaförlorat
nå en ledig platm
Lycka8
han, dr ('ömt
den som
sin
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Pantlek
"Vill du köpa vev?"
- ja
"Hur många alnar?"
- 17
"Va vill du ha, wart eller vitt?"
Svarades nu ngåon annanfärg, fick man ge pant.
Leken kalladm sälja vev.

"Kämpm an 1e°dde"

"Vi hade en gåta gocn lek:

Beg,k,r,iynjng 2y_1,e,k,e,n:
1n"rinjj' av deltague 8tör. En utanför, som går
runt ringen och 8öker lägga en näMuk bakom en
av dem, som Btår i ringen, varefter de båda åt
var sitt håll 8öka nå den lediga platmn j ringen.

Min fru skicka mej hit me en hare
den ska du göda
den 8ka du föda
den ska du koka ärtvälling på
8å de gnäller å smäller
mellan hummelbleck å bleck8tolpgr
å den som inte den gåtan kan
han får ge pantar två
ii inte 8lippa ändå

pcjEsg9u'a§jyyn9"£'
Brea brea bälten
bakstora pengar som ett fat
den 8om inte tar opp en
8ka Jag 8lå i knoppen
U de brakar, när jag kommer tcbaks.

"4" iL
E':m'%' $f'£!S?: En i ringen, ·om bjuder
upp. De dansa omkring. Den uppbjudne 8tannar i
ringen och bjuder upp nästa gång 0.8.v.
klkmama §j4Dwu
Hans Hå8 me' träskorna på
gångar 8ig uti mÖmen
Nu tar vi i en ring
å Bvänger vi omkring
å pengar ha vi j en på8e

en lägte opp den för di andra. Den 8om inte kunde
waret fick ge 2 panter"(hur lö8ningon var, mincjc8 ej mgemannen).

Tå'
Be,8,k.r,i,v,ninSl gvjgk,e,n:
En"bi jAa6ock har cA' nä8duk bunden om ögonen,
han går i ringen och skal] söka gism vem han får
fatt j .
Qajtagwma ajj'ngeu
En blinder bock och en halter man
han faller ofta uti grnpen
där skal] han 8tö
till cjcbs han gi88ar och hittar på

7

Ortsnamn i Öknebo och Hölöbo

härader
l

MÖRKÖ, JÄRNA OCH TVETA

Ingenting ar svårare än att bestämma ursprunget till
forntida benCjmningor, eftersom historien ofta inte känner eller omnämner anledningen till namnet. Ofta mÖs"
te man därför stanna vid gissningar

I $iu°ef Ov 1200-tolet fungemde tydligen Ytter-jOmo
socken som onnexRSrsomhng under prosten ; Södertörns
kontrokt. Det Uldsta beloggef med namnen Morko,
Jäma och Tveta finner man i ett donationsbrev Ov den
5 jamjori 1291 då Andreas Bööt donemr honom tillh6riga

HÖLÖ

jordegendomar i "Myrky, Giemum ett Tuetum" dvs
1\Njrkö, Järna och Tveta (Bååt donemde sina egendomor
till domkyrkan i Strängnäs.)

SÖ förhåller det sig
med Höks socken, dör ötskilliga meningar och gissningar förekommer. Enligt fornforskare kallas socknen i cild re handlingar Hölö, Höle, Håles och Hc$lo, dlmännast
förekommer namnet HCSle . Några har förmodat att namnet kommer från nögon av folk- eller $i&onungorna
Haulf, Hellön eller Hjale, Andra härleder namnet från
Holkrus som kan ha varit Odens son eller åtminstone en
ov hans DrOttar. Åt denna Holkrus skulle då Höks och
frukten däromkring blivit anvisad som boningsplats, som
då skdle givit namnet Holleru, så småningom sammandraget till Holks och till sist HöIB. Mest sannolikt kallades socknen för HellS dö platsen varit kringfluten av
vatten på alla sidor och att ett vördslöst uttal förundmt
namnet till Hök och till sist HöIö.

t\/rinGF
Enligt G E Hellquist är Turinge försvenskat av Thorunge,
Thurunge frön Turungarnas by till släktnamn därmed sammansatt personnamnet Thor med -unge. -unge lir en avledningsändeke koncentrerad till de centrala bygderna
och till de gamla vottemamfärddederna. ( &empe1 på
avledning "musi" betyder mosse, folket som bodde på
mossen kallades "musingar" och sö småningom försvenskat till "Mysinge".
Det aldsto belägget med namnet Turinge, ecclesie
thorungi, härstammar från något av åren mellan 1285
och 1291, det står i ett diplom av år 1291. Under 1300talet nämns det flera gånger i handskrifter, De thorunge,
In parochia thorunge , Turinge socken 1358, i Thomnge
socken 1365.
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WHTERS
MINNESSTEN

MINNESfONWN
Gustaf Wetters minnesfond har till syfte Qtt i Gustaf
Wetters anda främja den sörmklndska folkmusiken.

l cM rn,,,ik vänner från hela landet har lämnat bidrag till
den rn;f)rlc,,tcn i röd, smölandsk granit som ovtucktes
vid c·r\ minne,,tund i våras. Stenen bar följande inskription:
GUSTAF WETTE R
3.4 1901 3.3 1977
Smermanlonds SpelmamfCSrbund
reste vården över sin störste ledare.

Till foncbn har hittills inkommit närmare 4000:- vamv
en del använts till inköp ov ett antal exemplar av de
nyligen utkomna uppteckningarna gjorda av vUnnen
Gustaf under många års flit. Eftersom upplagan inom
kort kommer att vara slut blir detta i framtiden exklusiva stipendier för unga spelman!
Minnesfonden förvaltas av SörmlOndska Folkmusikfonden
som givetvis välkomnar alla bidrag.
Använd postgirokonto 71 55 33 - 6 "Sclrmlundska Folkmusikfonden". Glöm inre att skriva Wetters minnesfond pO
talongen!

;1

::

;·5

Sörmländska låtar
upptecknade av
Gustaf Wetter
O

åren

1932-1976
En helhjärtad insats från Katrineholms kommun har msj"
liggjort den upprmrksommode utgövan av Gustofs upp"
teckningar.
Vad som umpmngligen avsågs bli en kopierad eller stencilerad utgåva blev alltså en riktig bok.
Mottagandet har varit enormt och intresset har vida överträffat våra egna kalkyler varför upplagan efter redan ett
halvår Ur i det nOrmostc sluMld. Köparna Ur att gratulero!

Millis Wetter vill genom St$rmlandslöten tacka alla enskilda och allo orgonisationer som genom sina gÖvor bidragit till den värdiga minnesstenen.
(AB)

Södermanlands Spelmamförbund tackar Katrineholms
kommun fOr det utmärkta initiativet!
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Thuringe

bröllopsförordning

af år 1767
- '

2.

,.

} '

'

a

C i

"· ·

t

5')1" '

I

·

·

·

,'

:' ; '

.:';¥ 'kl

fhudf-

I

,
',..

l1

"'
l

l!

)
t

'

s '·- t '}||rr\c]$¶ 4 rart

,
C: ;$

S, Skal B

6. O

:

"'

j

Il

F

ill

L

,. .
l

'

.
·

.

.., .'.,,' ' .C i3.
' ,.

'.

l ;,e.'

.

,

,

':'; .

l

I

.

'

-'

'

' j '

S.

r'

10

fOlkl|GIMUS|kl|V|TÉlGÉ
Arne Blomberg

Flitiga upptecknare har noga dokumenterat dlmogens
musik. Ty®rr Lir materialet betydligt magrare när man
försöker finna äldre folkligt musikliv i stOderna. Traditionerna har varit modernare än på landet och därmed
inte lika intressant för folklivsfomkarna.

många prominenta personer tillbringade somrarna i Södertälje och få av rikets städer av jämförbar storlek kunde
uppvisa ett sö rikt kuhurliv som Södertälje under 1879-90-talen. Detta kuhurliv krympte samman under vintern
för att sedan åter blomma upp under försommaren.

Städernas "finare" musikliv ar givetvis bättre belagt Un
det mer simpla utövande som exempelvis de olika danskapellen svarat för.

Fester och basarer avlöste varandra och nögra av de största var Societetsspektaklerm 1865, Belhnansfesten )884,
TrOdgårdsfesten 191 5 och Bodgummornas kafferep 1924.

Söderwljes musikliv finns ganska utförligt behandlat i
Täljcbygden 1976-77. Artikeln handlar dock till stor
del Om olika organisationcrs musikliv och dansmusik verkar knappost existera.
Staden har dock även i detta avseende haft ett rikt musik·
liv, även om det bevarade materialet är något torftigt.
Den legendariske borgmästaren Jakob Petterssson mindes
från sin barndom på 1870-talet att "till gatuliveh charm
hörde positivspelare, somliga med markattor, sackpipblåsare och t .O .m. harpspelare . Somliga gatumusikanter
medförde pO en hög stång en duk med rafflande bilder till
de visor, som vid musiken föredrogs. Det s.k. Troppmans·
ka mordet, varigenom en hel familj år )870 ber8vodes
livet, ;Mstrerades på det sättet. Den med vpp&attade
gatusångaren var "Vackra Rosen", som haft amMIning
vid operan - antagligen vid kören - och om vilken det
viskades, att han haft kOrlekdtSrbindeher med f8+a
damer. "
Sc5dertUlje var kring sekelskiftct en av landets $1öMa och
viktigaste Rdorter. Närheten till Stockholm gjorde att

205 byC/gd€.? .':: "g:" 8·:c·ietet8hua och akt gamla
j (5ruandla(iei? : :': : "Nya t'c'nmar'/iot€3 Ila t°'. Byggnaden réi'8 7954. lim'.': ?. l:. på bilden c»' dm 8. k.
Camitx Ul:i!?.
Ur Ny lll:¢*:N?N:d ^"dnim 1880.
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Dessa fester var givetvis enbart avsedda för badgästerna
och stodens $ocietct. Hela bodparken var inhägnad och
vanligt folk hade ej tillträde,

Nuvarande Grundbiografen har också bytt namn, den
hette urspmngligen Metropol medan biograferna Castor
och Roxy behöllit sina namn,

Musiken var en viktig del av badlivet och musikanterna
avlönades under visso tider ur en Särskild fond, Musikkossefonden, SOm instiftades redan 1864 genom att Bodsalkkapet skänkte 500 Rdr för att sdcerställa gocj musik

På stumfilmstiden var biografmusikerna mycket viktiga.
Handlingen skulle ötfö|io$ av passande musik och musikanterna fick i början sjölva välja eller improvisera
lämpliga stycken. Till filmen hörde Uven en rad ljudeffekter som skott, krossat glas, hovtramp o dyl.

under badsäsongen.

En annan "musikdisk" fond var Pianofonden, vars huvud- Samtidigt med biograferna begåvades staden även med
sakliga syfte var att skaffa ett hyggligt piano till socie- dansbanor, PO Töltet (vid nuvarande Badhuset) hade
Yortklubben en idrothpaviljong och en dansbana.
tetssdongen .
$terta|ie$ dansbana låg i Gläntan och Linas dansbana
återfanns ovanför nuvarande Heijkemköläka konvaleUnder tiden från 1889 fram till 1906 hade man tillgång
till militärmusik Om somrarna dö Södermanlands regemen- censhcmmet.
tes musikkår var förlagd i staden i den s.k. musikkaserNär Sydhamnen byggdes för ett antal år sedan gick en
nen. Givetvis fanns det också andr'o °'me$$ing$orke$trar'°
bad- och festepok bokstavligen i graven ty under de stoatt tillgö men regementsmvUkerna var duktiga och hade
säkert stort inflytande på stadens musikliv vid sekelskif- ra schaktmassorna finns Björkuddens Havsbad, Restaurang
och dombana. Både badet och restaurangen var under åttet.
skilliga Or ett omtyckt mOl vare sig man nu for med buss
eller med "sk ruföngfartyget" Ejdern,
Nu var det givetvis inte enbart i societetshwet och i
badparken som det spdades, musiken var viktig även i
SBdertdlje FolketshwfC$rening bildades 1903 och har unstans många kaféer och matserveringar.
der de gångna 75 åren betytt Ötskilligt för stadens kulturliv. SOm i andra städer har man dans sommartid i FolkparDet nya seklet begåvades så småningom med biografer.
ken och på vintern i Folkets Hus. Den nuvarande folkparFörst kom Södendjebiografen vid SockenstugegrCjnd.
Pariserbiografen på Jdrnagatan ombyggdes efter ett antal ken byggdes i mitten ov tjugotdet och när den stod klar
Or till Stenbergs färghandel och lokalen är idag blomster- ersatte den den gamla festplatsen i Kusens backe där man
redan 1910 byggt en dansbana som i sextonår var hemvist
handel.
för stadens dansande ungdomar. Det var dans varje söndag och olika kapell stod för musiken. På repertoaren
Strandbiografen vid Ma ren blev så smÖningom Saga och
Röda Kvarn pO Storgatan omdöptes till Centrum och fanns stod även fransas som dansades en gång varje söndag.
kvar till den stom citysaneringen på SO-talet.
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Redland och hans son Charles. Gula paviljongen blev
en av dåtidens största örhängen och fann ftSrkggare i
många länder.
I en inspelning frön förbundsarkivet berättar sc$dertdjemusikern Valk Thunman 1972 om några av kapellen frön
tjugo och trettiotalen. Bkmstrandskopellet bildades 1928
och hade besättningen dmgspel, tenorbanjo, fiol och gitarr. Ett anno! kapell var Blombackakopellet med bröderno Nisse, Sven, Ivar, Allan och Harry Eriksson samt två
fiolister Karl Axelsson och "Slabben".

Dan8banan i Kutwna backa byggdom 19 70 och »ar jUl"
enigt beakt. Bildcm är tag'm /9:tS.
Foto: Torekal Ibcrqe ta muaeum,
Till alla dessa dansbanor behgvde$ musik och visst fanns
det kapell. Nögm musiker frön ekelskiftet:

Oskar "Kucke" Grahn, gitarr och sång
Axel "Fulingen" J hansson, dmgspel
Carl Blomberg, fiol, mandolin, bleckpipa
Karl "Kalle-Pelle" Pettersson, fiol, klarinett
Dessa ingick i kapellet Harpan som verkade strux före
och strax efter sekelskiftet. Flera av musikerna ingick
senare i Spiskrokskapdlet som med varierande beWttning
verkade i flera år.
Axel Johansson var morbror till Carl Blomberg vars bror
Erik spelade fiol i Spiskroken. Böde Carl och Erik fick
musikaliska barn och i synnerhet Eriks söner har varit
och ar aktiva musiker. Måhända finns musikditeten med
även i tredje led ; Carl Blomberg var min egen förfor. .,
Utöver de här namngivna fanns även en red andm musiker
som blev kändo i trakten. Bland de mer namnkunniga må
nämnas kompositören av Den Gula Pcwiljongen, John
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T &diµ:rkdn bjöab M följande pmgram:
LÖRDAGEN DEN D JUNI.
Kl. 5,15 Sång av SöderUilje Sångarförbund, "Känner du landet".
Tal av doktor Karl Erik Johanmn.
Sång av Södertälje Sånnrförbund.
Kl. 5,45 Exerck &v öknebo kompani.
Kl. MO Uppträdsinde av bygdespelmän. Gamla låtar m. m. C. G.
Axelmn, Flöda, Seth Carlmon, Strånpjö, B. Boatröm, Katrin+
holm och Axel Waber, Vingåker.
Sång av Södertälje Sångarförbund.
KL 6,40 Folkdanser. Södertälje l. O. G. T» folkdandax.
Sång av Södertälje Sångarförbund.
Kl. 7,30—11 Dam Mwik av Redlancb dangorke8ter.
SÖNDAGEN DEN 10 JUNI.
KL 1,15 Söderman]and8 NWté8 mugikkår. "Känner du landet".
Hähninntd.
Ope)tWm Gudaf Sjölm'g. Stenhammnrs "Sverige" md nekompmjmnang av Sörmlänninsntme.
Högtidstal
OperaMngmv Gmtaf sjölmx. "Du umhi, du fria" med ackompanj«nang av Sörmlänningame.
Kl. 2,30 UpptrMmide siv bygd«pelmän. Gamla låtar m. m. C. G.
Axekison, Flöda, B. Boström, Katrineholm, Seth Cnr)88on,
Strånriö, Axel Water, Vingåker.
Kl. 3 Exercis av öknebo kompani.
Kl. 3,25 Folkdamer. Södertälje l. O. G. T:s folkdanshm
KL 3,45—5 Konaert av Södemanlanä rcg:tes mwikkår.
Kl. S—Il Dam. Mmik av Södermanlands t'eg:teg mwikkAr.
Inträdesavgift på lördagen SO öre, på Kndagen l kr.
gamn 25 öre.

Barn båkge da-

14
Östra Södermanlands Kuhwhistoriska förening (skapa"en
av Torekällbergets fri|Uft$mu$eum) ordnade en rad stora
hembygdsfester. Vid dessa medverkade ofta stmnlandska
spelmän vid uppvisningar och tävlingar. Även i SSdertcjlje fanns det "allmogespehMn" och dessa spelade gi"
vetvis även vid andra tillRAlen. PO Initiativ av Thure Enberg och Gustaf Wetter samlades traktens spelmän 1958
i en fCSrening, Södertälje Spelmanslag som snabbt blev
SBrmlands största lag med dryga femtiotalet medlemmar,
Det tiugoårsiUbi|erande laget består egentligen av två
olika lag och stadens tredje har nyligen bildats inom musikskokns ram.
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Vid de tidigare Mmnda hembygdsfesterna upptrudde spelmän men dansmusiken utfördes Ov ortens dansorkestrar.
Några namn: Redlands domorkester (1928), Noréns kapell
(1932) och Allom kapell (1934). Bakom den senare titeln
står måhända den tidigare nämnda Allan Eriksson.
En i senare tider mer namrjcunnig Allan heter Lagerwdl
i efternamn. Han Lir sedan mitten av fyrtiotalet oktiv med
böde gammal och modern dansmusik och samma spannvidd
hade även den skickligc pianisten och dragspelaren Edvin
Carlsson. ÅtskilRga sc$derttlljebor har många folkparksminnen med Eddes kuhlskvartett och Eddes dansorkester.

Rrjcrun a i i PoUcpam«n. r"e8tp(at8etn i Kuoena

backe fick ej ?:xh%na8 »ilkot bl a medförab en
ZI dol oNihin[l8problem. 79?7 inui(/dat? den nya
,blkparken. T'Wångm 17år umprungligm jfhån
Erik Dahlbom8 mg.

sc$artaljeDr&8tam the JAZZTNG RAND fot.c'gNTfemti i Folkeu Hu8" B-ml. vid pianot Eduin
Carlmon och vid tmomm'na Edoin Hultman. Uk

Både Edde och Allan har dessutom pO en rad kurser lärt
upp många spelmOn på sk ilda instrument, Idag svamr ju
musikskolan för den mesta muUkundervimingen och dagens mwikskola har dessutom en bred syn på musiken och
vi spelman R$ljer med spMning utvecklingen i Södertälje
där musikskokn nyligen engagerat Ingvar Andersson som
fiollamm och ledorc för skolans spelmanskg.

riqa meiker okända.
Foto: Tc)mkallbemet8 muggum.
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Spelmannen Erik Hållén, Sisdertalje var en Flhig gast
vid spelmamÉörbundeh tidigare stämmor. Han har till
eftervärlden överlämnat två rikt koloremde nothäften
med egna låtar. Det ena häftet finns i förbundsarkivet
och det andm finns på Torekällberget i Södertälje.
Tveta sockens store spelman hette Johan Petter Andersson
(1853-1917). Han var torpare, f¢5dd i Ytterjörna och bodde i Lotorp, Tveka. " Lotorpen" anlitades långt utanför
sockengränsen och spelade ibland tillsammam med
Anders Gustaf Andersson, Tveta (1859-1943).

Temanumrets avsnitt om spelmän bygger som vanligt till
största delen på Olof Anderssons uppteckningar från
1936.
Nils Dencker har samlat uppgifter och lötar främst frön
trosatmkten. En hel del spehnarunotiser och bilder återfinns i Thure Enbergs efterlämnade material.

Andersson var född i Skaraborgs Ian men kom 1885 till
Tvetabergs gård. Han byggde även många Fioler. Under
20- och 30-talen tjamtgjonde han som kanalroddare i
Stldertalje .

Du som vill veta mer om spelmän och låtar hänvisas
till grundmaterialet, Nils Denckers samlingar återfinns
på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och det
restemnde materialet ags av SC$dermanlands SpelmansfCSrbund i vars arkiv du även finner kopior av Denckersamlinga ma .

~

PO annan plats i Sörmlanälåten finns två artiklar om
Gustaf Andersson, MCSrkC$ och Arvid Pettersson, Vagnhämd.
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Vid Oa:s resa genom Sörmland 1936 fann han i SiSdertdlje tre spelman: Frans Pettersson, Nils Erik Vickman
och Gustaf Syrén. Bbde Pettersson och Vickman kom
från Taxinge socken och finns omnämnda i Sörmlandslåten 2/77.
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Gustaf Syrén var skrUddarmästare och föddes 1872 i
Ébgsta socken utanféSr Nyköping. Han började spela
fiol i tioårsöldern för fadern, Anders Johan Andersson.
Redan tidigt fick han följa med sin far och sin tio år
äldre bror Johan Edvard pO bröllop och danser. Syrén
bodde en tid granne med storspelmannen Melker Andersson i Östtorp. Han hade även en del melodier efter
Oskar Blomberg i Nyköping.

.
l Turinge socken har slakten Dillman under Flera genemKoner varit spelmän. Johan Dillman (1780-1873) var
fiskare och spelman, en av socknens mest kända och anlitade. Hans son Anders Petter Dillman (18134892) var
även han fiskare och spjnan.
l
l

VElS efter Gustaf Syrén. Södertalje, Efter fadern,
nk.
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A P Dillman var bl q anlitad vid ett större bondb%llop
vid StängareS, dö de i vagnar åkande bRAlopsgCkterna
företräddes av pO hästar ridande spelmän till och frÖn
Turinge kyrka. Sannolikt spelade inte spelmännen i kyrkan ty dö den första orgeln togs i bruk 1794 beslöt sockenstämman "åt vid Brudars in- och utgöng i Kyrkan,
inga spelmän, som förr vanligt varit, fö med sina Violer
eller andm blås lnstrumenter fdja henne längre in Un
mitt under orgelläktaren". Som kuriosum mö nUmnas att
den bestämmelsen tllkhnpades så sent som på 1960-talet
dö Thure Enberg och Arne Blomberg var brC$llopsspehnan
utanför Turinge kyrka.
Även i tredje generationen gick fiskar- och spelmonsyrkel i arv. Carl August Dillman (1835-1922) var bosot! på
olika ställen i Turinge, YtterenhCSrna och Tveta. Sonen
Carl Edvin Dillman (1878-1936) var stenarbetare i Almnäs och Sandtorp och flyttade 1914 till Södertölje. Han
var känd som en mycket god spelman och bidrog även
till wderhållningen i nykterhetslogen Fördomsfri i Almnäs. Tyvärr finns inga uppteckningar bevarade,
Uppgifterna om spelmannen från Tveta och Turinge ar
hämtade ur det material som samlats av Thvre Enberg,
Södertälje (1913-1975). Även Thure bör dock omnarr nås
i detta sammanhang. Han var dotterson till A G Andersson i Tveta och fick SOm nioåring sin första fiol av honom. Thure MOgnade sig en hel del låtar efter sin morfar och nögm av dessa finns bevamde pO en bondinspelning som gjordes 1971. Enberg var initiativtagare till
Södertälje Spelmanslag och ingick under många år i
fC$rbund$$tyre|$en. Hans forskningsarbete om spelmn i

14,5. PO LSKA
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Efter Johan Ersson och Johan Olsson, Remröd, Stora Malms socken.
(.V D)
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Hambo efter Carl F Persson, Jå'rna
Uppteckning: Nils Dencker.
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Polskan är komponerad av Persson, då han på i8go·takt var anställd
vid Vrena ångsåg.
(n. i))
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POLSKA EFTER ERIK LUDVIG LJUNGGREN, Hölö, EFTER MORS MORBROR ISAK
Ludvig Andersson. yästerljung (18234904)
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"Den första ja Urde mej Utä Spånga-Anders, när ja va på de åttonde Bre."
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HÖLEBO HÄRAD

Karl Gustav Pettersson, Hölö (1850-1927) gemenligen
kaiiad "Spe|-Pe|ie" el ler "Kalle bnd" var vida känd.
Han vor statdrdng och lbdd i Vårdinge.
mttaren Knut Gustaf Roben Johansson, HöIÖ (18861957) var löcjd l Stlgtomta men |§|z-|g46 verksam i
Höks.
Gustaf Andersson pä 1\N$rkö (1868-1943) finner du i en
annan artikel i tidningen. Han hade lärt ov J.a.n Petter
Jansson. Jansson kallades gemenligen Tmergu6än och
va=a som ett original på Mörkö, Jansson hade i Sin
tur lärt av klockare Andersson på Mörkö.
Även Arvid Pettersson (1883-1976) och hons bror Edvard
Pettersson (E 1890) hån Vagnhärad behandlas i e; ;ä:
skild artikel.
Skmddarmastare Erik Ludvig Liunabe¶, Trosa var född

och uppväxt i Skogvaktarkrogen under Tullgcwn i Höks.
Ljungberg fick sin RSrsta fiol vid 12 års ålder och lärde
spela av sin mors morbror mjölnaren Isak Ludvig Andersson, född i Mosstorp, Vdsterljung (c:a |82j-igö4).

P

l

l

Andersson hade polskor efter gamle Skogstotpen i Västerljung. Andersson fick även lektioner av en gammal
klockare Eklund som dö var storspelman i HUS. En annan
av Anderssons spelkamrater var musikdirektör Evert Lind
som varit vid Skamborgs regemente.
Erik Ljungbergs morfar, Anders Olsson, Vädedjung
(18124880), spelade klarinett och sjöng.
Snickaren och byggmästaren Carl Gustaf Lindell i Trosa
föddes 1865 i bntuna och lade sig $pe|a fiol av klockaren Andersson i Runtuna och Andersson i Spånga (Röby
socken).
Från Trosa omnämns även en rödman Andersson SOm spelman. Han var född ungefär IÉJ4Ö i Nora, Yagnhamd.

DEN BESKEDLIGA VALSEN EFTER ERIK LUDVIG LJUNGGREN. HÖLÖ, EFTER LANTBRUKARE PNDERSSON, NORA. VNNHARAD,
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BNGWLS EFTER KARL C1JSTAF C1JSTAFSSON LIDELL. TROSA,
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Text: Du d ja" min lilla Uån,
Ieuom förnöjd.
.l.
Lite " liar ja° mindre liar du,
lika Mor fröjd.
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Beskrffning af Iefnadssätt
i Hölö oeh Mörkö

Klipp ur
Höks Socken, J E Petri 1828
MörkCS socken, kydcoboksanteckning 1737

MÖRKÖ

Socknens allmoge delas ; två klasser, den fbrsto består
av infödingar eller södam vilkas förfader från urminnes
tider vistats inom socknen. Den andra SOm är mycket
talrikare utg6res av dom som ; semre tid inflyttat frön
nästgrönsande socknar, Dessa snrsk ildci folkstammar, som
redan Or mycket blandade, skiljer smk :1t i kroppsbildning, språk, klOdedrdkt m m. l seder och levnadssätt lir
dom i huvudsak lika, det beror troligen på den gamla
regeln "man tar seden dit man kommer" .

HÖLÖ

Allmogen inom socknen av båda könen, är i allmänhet
välbildad, men någon skönhet ibland dem är sälkynt.
De har vanligen en god och stark kroppsbyggnad. Redlighet, anständighet och va|vi|io utgC$r de allmännaste
grunddragen förenad med en val avpassad hövlighet somt
god omdömesR$rmöga . Då större delen är beroende ov
sina egna hemman tycks de vara välmående, man kan
Hos infödingarna är kodarna mera fast och starkt byggda,
ofta se ett frikostigt kvnadssått som gränsar till yppigar resliga, håret mörkt och ögonen bnma. Kvinnorna är
het i synnerhet vid deras samkväm där utländska drycker
mest fetlagda med grova lineomenter (ansikMmg) och
som Vin, Punsch m m nästan aldrig saknas. Caffe brukas
brun hy, dessutom storväxta, mkilt i skärgården.
allmänt. Trots HCSlSbondens ypperliga leverne och bildaBland dc inflyttade är karlarna rediga och %tlogda,
de Umgan9e$$ätt så behåller han likvUl sin kkkhel i sitt
dems kvinnor voMlgen mindre, men med en CYrdelak stånds anständiga enkelhet.
tigare k 'oppsbyggnod och i a|hmnhet blonda. Men
Högtidsdräkten tillverkad av till större delen inhemska
även blond dessa finns högst få och blona dessa inhjoch egna produkter består vanligen av en nött blå eller
dlngar nästan inget vackert kvinnoansikte.
grön livrock av vadmal med en knapprad, knäbyxor eller grön livrock av vadmal med en knappmd, knäbyxor
eller långbyxor av samma tyg och färg samt stövlar av
porcemt (urvattnat) löder. Kvinnorna har en mera yppig
klödsel. De har livklänningar för det mesta av tyger som
de själva har tillverkat men också av främmande tyger
exempelvis siden, bombasin (glansigt kamgarnstyg),
cambrik (fint batisttyg) o dyl. Kostbara schalar av silke
dr inte $a||$ynt. Deras kappor ar vanligen kantade med
sammet, hermelin eller gröverk, Orsaken till detta Ur
kvinnans naturliga böjelse för fåfänga som dr mer vanlig
hos detta kön än hos det mera allvarsamma mankönet.
Närheten till huvudstaden kan också bidraga till detta
förhållande. Om man undantager denna svaghet hos
kvinnokönet äger hon för övrigt alla de dygder som utgör
kvinnans värde såsom ärbarhet, hudighet, arbetsamhet
och flit. Sådan dr den sanna skildringen av HC$iC$
Sockens allmoge.
Smaken Ur olika man kan$b 0·

ser del man vill $c.

M

Då det galler klädedräkt behåller de äldre infödingarna sina f¢$rfck9en bruk. Karlarna bland dessa nyttjar
mycket kort rock med tvärfickor och mycket stora ficklock, lång väst, vid rund hatt och vida stövlar. Kvinnorm har på huvudet en hug, uppåt något avsmalnande
mössa, försedd med en lös, vit Iinneremsa och på mitten prydd med ett sidenband, en mycket lång kofta,
kort kjol, som endast skyler tjockbenet, röda yllestrumpor och skor med remmar. Denna enkla dräkt, som
förr skilt församlingens innevånare åt syns inte men,
mest beroende pO kringvandrande västgötar och avunden, svenskarnas urgamla notiondfel,
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Arvid Pettersson
Text och bilder: Hans Nilsson

Denna intemdu med byg&8pumnmn Am:id Pettermon
i vagUamd (7dord88 &n 79 mare 7958 ao redaktör
//Wl8 Nilmon, Tmm inför 8pelmannen8 75-åmdag.
Aruid Pettcp88on gick ur tidon 1978, 93 år gamal.
Flem au ham låtau Bpela8 au Tho&ä SP«lmcmlag
och i SµIman8förbun&t8 arktu jrinn8 ett par bandade interujuer md AruZd och brodam Edvard.

När arbetsdagen avkortades drogs aftonvard och sup in,
UNG SPELMAN FICK ÅRSLÖN PÅ ETT ENDA BONDBRÖLLOP

N

Den tiden är förbi dö man dansade anda till pigorna
skdle hem och morgonmjCjlka, men en som har den i
gott minne Or den gamla bygdespelmannen Arvid
Pettersson i Vagnhärad. Redan vid tio års ålder börja"
de han nämligen hantera sin Fiol offentligt och som
$jWtiofemåring spelar han "Farsans brudmarsch" som i
fornstom där.
Intresset för musik har gått i arv inom hans slakt i flera
generationer. Hons Far Per August Pettersson komponerade t o m sjalv en hel del lötar och det har nog sonen
Arvid också gjort, fostdn han är ampröksk$s nog att påstå att han vara "gjort om en del bitar". Kärleken till
fiolen kan man inte to fel pO när han med sitt ovanligt
goda minne berättar om sina uppleveker.
TJÄNADE MER ÄN EN ÅRSLÖN PÅ ETT BRÖLLOP

Sörm|and$$pe|mannen$ främste företrädare, Gustaf
Wetter, uppskattade Arvids gamla låtar
att jag satt och somnade i skolan. Ja, nog kunde jag
rabbla min katekes och i rakning hävdade jag mig gott,
men i alla Fall, Inte skulle det gå nu för tiden, När
jag kom upp i tjugoåxddern fick jag brorsan Edvard
som spelkompis. Han var tretton år dö. Nu på äldre
där spelar jag med min son Rickhad.
- l första hand spelade vi givetvis för vårt nöjes skull,
fortsätter den minnesgode spelmannen sin bemtelse,
men det ar klart att spelpengarna också drog en del. På
vanliga danser, som i regel räckte till det var dags för
pigorna att gö hem och morgonmjölka, blev det i regel
en riksdaler. Det var påbjudet att var och en skulle
lagga en tioöring i spelpengar, men många smet. Inåt
landet var de litet generösare. Där lade de ofta tjugofem öre. Bast var det att spela på bröllop. Det kunde
bli hela tjugufem riksdaler, och en gång tjänode jag
t o m femtio. Det var ju faktiskt mer än en dräng tjänade på ett helt år då För tiden. Det var hos lotsen
Söderholm vid Hamnkrok. Han hade hyn stora bondStugan på Långa och det var ett bröllop som räckte i
dagarna tre. Första natten hslls det fest för de närmaste släktingarna, den andra vilade man upp sig pO och
på den tredje var det dags för bekantskapskretsen att
infinna sig, Vid sådana tillfdlen skulle brudparet visa
sig för allmänheten och det gick så till att hela brudföljet gick ett varv kring gården. De företrUddes av oss
spelmän och dö spelade vi i regel "Farsans brudmarsch".
Så var det ju skanklötar och annat som hörde till ceremonierna. Jag var aldrig med och spela frÖn kyrkan,
men det var fanan. Ja, det ar förunderligt med musiken.
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BRIANRSCH EFTER ARVID É'ÉTTERSSON, VAGNHARAD, EFTER FADERN, NUST PETTERSSON,
Uppt: Claes Hagstmm, ärr: M Yåhlstam
.b n.
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Det faller av sig sjdvt och man är i en annan värld.
Man får inte tänka på något annat, för då är det genast
tmsigt!
PANNKAKA MED LINGONSYLT PÅ MIDSOMMARAFTON
Arvid var också med på den tiden då torparna hade
dagsverksskyldighet vid det stora godset, i det här
fallel Thureholm.
- Gården låg under det stom godset, så vi fick gö i
herrgården och göra utskylderna. Redan vid tio års ålder fick man göra hjondagsverken Från sju på morgonen

.T n ,' !
till åtta pO kvällen. För den del tog det l 1/2 timma
att gå till herrgården. För vår gård hade vi 100 hjondagsverken, 50 i jordbruket och 50 i hushÖlkt. Budsedeln gick från den ena gården till den andra med bud
om hur utskylderna skulle göms. Sommartid kördes mjBIken till Trosa och gick därifrån med ångfartyget Trosa,
den s k "Mjölkswmn", till Stockholm. Men vintertid
fick vi kOm med hast till Gnesta och Jdrno. Torpare
med enbet var beordrad att köra 5 flaskor och bönder
med parlass IQ flaskor. Överhovjägmästare Anckarkrona
var sträng men god, På midsommaraftonen var det tmk tering för gårdens folk på planen framför stallet. Då
fick var och en en brödkaka med pannkaka, lingonsylt
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och ost pO. Svagdricka från Trosa Bryggeri fick man så
mycket man ville och de fullgoda karlarna fick två supar och hjonpojkarna en. Under hela skördetiden fick
man en sup till aftonvorden klockan halv fem, men när
arbetstiden avkortades till klockan sju drog man in både aftonvarden och supen.
SPELAR l BETTNA l MIDSOMMAR
Arvid flyttade från födemegården 1907 och arbetQde sedan vid Anderviks kolkbmk i två år. SÖ arrenderade han
senare friköpte Eriksdal under Thureholm. 1934 sålde
han gården och gav sig Ut på tre femåriga "gästspel".
Först vid Stora Vreta på Selaön, sedan Norrekeby i
Kärnbo och därefter Högtorp i Gryt. 1949 flyttade han
åter till Vagnhärad, där han köpte Eriksborg. Sedan
1955, då han blev änkling, är han bosatt hos en son inne i $jäiva samhallet.
Men sin kam fiol har han inte glbmt bort. De två senaste ömn har hon och sonen Rickhand spelat vid midsommardansen vid Gripemms i Bettno och de ar tingade dit även
i Or, Och sö ar han en av stöttepekma i Trosa Spelmanslog. SÖ hedersmannen och bygdespelmannen Arvid i VagnNmd är långt ifrån "tmsig".

länga 8p¢llmlZn flyttar en cIler flår: .?J':.u'r :u;det° aitt Itu oc?j7 kan darf':r i"/.j u'
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Anders Andersson
Anderslund, Lastringe den 5/6 1924
Jag Or f¢$dd vid Gmnhvsa i Va$ter|iung$ socken i SSdermanland den 23 augusti 1851. Vid Otta års ålder började
jag få lust för fiolen, Min morfar var av gammal god
spelmamdäkt och var en god lämre för mig och köpte
mig en fiol för två kronor. Han var då mycket gammal
och dog redan dö jag fyllt tio år, En brorson till honom
- en av ortens styvaste spelmän - blev i stUllet min läromästare och vi spelade tilhammons å större bröllop.

År 1922 var jag i MolmkCSping och Or 1923 i SHertalje
och erhdl även på dessa stallen fbnta pris.

Ni skulk ha sett dessa gammoldags brullop, det var
gkklje, verklig brö||op$g|ddie! Vid dessa högtidliga
tillfälkn fick jag inpräntat en hel del gamla melodier,
som användes efter den tidens sed och bruk vid bröllop.
Marscher som användes före och efter vigseln, vid lyck önskan och brudskålen, då ljusen tändes och steken bars
in m ,m,

Jag vistades i RSrOldrahemmet och arbetade där till den
14 mars 1877, då jag som 26-årig flyttade till Sörstena
i Trosa landsförsamling och arrenderade sedan denna
gård i fem år. Första året grUvdes grav genom Ungen
och odlades cirka 6 tunnland och samma år reparerades
mangördsbyggnaden. År 1879 nybyggdes logen jämte
vagmlider och redskapshus. 1880 byggdes vandringshus,
stallet påbyggdes, en vattenbrunn togs upp och stensattes.
År 1882 övertog jag Hammarby i Vddedjung pO arrende
och flyttade dit den 14 mars. Samma år nyplöjdes och
odlades hagslätten 4 1/2 tunnland, som sC$ndergruvdes
föregående höst, sedermera odlades c:a 5 tunnland stenbackar.

Av de gamla danserna minns jag fynvringen, norska
polskan, väva vollmen, björndansen m .fl. Dessa ha
nu ej förekommit i sörmlanåbygderna på nära sextio år.
Dö jag var femton år köpte jag min andm fiol, tillverkad av min IVrare E, Eriksson. Denna fiol följde mig
genom livet och pO stömmon i Flen 1910 använde jag den
och knep mig ett första pris. Samma år deltog jag pO
Skansen, men köpte mig dö en annan fela, gjord 1715.

Jag är nu gammal och mitt strävsamma arbete som lantbrukare har gjort fingrarna styva, men ännu kan jag nog
glädja nögon låt-vän, ifall melodierna skall tecknas FP
och gömmas till tider som komma.
Här litet om mitt arbete SOm lantbrukore,

1886 nybyggdes ladugården jämte redskapshus och svin-

6
I
b
l
l
l
I
0

22
hin. 1889 gjordes en grundlig reparation pO byggnaderna . 1902 ombyggdes logen, samtidigt byggdes ny vemnda vid mangördsbyggningen, källaren pöbyggdes, en
mindre nybyggdes och stensattes. Under ovannämnda
tid gjordes stom arbeten med dryga kostnader och jordarealen omlades till 7 skiftesbruk .
År 1890 logo jag och min broder gården Solberga i
Torsåker till sidobruk, där byggdes ny Iodugörd, redskapshus, foderlada och spannmålsbod samt gjordes en
hel del nya odlingar inom ögoma .
År 1895 övertog jag Äflingby i Vastedjmgs socken till
sidobruk . Där gjordes först vattenledning samt tillbyggdes ladugården. 1898 höjdes logens vdggor med 3 alnar
och 8 tum. 1900 reparerades mangördsbyggnaden jämte
2 mindre boningshus, vandrings- och redskapshus samt
omlades jordarealen till 7 skiftesbruk .
År 1901 övertogs även Valla i Torsåker. Mangårdsbygg"
nåden reparerades där grundligt; även ladugården reparerades inuti och ny logkisto och ny vattenledning
anlades.
År 1907 flyttade vi till lngmunsta i Lästringe socken.
Där byggdes nytt brygghus med mjölkrum, mangelbod
och drängkammare, därtill visthusbodar för 2 familje'
samt spannmölsvindar. Samtid igt lades cementbottnar
i ladugård, stall, svinhus, brygghus och mjölkrum samt
en ny vattenledning på 390 famn längd. Logarna förstärktes med strdvor och stolpar. Även har omlades
åkerarealen till skiftesbruk. Tog upp en grav från
Gärdesta såg till Grömsta gärde som före detta gått
efter naturen i möngfaldiga krokar.
Mangårdsbyggnaden ombyggdes och övriga bostadshus
reparerades. 1910 köptes tomten Anderslund och nybyggdes 1911 och användes nu som vårt ålderdomshem.
År 1919 köptes Brink i Wtringe och dithörande Krongården i W samt torpet Bringstorp. 1920 gjordes vattenledning med cistern och vindmotor. 1921 nytt innanrede i ladugården med cementbottnar och automatiska
drickeskoppar. 1922 nybyggdes mangårdsbyggnaden vid
Krongården i ust, inrett till 5 rum jämte en mindre Uthusbyggnad.

Anderslund som ovan .
Anders Andersson

Anders Andersson i LOstringe var född i Gmnhusa,
Va$ter|iung$ socken, år 1851. Redan som barn började
han agna sig åt musiken, och med tiden blev han en
efterfrågad brdlopsspel man. De flesta melodierna hade han efter morfadern, Olof Olsson från Västedjung,
född på 1780-talet och död 1861 - vilken, tillika med
tre brbder, var spelman.
Han var med vid riksspdmamsWmman 1910 i Stockholm
och vid alla tävlingar han deltog i tillerktmdes han
första pris.
Hans repertoar bestod till största delen av polskor av
sextondelstypen, men kunde han även en del ceremoni musik såsom skänklåtar, gånglåtar m,m. Många av hans
låtar Giro upptecknade och bevamde åt eftervärlden.
Mest känd Gir hans gånglåt frön Ldstringe, vilken fortfamnde spelas allmänt av spelmännen i Sörmland och på
andra platser.
När han spelade ljöd samtidigt intill liggande strängar,
vilket ibland och särskilt under senare år medförde en
viss svårighet att uppfatta melodien.
Till yrket var han bonde, men sysslade även med hantverk. Han avled i sitt hem Anderslund, kstringe, den
13/9 1936, 85 år gammal.
(Ur tidningen Sögverksdgaren. lvor Hultström)
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SÖDERTÄLJE
KRINGLORNA
(Melodi: Ntlr månen vandrar.......................)

Det finnes mycket på jordens ring som
menskobarnen berömma.
Dock bland det basta finns någonting som
ingen menska bör glömma.
Ty da ti goda, av tusan kåkar,
de sköna kringlor som folket bakor,
l Telje stad.
Bekanta äro de vidt omkring
från sCSdra polen till norra.
Jag tyckte mej att ni sa nånting
att kringlorna Oro torra.
Att ni ett misstag så stort kan göra, de a ej torra
men fasligt mro,
De kringlorna.
Om bort ni resa till fjärran land
och önska komma med heder
till vilda stammar på solig strand
sö bör ni kringlor ha med er.
Skänk blott en kringla Dt kannibalen och av fC
$rtjwning han strax blir galen,
l kringlorna.
Om du en dag hor beslutot dej
till väna ungmön att fria
men fruktar nästan ett bleklogt nej.
Köp kringlor då för en tia
och stoppa pO dig när dit du länder du plockar
fram en och en i sOnder.
Så för du jo!

Ur en visbok tillhörig Filip Sellberg, Södertälje (18771942)

När du hor gjort något rackartyg
som stans polis kom att åse
sö var ej rädd eller tmgsligt blyg
tag fram din bledröda påse
När ni har kringlorna sjutligt delat
då har han bortglömt vad du har felat.
Var lugn för det!
När du frön jorden med trötta fjät
till himmelriket beger dig
och Same Peter i sitt majestät
igenom portluckan ser dig.
DÖ skriker han sö att valven brakar:
Du har val kringlor för sjutton hakar,
Från Telje stod.
Är jag då utan så får jag gå
Till andra stallet l vcten
men har jag kringlor jag stiger på
dit in uti härligheten
och gubben sätter sig ned ott spisa
och gnolar sakta på denna visa
Om Telje stod.
(af W, N-n)

@

Redan vid tolv års ålder fick Gustaf Andersson - i början
tillsammans med en spelkamrat vid namn Fredrik Johansson - spela på bröllop och danser och under lång tid var
han sjdvskriven som spelman i socknen,

^.

m

Gustaf Andersson var, sedan han gift sig, arrendator pä
ett flertal gårdar på MC$rkö. Han förwrjde sig även delvis genom att fara med slaktdjw till Stockholm, en färd
som med hast och vagn tog 7-8 timmar. Vägen gick över
Skanssundet och målet var Hötorget i Stockholm, där
han skulle vara framme klockan 12 på dagen.
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Resan ansågs av hustrun vara farlig, inte på grund av
rövare och vilda djur, utan på grund av att många
skjuhkadar kom i dåligt sdlskap och blev fbrsupna.
Ibland kunde det dock handa att det gick hett till. En
man hade blivit ihiä|huggen i Sorunda och för dådet anhölls en misstdrikt person. Denne friades dock senare,
då Gustaf Andersson sett honom på vägen vid den aktuella tidpunkten och kunde ge honom alibi.

0

Den sjunde oktober 1868, alltså för hundra år sedan,
föddes på gården Björkarö på NK$&B en pojke, som senare skulle bli känd som socknens störste spelman. Hans
föräldrar, Anders Gustaf Ersson och Kristina Sofia
Andersdötter, döpte sonen till Anders Gustaf efter fa dem .
När pojken var nio år flyttade familjen till gården
Tmmmesdal, också på Mörkö, och ett år senare, 1878,
köpte fadern, som var musikdisk och ivrade för att sonen i tid skulle få agna sig åt musiken, en fiol och satte
honom i lära hos en gammal spelman - ett försupet original, som hette Jan Petter Jansson, gemenligen kallad
TjOdergubben eller gamla Tjädern. Av skdläraren och
organlsten kaksson på Mörkö fick han samtidigt undervisning i notkonsten .

Då Olof Andersson år 1936 på Södermanlands Spelmansförbunds uppd'ag gjorde sitt stora uppteckningsarbete,
besökte han även Gustaf Andersson, som då alltså var
68 år gammal. Vid detta tillfalk upptecknade Olof
Andersson 26 låtar, av vilka tre hittills har publicerats,
nämligen nr l, 36 och 37 i "50 Sörmlandsklar", Av
dessa Or nr l mest spelad och känd under namnet MOdetSmarschen.
OA skriver: "Anderssons repertoar är omfångsrik och
synnerligen gedigen. De allm flesta av hans polskor
tillhCSro sextondelstypen - numem i regel jdm fCSrehevis
sparsamt förekommande i landskapet. Många av dem ha
molltoner, vilket ar anmärkningsvärt, då så gott som
all folklig musik i Sörmland har dumonåd.
Sina melodier har Andersson efter Jan Petter Jansson,
som i sin ordning lärt dem av en klockare Andersson i
lVk$rkt$, vilken var född pO 1700-talet och Janssons Iaromdstare i fiolspelet. Den gamla klockaren skall, enligt Anderssons utsago, ha varit en ovanligt framstående
fiolspelman, vilken, tack vare sin notkännedom, för-
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Andersson hade lärt låten
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P· .den anger att tonen to(78 mc. : l,., ,·
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stod att skriva ned och bevara sina melodier. Vid sitt
frånfälle efterlämnade han flera handskrifter, varav ett
par kommo i Anderssons ägo, men vilka nu tyvärr förk omm it .
En son till klockare Andersson, vid namn Nils Malmberg
- numem bosatt på ålderdomshemmet i MtSrkö - är fiolkunnig, men dr nu, på grund av sin höga ålder - nittiofyra år - jämte sjukdom, oförmögen att spela.
Klockare Andersson, frön vilken en stor del av Gustaf
Anderssons repertoar hårstommar, dog år 1874 i Sandvik ,
där han som pensionerad hade ett litet ställe.
Tyvärr vet man för närvarande inte exakt vem denne
klockare Andersson var och varifrån han kom. Det skulle vam utomordentligt intressant att veta varifrån dessa
låtar härstammar - representerar de 1700-talets folk liga
musik pO NkSrkö eller har klockaren hämtat dem utifrån?
Möjligen dr klockaren identisk med en klockare Nils
Andersson, som omnämns ; 1865 års församlingsbok på
MC$rkC$. Denne är dock ej född pO 1700-talet utan Or
1805.

~

"

'

Genom bistånd frön komminister Sverker Hallberg och
kyrkvärd John Eriksson på MiSrkö fick undertecknad sö
småningom kontakt med Gustaf Anderssons barn och
det visade sig att den musikalitet, som Gustaf ärvt av
sin far, även gått vidare till samtliga hans tolv barn.
Alla utom den yngste spelade fiol. Flera av dem spelar
dessutom andra instnjment. Den yngste sonen, Sven
Doglas, var under åtta år musiker på heltid, de övriga
har spelat mest för ncsjes skull.
Den fdkmusikdiskt mest intressanta i barnskaran lir den
äldsta dottern, Helfrid Andersson, Johanneshov, född
1895. Hon spelar piano och orgel och har tidigare även
spelat Fiol, Hon kan sjunga faderns melodier med en
utomordentlig tonsäkerhet. De invecklade polskorna
(exempelvis nr 36 och 37) ar ton för ton lika med Oa:s
uppteckning för 32 Or sedan, något som vittnar gott om
både Oa:s uppteckningar och Helfrid Anderssons minne
och musikolitet.
Oa:s arbete lider av samma brist som de flesta andra
uppteckningsarbeten: de visar inte spelmannens hela
repertoar. Förklaringen dr givetvis enkel - man hade
inte tid att ta fler melodier, då man inte hade m6jiighet att spela in dem. Vidare var säkert OA hänvisad
till de kommunalo kommunikatiommedlen, Han måste
säkert passa bussen!

Den IB oktober 1940, dö Gustaf Andersson just fyllt
72 år, flyttade han till Höks och han dog strax före
jul tre år senare.
Sedan dess har Gustaf Anderssons låtar, förutom de tre
ovan nämnda, varit ospelade och bongkSmda ända till
dess att Södertälje Spelmanslag inför TorekUbergsstämman 1968 ledade efter lötar från östm Sörmland
och fann OA:s uppteckningar. Dessa gav mersmak och
efterfowkningen efter fler startade.

l efterhand kan detta i det här fallet lyckligtvis rättas
till, dö Helfrid kan en mycket stor del av faderns låtar,
Genom kontakten med barnen börjar vi också få en tuttre bild av spelmannens miljö vid sekelskiftet pO MtSrkö.
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Till polskan hörde följande text:
Lilla La88e 8kulle gå uall med koma;
bara 8mut8én Balt emellan tårna.
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Ostsörmländska sockenboöknamn .
Av Nils Dencker
E,jrr I TIKEN, INNAN I)FN EKONOMISKA
tvcc'klingen och ch' moderna komnjl|niklltic)nxmdkn
utplånat många gamla Rriilm'r, levde vårt tolk i sina Rocknår som invånare i milriken. Byidax och xocknar utxjorde mmhiilkenhc'h'r, inom vilka mmmanhållan& kra f.
ter knöto fumure band mdlun individc'rnu lin nu lir fulh't.
När 18k vnr unu. höll nian mer ihop. bruka ek nmlu
xiixa.
hetta inre mmmnnhanX motsvarades ur en utåtriktad
rmktion, xonj µekmh' mot xrunnm'knumu, .Innu för 60
—TO år sedan beiraktadr Inånml mdinit i Sörmland en
färd utanför hc'mtw'kncn tum ('Il lwn till ett främmande
land. rå xiitt och Vifc med Ml riitt, kun mmi Nikä, ty
liven om det M andra xitlnn griinmi ej tuludc's rit dörxhieliet tunWmål blev dock b('miihln(h't otrc'diXt och
fientlixt. Niir t. ex. Jliirköhon fur till $1toc'kholm i affii.
rvr mötte hcmom Mrnx utunf7ir m·kengrärm'n det föro.
liimpande mm Jlörkiimrx. För houom mn mtt där
uppe på him't i grå radmakclriikt vul' niestadek inget unnat att göra lin m'iilju förtreten uch bidu tiden.
Den kom när man var i lag. Dä RÅvo ~kenboöknamnen upptakten till dagmål, mm i livlighet säkert kunde
mäta gjg med en modern, mera kultiverad idrott8mot$m.
ridiet: fotbolkkampen. Över allt, där ungdoni från olika 8ocknar eller byar mmladcs, vid auktioner, markna.
der, under excercistiden eller vid möten M land$w;ig(n
invid gockenkriinKn, kunde sammandrabbningen lim rum
och nästan alltid 8pe]ade öknamnet en ödediger roll i
bexynnekc'n av slagmålet.
Hur obetydliga öknamnen på folk i socknar eller byar
lin kunna f"örefalk, iiro de dock värda att bli tillvaratagna. Folkminnwforskarna vilja ha dem insamlade, ty
öknamnen ha något att bcriittn cm sin lilla del av det
xumla mnfunddiwt. Både rlc'rus typ och mora $q)ridning i hela värt land ger anledning att tilkkriva dem en
hög ålder. Redan på 16(M)-hikt lll'l't('¢knu(ks några upp
liindska sockcnboöknamn.
Vad Södertörn beträffar, har någon fulktändiX inmmlim: ov +kenboöknamncn ännu ej xjorts. Awikten med
dem rader lir just Att locka frum vad minnesgoda Md.
ringar kunna ha att berätta om dem"). ömra Söderman1an& kulturhigtoridc& föreniW mottager med tack.
mmhet all8 upptcckningAr av dylika och andra folkmin.
nen om bykden och dess invånare.
Lihom förhål1andet är i andra delar av vArt land ha
flera öst%rmliindska grannsocknar gina öknamn mm.
manknutnti qenom diitrim:
Tälje tokar —Salems snokar,
Somnda bassar — Grödinge tassar,
Österhaninge piskcr — Västcrhaninge risker,
Ttcringe galtar — Enhörna paltar.

Särskilt det förmå paret, vars båda öknamn äro förbundm med sockennamnet Kcijoijj alliteration (uddrim
eller xtavrim), är av ålderdomlig prägel. I den formgermanska µoesiien von) dylika rim ar mor betydebe.
Exempel på alliteration h& vi d(NKmnm i Turinqe mnntappar och Sorunda mrumpor.
MÖrkÖ raryar — l.isö kdrar
repmentera en vanlig typ a" 9Tmn$ockenökn&mn, där
det ena öknamnet torde h8 fmmkdlat det andra
Även från östra Sörmland hAr man uppgifter om ramsor eller uppräkninmv·m
8orunda bassar,
Grödinge tassar,
Mörkö uargn'.
Hölebo ha rrar,
Jänwbo män,
Vdrdinge µannkakor hangcr M ii'n.
På andra håll inmnjadc ramtcor med öknamn sluta
också ofta med "di h'vi·r än" och "di dansar än". Detta slut på öknamnsrammrna torde antyda, att de begagnats som eggelse vid yngliWamw slagmål. En notis
från Mörkö fOrmiller, &tt öknamnxnimsor skall h8 sjunRik därstädes. Att öjabussarna j nordvästra Sörmland
sjöngo vkor, i vilka itrannsockenfblket under öknamn
tuniidadw, medan den egna förtriimikhe|en framhölls, och
att en "minnesvers" över några drdsnamn i en 80cken
på Gotland tillhört en polskcmc·lodi, detta är känt, men
någon öknamnsramsa med melodi är mik veterligt aldrik
'lillvgratagen. 1)et skulle vara mycket värdefullt att fA
melodien upptecknad, om nu ramsan verkliXen sjunkits
på Mörkön eller någon annan slana.
De förklarinKAr till öknamn('n¶ uppkomst, som gamla
berätta om, bör nian uppteckna även om de förefalla
mindre lyckade ibland. Man äger att Mörköbomm Okmmn skulle bero på, att odjuren förr i tiden, då det
fanns gott om vargar åren söderut, kommo sprinXande
från Mörkösidun in i (;rödinkexkogama, när sundet mel.
Ian Mörkö och NblandsskoX låg tillfruset. Folket i
Sorunda kajlack man bamr därför att socknen är den
största och rikaste på Södertörn. Man ansåg, att det eko.
nomi$kll välståndet förde med sig Kentemot grannarna
en vi&q sjäh'tillriieklighet, »m kom dem att uppträda som
riktigu bamr. Mot denna åsikt opponerar sig med följande ord (i Runa 1844) Richard 1)vbeck, vilken libom
alla göra nu för tiden hökt viirderÄe Sorundaboma:
"Intet är mer rmkriket än Sonln(hjl)onfh·n¶ trotsighet
och överdåd 'i filt' d. v. s. under mor. De, vilka icke
'°hemma-ve" lärt känna honom, hava diirar kommit M
fakk& tankar rörande hans sinneh'ut Inw·n är i sitt hw
mer vänlig och Niviik lin han. Men det är um ut där
han kommer i oknugt 18k, stå vet han m rOm sig gällände. . .. . .
GröditWebonden skulle ha varit an¶pråkilömN och
mindre välmående och var nödxakad att d mrligt fram:
, P

") Upplysningar angående öknamnen ha välvilligt Hlmnut8
mig av följande personer: kasUSr Jakob Lybeck, Nykvarn,
komminister Larsi Hedner, Taxinge-NUby, överWrare Erik
Cutegren, Tumba, kyrkovärden Paul Kjellberg, Hemfon,
f. folkgkollärare J. A. Strandberg, Nykvarn, kantor J. G. Lidén, Grödinge, och kamrer Hugo Påhhson, Huddinge. Några
uppgifter äro tagna ur en liten samling ö8tgörmlänak& öknamn i Uppsala landsmåkarkiv, som är gjord av antikvarien
T. J. Arne år 1900.

han går där och tassar. ijsnlnfu|kq·ts öknamn 6Tin &h9és
h8 uppkommit därigenom, alt ch' forvhm "wimde ned
8ig" under stadsresorna. Att Usmofolket i det fallet vo-

ro Nimre än andra kan man betvivla öknamoet Mr sä.
kert bildats som ('Il allitcremndc vIts M «nkenmmnet
8å här: Ckmo (ösfulla\ cwin.
öknamnet på Vidbynäs' drd·fu)k i Tu~ mm kaj-
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lades kråkor, vill man hiirlech frAn en av major j. Ekenxtiema uppförd matbygm&d. 1)enna fick nämligen beniimninxen Kråkslottet, därför alt dem imponerande ytt·
re ej motsvaråä* uv inre Mörhet. De som bodde i
Kdblottet fingo mhn heta kråkor. Antydan om Ok.
namn kan spärw i en strof från Taxinm "Hångärdsfolket" (Näby) pliiwide kalk Snebro:
&iebro eller Norrkärr,
Långhälla, tuppskälla,
Tyr·rihi och i'arghdl.

'

Pamor Ian 1h'c]nrr, som inmmlat rammn, meddelar
följande förkarhW: "N"orrkärr heter enligt jordeboken
en del av Rncbrox area]. Det är det fOrma stället i
Taxingc från Turingc räknat. viimi frän Stockholm
går omedelbart förbi gården i en tämlken 1Ang sluttning.
Sbom liggande alldc·ks invid en mor 8tråkviig k8nsk(·
den, utan bebmamm kännedom, blev en viloplaH för
pmoner, mm icke hade så rent mjöl i pben. (Tyv-vila
= tjuvvila). Varjdu11 = varRAmm infartsväg från dc
xtorg Kumk-skomrm' j Turinm Av "tuppdcälla" kan
jag icke ge nämn förklarinX Inom Sorunda kallades
folket i norm delen paltar och i den Midra mrpaltar. Det
8ista öknamnet lär ha uppkommit därför att trakten förr
hade mera sumpiga marker lin den övriga delen av yock.
nen.
En fullständig jnNlmlink av de &tsörmländ8k& sockenboöknamnen kan Xe förklariW till Adana öknamn mm
Tveta plattfötter, Enhöma tjyvar, TaxiWe Kunb och
ToK dkbukar. Giv(qvig xkdl det H998 något förargeheväckande i dem dia. Taxinge gunb återfinnes i andra
landskap. Bekant är 'kmålänninx gunb". Skuttungebomw (Uppland) binamn gunbi pbtb härleda 8ig från
insikriftcn M kyrkatw framgavel: Gud vure ork syndare nådig.
"
Enhömabomasi öknamn tlmr förekommer ocksA rätt
ofta i undra landsknp i samband med en eller annan )1·
ten ramm:

]1idingr tjyuar d Knixta män,
di sId i fjol sd di hänger än. (Närikcn
Möklinta kottar och Kila män
och Sdaljyt'arna lever lin. (\'iimmanhln(l)
.4alaborm skulle 1j& tijlddafx xIII tråkiga öknamn diir.
för utt de en g&ng twit en kyrkklucka frAn Kila Mjek(·n.
Socknar, ram folk i likhet med Vårdinqcburna kallaW
pannkakor, iiro ofta bördim xliittbygder, t. ex. (;qmla
('ppswla och St. Mdlöm. En förklaring till öktmmnm
lir, att det odladN mycket ärter och av ärterna bakadw
µannkakor. Dock kan man ifråmAitta om ej öknamnrl
uppkommit M grund av ett 1ul«iitt, mm ännu ihakkonlmm M Gotland och använd(% när man pä bröllopen tu¥
supen till pannkakorna: 'jmnnkaku Ua ha xtröjk'
(pannkakorna Nk& ha stryk). Råledcs summa andrmr.
ning som i Salemx mokar. Snok betyder här trut; jämför det ärmlän&ka uttrycket "aklu" dej, ntt Jil inte
där dej M Bnokä".
Även ViixtcrhAnimN vixker, mm
ju är en alliteration, lir av liknnnde :)rty(h·k(·, rkkii 'It 'Il
(kasta M dörren) heter det. Tnrö räkbukar lir vill rn
ofin antydan om r'enming ar MrUmniinu, ty råk betych·r
avskräde och råa sakrr. För all klart urh mv(qy|iul
framh&lla, hur fruktuim'iirt ikn)oynXlillgm'nu bkk:mdv.
när de mötte sina xrnnmir, kulhidc· de srnuir drm |'iij
ihuno lik.
Från Botkyrku har anh'eknmx två hinumn. herrar och
män. Ktin det vara riktigt t XnmmmMälhiinmm hrrrur
— män brukar tillhöra trä mnmocknar, t. ex. ]lÖlrb).
herrar och Jiirnabo män, NttcMu hurrar och Boum
män. Eljem lir det ej ovunjih att folket i en mekrn hufl
flera öknamn, rurr xix nu dika xrannmknar använt
Uilclu öknamn rller av undru orsaker. Det sUi1h·r m Uikii
fbtmälhi hur de olika iiknamnc'n uµµkommif.
En indende in$anllinmv('l'kxamhqq, xom tur xiktc |fii
alla de konkreta fnll, då Öklulm|lcn j||lriin|h. kan 2r ¢·1!
klar bc'lyxning ar ökllamngq)robl('njen.

(Ur Vår Bygd)
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LILLEMOR WENNERSTRÖM

LIKA MANGA FUITER I TAKET SCM PÅ GOLVET

Uktobcr (ib.µ jj,t,t
Lekar och visor från jösse härad
"Fy farao vad Värmland kan vara lycklift med

en sån återväxt av fina spelmän. .." sktcv
jag redan i förra nmret av Sörmlandsläten,
när jag anMlde UNGA SPELMÄN FRÅN VNNLAND.
Men den meningen tål att upprepas·

Mats Edén och Leif Olsson spelar jösseharspolskor och hallingar, så det fullkomligt
tar andan ur en. Ibland spelar de tillsammns,ib1and var och en för sig. När de ur
båda, spelar de hela tiden grovt och grant
(sanna melodi men med en oktav emellan).
Några av låtarna sjöngs av Inger Hallström,
och hon är minst lika bra som killarna md
sin intnmmtalmsik. Både rytmen och innehållet i visorna går fram.
Till skivan hör också ett mycket anbitiöst
och intressant texthäfte som berättar lite
om spelmännen bakom lhtarna, om det sociala
livet mder 1800-talct, om dans och msik,
om spelsätt m.m. samt naturligtvis innehåller texterna till sångerna som Inger sjunger.
Ett ött
(in du år
intresserad
folkmsif
och råd:
folkdans,
så köp
den här av
skivan!

KVAD-DANS FRÅN FARUARNA (Caprice GAP 1148)
Innehållet på den här skivan är inte svensk
msik, men oj vad man önskar att det var
det. Färöarna har lyckats att behålla sin
längdanstradition, i motsats till oss har
i Sverige som helt släppt våra rötter md
balladdanserna. Några tappra försök görs
a och då att återinföra den hur traditionen
i vårt land, men ån har det väl inte lyckats
riktigt. Kanske kan det gå lättare om man
får lyssna på en sån här skiva, får uppleva
den otroliga glädje folket M Färöarna känner när de dansar och sjunger.
Det finns ingen instrunental msik med på
skivan, bara dansarnas sång och deras taktfasta steg som en dunkande puls.
Ett texthäfte medföljer, md lite curöisk
historia samt sångtexterna både på svenska
och på landets eget språk.
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RIKSSSPELMÄN I NÄRKE OCH VÄSTMANLAND

Unr cc Lfj' _ 46
När Lokalradion startade i örebro 1977
så upptäckte man att det var dåligt m
inspelningar göras
av lokal
Dt mÅste
naturligtvis
åt msik.
detta. Nå
dion
själva satte igång med inspelningar tillsammans med Svenskt Visarkiv, men eftersom
man inte var så bekant med msiken i det
egna området gick man istället M linjen
att speia in de spelMn som fanns där.
Ckih da i första hand de som var Riksspelmin, för de fanns tu bokförda. Så därför
finns nu den här s Ivan, som alltså är
en inventering av spelnUn i Närke och
Västmanland, men inte av msiken i de två
landskapen.

1JNGDCM Säd HÅLLER SIG ROLIGA. ..
kto or n6LI' jj,tjj)
Burträskar"a spelar "gladfolkis" (j fr fladjazz). Ckn du brukar gilla att lyssna p Grus
i Dojjan och Iggesmdsgånget, så komer du
säkert att gilla det har också.

Endast ett fåtal av de elva speimnnen är
ifrån trakten från början, och endast ett
fåtal av låtarna på skivan är ifrån Närke
och Västmanland. I övrigt komner msiken
från Värmland, Uppland, Småland, Jihiitland
och Dalarna. Och vill man lyssna på låtar
från dc delarna av Sverige, så finns det
mcket bättre skivor att köpa.

Det har ur ett gäng som spelar därför att
det ar så förbaskat roligt att spela tillsajmans, och det Mrks verkligen också på
deras spel. Jag blir jätteglad av att hc5ra
på dem.
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Några låtar går att dansa till, några lockar
kanske till spel, men den huvudsakliga anledningen att lyssna på den, ar ändå att
den får dig på gott hMSr.
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Se så det har gått med spclmnsnisiken, som
man i seklets början mer och mer började g1$ra enbart'vackra estradarrangcmang,nv. Den
höll på att totalt dö ut, ingen människa använde den längre. Det är ju först på senare
år när alla dessa imgdomar har komnit och
börjat föra den tillbaka till den funktion
den en gång har haft som den åter bksrjar bli
ett folkets msik.
N försöker man här att göra sanna sak
ned vistraditionen, som väl hittills har
legat lite j dvala. Man glcjmner helt den
funktion visorna har haft, och serverar
dem i vackra arranSemang, utan att tänka
att rytm och innehåll är väsentligt.

NÄR JA" GICK A FRIA... (örebro Distrikt av

Svens :a Jnj;"cms' njpn
Danslåtar från Närke

cm någon Hr intresserad av att höra Martin Martinsson sjmga, så rekomnenderar
jag istället \'isor och Låtar från Bohuslän (Caprice), som kom för några år
sen.
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Den här skivan kom till av sanna anledning
som den förra, men där slutar likheterna.

l

Här är det sju unga spcimin som enbart gått
in för att spela Närkelåtar och de vill också försöka sprida denna msik inom det egna
landskapet. De vill egentligen motarbeta det
som den föregående skivan står för. Att alla
spehNln spelar alla slags låtar, att det utvecklas
en allsoÉroende
lsrepertoar
sombor.
spelas över
hela
Sverige,
var man

l

Det här gånget har plockat låtar ur Musikmsécts
ar och
ur Nårkedelen
ka Låtar.samlin
sen §ar
de försökt
göra omav
denSvensmagra notbild de fått, till att bli en dans- och
lyssningsbar folkmusik. Eftersom de samtliga
är både spelMn och dansare, så har de lyckats
med bådadera alldeles utmärkt.
Hmburskor, valser, slängpolskor, polketter
engelskor m,m. innehåller skivan. Dessutom
finns det ett nothäfte med alla låtarna.
Personligen tycker jag att det är roligt
att nu också Närkemusiken finns representerad i den stora skivfloden med folkmisik,
och att det dessutom år en så bra representant.
Bestäl]ninR av skivan kan Röras direkt
lOS Ure-)ro j str :t av Sv -n®omsrlnXen
L _y- il il!, !,

DENNE VISA HAR GJORT SE MOL (LIFHONE
AJj . L J
Hår serveras visor av Ärter och Fläsk, Qville
%e1manslag och Martin Martinsson. Och på
sKivans konvolut står det att man vill göra
något för att återuppväcka vistraditionen
i Sverige. Men jag tror inte det här är rätta sättet. Visst sjunger de medverkande grup"
pema rent och fint, i nätta, små stämxjr till
trevligt gitarrackom?anjemant. Men inte sIlljer man väl sångglädje M en art en fin förpackning?

[INSER FRÅN BCHJSLÄN (SV UnRdcmsrinXens
Hårde s g kr aRs A3 te : 08-42 06 87
P

Kassett
Lena och Lars-Olof Stilgård. Lysekil, och
Henry NétterstiNn, Henån, har spelat in ett
kassettband md msik som passar till de
Bohuslåndska danser som finns i Svenska Folkdanser de] Il (Blå Boken). Jag tycker detta
är ett bra initiativ av bohuslänningarna.
Jag antar att i vanl:fa när något danslag
vill dansa det sen s r skrivet i de olika
böckerna, så tar man fram nothäftet som oftast finns till, sätter under näsan på sin
spelman och väntar sig att han ska kunna
gör.i de små svarta trickarna till bra dansmsik. Det är nu fa tiskt inte alltid så lått,
som kanske också dansnma ibland har mrkt.
Därför är det bra att istället kunna låta
spelmannen både få se notema och lyssna på
den hUr kassetten, om man nu prompt måste
dansa dessa danser. Eller om laget inte har
någon spelman en danskväll, kan använda kassett att dansa efter. För dansbär msik är
det definitivt. Och vill du dansa dc bohus-
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låndska danserna, så köp den här msiken.
Är du däremot bara intresserad av att lyssna på bra msik, eller intresserad'av att
lära dig låtar, då finns det bättre skivor
och band att köpa.

jag som inte är särskilt bra spelman hinner
lära mig låten på gehör, och
kan hänga
md och spela. (in jag skulle missa någon ton,
så står det angivet vid varje låt var jag
kan hitta noterna till den.
Det år inte mårp olika låtar du får på den
här kassetten, oara elva stycken, men vad
spelar kvantiteten för roll når det är denna kvalitet på msiken.

^

(in du vill köpa kassetten (vilket jag varmt
rekmnendcrar att du gör) sil vänd dig till:
Göran jönsson LavendelvaRen 2p 222 38 LUND
Te : L 6- ; .d l

ENGELSKOR
Kassett
Cöran Jönsson, Ronny Landstedt och Karin
Wallin spelar engelskor från Skåne.
1Ur år också en kassett som Ur inspelad för
att anvUndas till dans. På den föregående
kassetten (den bohuslllndska), så förekmner
det också ganska näriga engelskor, och det
år egmtligen helt otroligt hur sanum typ
av nisik kan låta så fantastiskt olika.
Det här Ur en msik som du upplever med hela din kropp, oberoende om du är spelman eller dansare. [h kan bara inte låta bli att
att dansa eller att gå och hämta din fiol
ntlr du lyssnar. Låtarna spelas dessutom
ganska länge (mellan S - 7 minuter) så även

mi
Fler och fler grupper har Hrjat mNl att
speia in kassettband md bra dansmsik, men
ioland är det lite svårt att veta var man
kan få tag på dem, [k blir ju oftast inte
distribuerade genom de vaMifå gramnofondistributörema. Kanenniliten
inte vink,
un a når
på ni
att fSr
e
Sörmlandsläten
reda på att en inspelning lir gjord eller
på gång, så kan vi kontakta gruppen direkt
och kanske göm reklam för inspelningen.
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Djäuulens dansmusik'

Upp till
DANS! 31
l' Ar du intreuemd av folk.
muuk och folkdans sU du läsa
Erntt Kldm Om .ro|kdang och
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SÖDERTÄLJEKRINGLOR
0
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20 agg

En kanna (=2,6 liter) nysilacj mjölk

! ;!:'

3f.o': l

5 skålpund (=2 125 giam) socker

l

K'": l

2 skålpund (=850 gram) smör

i ?':
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24 skålpund (=1 O, 2 kg\ gott hvetemjöl

'
'

"

0

:",< :
b"2! :
#;ä ;

Sockret blandas med mjölk, äggen vispas, smöret skiras varj¶te
allt b|anqas sammans. Jästen i|dgg?s och arbetas som en vanlig
deg omkring en timme. Vid utbakningen arbetas degen mycket.
(Från Torekdllbergets museum. Receptet är efter fröknarna Ström-
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stedt)
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TELGEKRINGLOR

3'"i :

2, 5 skålpund (=1 060 gram) mjöl
50 ort ( 210 gram) smör
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50 ort (=210 gram) socker
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15 tum (=4 dl) grädde, gräddstark. mj"1lk
6 hela agg
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Häraf göres en deg på vanligt satt, far jäsa upp, arbetas, delas
i bitar, som utrullas till en smal blyertspennas tjocklek, hvaraf
sedan sm kringlor formas, ?ch gräddas på plåtar.
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t'""· Om degen utbakas till kakot, ethålles ett forttaffligt btod
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(U, Ha,dah1, Kokkon,ten ,om vete,,,ka, od, kon,, Sthl,,, 1878)
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