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Nyköpingshus Spelmansgille
EN KORT HISTORIK

Redan på våren 1952 bildades ett spelmansbg i
Nyköping på initiativ ov riksspeknannen och skogvaktaren Jon Engström och landsantikvarie Ivar Schnell.
Det var detta lag som senare kom att benämnas
Nyk¢$pingshw Spehnansgille.
Schnell beskriver detta bildande på följande sätt:
" Min andm viktigare gärning i nu aktuelk sammanhang vur, att jag en höstdag kallade samman spelmän
frön Nyköping och tmkten i mitt arbetsrum pO
NykCSpingshw. Såvitt jag minns, fanns dö för tiden
inte en enda spelman frön Nyköping registremd i
Södermanlands Spelmansförbud , sö jag gjorde mig inga
ilbsioner om resultatet. - Kvällen kom och spelmän
börjode anlända. Till sist blev arbetsrummet så fullt,
att vi måste gå ned i Gastabudmlen. Och där har
speimUnnen sedan stannat i dryga 20 år. Jag minns
att det var flem, som inte hade Felorna med sig den
Första kvällen. " Vi skulle väl se först vad det blir
av det. " Men sedan kom felorna med och om jag inte
minns fel, fylldes matrikeln över Spelmanslaget på
Nyköpingshw med dryga 40-talet namn ."
Eftersom Gillet sö småningom blev ganska manstarkt
beslBts på en övningskvdl den 14 nov. 1952 att Gillet
skulle få en styrelse. Denna interimstyrelse fungerade
fmm till örsmötet i mars 1953. OrdfCSmnde var Eddie
Horju, William Lindell sekreterare och Axel Pettersson
kassör. Tre av våm nuvarande medlemmar, nömligen
Sigvard Ejermo, Gustav Nordin och MMo Sterner
var med i denna styrelse. Till musikkdare valdes
enhälligt Arvid Karlsson och Axel Andersson, den
senare som ersättare. En av de saker som sjdvklart
diskuterodes på detta möte var hur man skuIle fö fram
lämpliga låtar "vilka i Första hand skall inövas"
(för att citem protokollet).
Under de kommande ören tog sig verksamheten
organisatoriskt Fasta former. Till att bo rja med använde
man Södermanlands Spelmamförbunds stadgar; under
1953 fick styrelsen i uppdmg att utarbeta För Gillet
speciellt skrivna stadgar och 1954 famtalldes dessa
slutgihigt av årsmötet. Det kan vam van att nämna
att de galler fortfarande .
Jag citerar § l i stadgarna, där Gillets syfte klan
framgår: "Spelmamgillet skall verka RSr den svenska
folkmusikem bevamnde och öterupplivande, särskilt
frön bygderno i Södermanland. Spelmansgillet skall
med sin musik söka åskådliggöm och framvisa vad
vöm stom föregångare inom folkmusiken lämnat i arv.
Spehnamgillets syften skall vidare vara: Att verka för
ett gott förhållande till andm sammamlutningar, som
verka för kuhurell $trUvan; Att verka för en god sammanhållning inom Gillet och iakttaga ett hedrande uppträdan de vid spehnamstammor och andm sammankomster,
i synnerhet då hembygdsdrUkt användes ."

LENNART DAHL

Vad har vi dö spelat för något ? Självkbrt har vi i
första hand spelat sörmlanddåtar och speciellt södana
från sydöstra Södermanland. Valet av lötar hor givetvis påverkats av våm musikledam.
Från Gillets start t.o.m. 1970 var Arvid Karbson
ordinarie musikkdore och eftertråddes sedan av Evert
Lindberg, sOm då hade varit ersättare för musikledaren
sedan början av 1964.
Huvuddelen av låtarna har upptecknats, skrivits ner
och arrangerats av "Spel-Arvid" Karlsson, som dessutom gjort många egna kompositioner i spehnamstil.
Dop bör också erinras Om att Arvid är vår förste och
ende hedersordfCSronde, riksspelman och utsedd till
stipendiat av KvhumUmnden i Nyköping 1975.
Till övningarna har $uccesivt plockats fmm en repertoar
som nu innefattar c:q 300 låtar (som kan eller bör
kunna spelas Ov samdiga i Gillet, vad sedan enskilda
spelman kan prestem i sina bättre stunder, det skall
vi inte ens tala om). l repertoaren ingår också musik
från exempelvis Htihingland, Dalarna och Östergötland samt norska och finsko låtar som tagits upp i samband med våra resor.
Övningsformer och repertoar har diskutemts $uccesivt
genom åren. Så sent som 19" 5 debattemdes på årsmötet huruvida gehönspelning skulle tillampas vid
inC$vandet ov iÖtarn,j. Dem befanns dock vara för
tidsk rUvonde .
Övningarna har under 1970-talet bedrivits dels på
lOGT-lokden "Gula villan", dels i hemmen, men
dö med ett något reducerat gäng.
SÖ kan det varo på sin plats med något statistik:
Vid örsskifNt 1953-54 hade Gillet 33 medlemmar och
medlemsantalet steg till 37 vid årsskiftet 1955-56.
Under sextiotalet skedde sedan en avtappning av medlemmar. l $tyre|$eberme|$en För år 1965 klagades på
dåligt besökta repetitioner. Först 1973 steg medlemsantalet åter från 17 till 23 medlemmar. FCSr ndrvamnde
har Gillet 32 medlemmar, av vilka do flesta är fiolspelmän, men dessutom har vi med 2-3 dmgspekre Gustav Nordin hantemr både fiol och dmgspel - samt
en man på respektive kontmbas, gitarr och klarinett.
Antalet övningskvMar per år har varit 18-38 och
antalet framträdanden 16-58. Den sistnämndo siffran
avser iubileumåret 1977 .
Hur har vi då marknadsfört vår folkmusik ?
Förmodligen har vi lyckats. Redan i styrehebcrättelsen
från 1954 konstatems att vi rönt förstöelse hos allmOnhoten 'i såväl kyrkliga som timliga sammanhang" .
Ja, våra fmmtrUdanden har med tiden antagit många
olika former, Lex. att
--medverka vid kyrkoandakter
--spela lötar på förening$$ammonkom$ter, torg
ålderdomshem, mtaumnger
- -spela gammaldans
--beledsaga folkdans och gilksdam
""sjunga Små finurliga fo|kvi$e$nut!or
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Redan 1954 medverkode Gillet vid en musikandokt
i S:t Nicoloi kyrka i Nyköping. Vissa typer ov folkmusik såsom brudmarcher och visor lämpar sig mycket
vul för fmmfömnde i k yrkorum . Ky&ospelningor har
senare förekommit i bl .q. Vuxenskobns regi från 1975
och fmmåt. Höjdpunkten var dock när Gillet spelade
i Nidarosdomen, Trondheim, sommaren 1976.
Samarbete med andra spelmanslag och fmmRSrallt
sörmkjndska spelmomlag hor varit en naturlig ingri"
diens i Gilkts verksamhet. Utan anspråk pO fulhtundighet kan jag namna spelmanskgen i Troso och Katrineholm samt Malmabygdens Spe|monsl%
Att besöka spehnansstämmor är en stimulerande aktivitet och åtski lligo stämmor har besökts genom åren .
Speciellt skall nämnas Hembygdsdagarm i Vilhelmina,
som bevistats flera gånger och första gången 1952, dö
denna begivenhet startade.
Många av Gillets medlemmar har även tillhSrt Södermanlonds Spelmansförbund och deltagit i dess örsmCSten

och stummor, framför allt vid Julita Skam på midsommardagarna. Vissa av våra medlemmar har Uven
varit funktionärer i SC$dermanlands Spelmamförbund.
Sigvard Ejermo avtackades sålunda 1970 med ett par
$i|ver|iu$$takar f5r 14 års fMjdmtfulh arbete som
R$rbundssekreterare .
Har skall också nWnas von goda samarbete mej folkdanslaget pO NykCSpingshw. De s.k. Gilksaftnamu
med gammal dans, gillesdanser och folkdanser har
blivit ett begrepp, liksom Luciafesten pO Träffen
och lekarna runt mQjstöngen vid Tovastugcm på midsommaraftonen .
Gillets musik hor Uven fått spridning genom Skivor/
kassetter, ncjdiofmmtrtkhjnden och sist men inte minst
genom musicemnde under resor. Turnéresor har sålunda
ordnots sommartid, surskih under senare år, till trevnad
för medlemmar och anhtSriga. lnitiotivtagam och reseledare för turnéerna har i de flesta fall varit Gustav
Nordin, som också haft hand om Gillets kasso sedan 1956
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Till sist någm intressanta årtal ur Gillets historia:
1954
På midsommamftonen "IedsagadeC prins
Wilhelm in på borggården till Nyköpingshw
med Gillets toner

1955

1961

Folkdansare och 4 spelmän reste till Tyskland
2-17 augusti .

1962

Gillet firade sitt 10-år$iubi|eUm.

Den Il juli deltog Aina Edvall och Gustav
Nordin i uppspelning för Zornmärket. Uppspelningen skedde i Uppsala och dagen därpå
erhöll de märket i brons på scenen i Fumvik.

1963

Gillet sökt e kommunalt anslog för första
gången.

1966

Övningsdagen ändrades från fredag till
torsdag.

14 augusti invigdes de s. k. Selvaaghusen i
Flenmo, dö ett IS-tal spelmän frön oss var inbjudna. Man skulle pröva om dessa experimenthus tålde musik av 100-talet $pe|mam:
Den 6 juni fick Gillet sin fana av föreningen " Svenska flaggans dag"
Vid folkparkernas 50-år$iubi|eum den 16 juni
blåste Tage Fredriksson i näverlur på Träffen,
"vilket nog vor ett ganska unikt inslag i
festligheterna" .

1973

Ellen Skog blev vald till ordförande och år
det fortfamnde (1979).

1957

Kungen hyllades med musik vid Uppsa kulle,
den 11 maj.

1959

Bussrem till Eskiktuna den 24 maj, som fimde
300-år$iUbi|eum.

1960

Resa till Danmark med Folkdanslaget på
Nyköpingshus, 13-15 maj.

Efter viss nyrekrytering blev det en uppdelning
av spelmännen i ett nybörjarlag och ett
äldrelag.
1974

PO årsmötet bildades en skivkommitté, bestående av Arvid Karlsson, Evert Lindberg,
Gustav Nordin och Ellen Skog.

)975

En Första skiva gavs Ut med Gillet på ena
sidan och Nyköpings Dmgspekklubb på den
ondm.
Gillet medverkade i radio för första gången.
Det var i programmet " våra favoriter , sOm
leddes av Gnesta- Kalle.
I slutet av juni åkte Gillet till Gotland och
medverkade bl .a. i spelmamstämma i
Vamlingbo .
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Vv4opmk från Suder

1976
1977

Tre 4ntnk äb

Sommarresa till Norge, där vi bekantade oss
med Lillehamman spelmåndag.
Medve rkan i mdioprogmmmen " Påskf röjd "
och " SBndagsmorgon ". l det senare deltog
fem spelmän med lötar och lat sig intervjuas .

lu4

1),,h/h,·,.

1978
1979

Ian) W/öf

Musik på Centerstämman i Eskilstuna, den
18 juni.
Turné till Holland under påsken, på inbjudan
av Svensk-Nededåndska RSreningen. Även
Folkdamlaget på Nyköpingshus var med.

Stort 25-ör$iubi|eum med spehnansstChnmo
avhölls pO NykSpingshus i början av juni.

Skivinspelningen " Folkton i ky&omilj6 "
genomRSrdes den 8 maj.

Turné till Finland, där vi besökte Nyköpings
vänort lisalmi och Kronoby.

27 juni - 2 juli : Deltagande i den Finlandssvenska spehnansstämman i Kronoby, Finland.

Gillet gav Ut sin första egna skiva " Lötar
från Sörmland ".

Radioinspelning med Gnesta-kalle den Il juli.
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50 år som spelman
Gustav Nordin

Harry Eriksson, 16 år, dmgspel
GL/5fc)v Nordin, 14 Or, fiol

Axels trio 1929

med i någm tonarter, men det verkade som om publiken
trivdes och även kunde dansa efter de fmmtrollade
tonerna. Platsen hor jag besäkt i dagarna och funnit
stora tallar växa där. Det ar med ve mod man besöker
stallet där vi en gång fBrsökte gkdja oss och andm med
vår musik men tiden hor sin gång. Någm platser vill
jag nämna som vi besé$kte from till kriget: Lid, Smmlund i Ludgo (med Ludgo-Pelle som liten knatte vid
räcke!), Ekvallen, Bergtorp, Vastedjmg, TCSmby hage
och mönga ondm,
Under krigstiden var det inte mjligt att hålla ihop
Axel Andersson, fiol
något gäng, man var mest i beredskap. Efter kriget
Edvin Karlsson, dmgspel
blev bygdegårdarna mBtesplatser. Det var mest spelning
Gustav Nordin, banjo
åt föreningar av dia slog. Jag tyckte nog att ungdomen
blev skötsammare mot på trettiotalet, då ingen kväll
blev fri frön dogsmål.
Nåväl, den banjon jag först köpte byttes snart Ut mot
en mycket finare som jag fortfarande spelar på nÖgon
gång. Den följdes sedan av många andra instrument som
Anledningen varför jag sätter detta papper i maskinen
fyller min spelkuk. Jag har aldrig kunnat löta bli nögot
ar att jag genomlOst vår sekretemms förslag till bidmg
som låter därför hor det blivit därefter. NÖgon skolad
i Sörmlandslöten nr 2/79 frön vårt $pe|man$gi||e i
spelman blev jag aldrig men hor själv insupit litet kunNyköping, kanske jag har något att berätta om en spelskap genom att lyssna och se.
man som under femtio Or hor verkat i vän hOmd.
Om man skall sommonfatto vad man Fått Ut av musiken
Det var i Bmndbol på magasinet den 28 juni 1979 kl.
så tror jag, att en dansbana full med dansande och
01.00 jag kungjorde, att nu spelar Gustav sin sista
glada människor som rUr sig efter en framkallad rytm,
dans för Er, så dansa med vördnad. Den första var 1929
Or en uppleveke för allo spelman, sö Or det för mig.
pO Runtuno dansbano en k$rdagskvM pO sommaren. Jog
Därefter kommer brö||op$$pe|ningarna som ger en sö
var IS år och hade kspt en tenorbanjo för 45 kronor pO
vackm tankar för de unga tu. På 50 Or hinner mon med
avbetalning, Efter nögro veckors övande kunde jag hönga några bröllop, kanske 500 stycken,
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Som folkpensionär för man nu tid att minnas och spela
mycket mer an förr dö arbetet gick i första hand, jag
tror att en sådan kombination Or bast för en spelman.
Under min barndom fick jag lyssna till mina morb%ders
musik, morbror Erik i Wsund spelade tvåradigt dmgspel och morbror Oskar i Snesta spelade fiol. Några av
morbror Eriks po|Skor har jag inspelat på band av hans
son, min kusin Erik, jag har Uven skrivit noter pO
dessa. Morbror Oskar som blev far till Il barn har
flem barnbarn som blivit kända musiker.
Jag truffade ofta Mölar-Olle i Lid. Jag spelade i
NordstjChnans lokal där hon var vaktmästore, även råkade min friarstråt sö småningom bli åt mmma höll.
Jag hSrde aldrig honom spela men hans lötar har jag
genom Gustaf Wetters försorg fått och även spelat in
dem på band. Hela Spehnamgillets repertoar har jag
spelat in som trickinspelning. De omfattar f .n . 300
lötar och instrumenten ar dmgspel, fiol, bas och banjo.

Fr.v. Gustav Nordin, Artur Karhson
Axel Andersson, Edvin Karlsson

Nyköpingshus 1953
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Kvinnan

i

Ö s m o,

som

spelade

för

djävulen

Carl Gustaf Blomberg

0
"""j

L
Är det nögon som skulle vilja tum sig receptet att skaffa
sig en "Bjdm" ? Innan ni helt aningskSst säger ia, måste
man nog tak om, både vad "bjUmn", "bdmn" eller
"mj8lkharen" ar, och vad den kan nåka Ut för som har en
kö behändig tjändeando,
Bjamn dr ett trdldomsväsen, Som man själv kan tillverka
och Som har förmågan att dm rikedomar av olika slag till
sin C$gare, Namnet "mjölkhwe" används i Wdm delen av
landet, "bämn" eller "spirtusen" ar en benamning, mem
använd norr éSver. Man tillverkar tmlltyget av pinnar,
gärna brUnda i båda andarna, och lindar in stickorm i
tygklutar och ullgarn, sö att det får formen av ett vanligt
oskyldigt garnnystan, Men i tmsorna skall man stoppa in
bitar av sina egna naglar och avklippta hårtofsar, och
på en tondagsnatt skall man så mata tiånsteanden med
blod som mon for Ur sitt vänstm lillfinger, medan man
låsen "Nu skall du fOr mig på joden springa- så skall
jog fur dig i helvetet brinna",
Ja förlåt, nu mnn hemligheten om tillverkningen fmm
direkt Ur $krivmcj$kin$vo|$en, Utan att f8rfÖttamn vet hur
det egentligen gick till, -men låt mig dö samtidigt sanda
Ut en varning, innan ni bl3rjar med den farliga hanteringen. Att göm sig ett sådant tmllvasen som en biam, att
skaffa sig en hjälpande, sOm kon samla ihop Ogodelar av
olika slag till gården, sOm kan samla säd till bingen på
logen eller tiuvmiC$|ka gmnnens kor, så att man alltid har
gott om gmdde till det mm smCSmt, - det ur att fgnbkrivq
sig till djUvulen, att sjdlv bli den ondes kreatur. Och det
Hkymmemomma dr, att om man inte i god tid kan göm

bP '¶19'

sig kvitt tjUnsteanden, då hamnar man på det otrevliga
stallet, just så Som man lovade vid tillverkningen,
Nu finns det ft$rstås ett sm att komma ifrÖn f8rd<rivningen och de eviga stmffen, Man måste före sin dud,
och kanske ibland på sotsängen göm sig av med djävukty0et, och det måste vam genom fcmaljning, Man måste
dö vam hygglig och salio till ett Iögre pris, an man själv
betalt, vilket kanske inte ar sö knepigt om man stått fgr
tillverkningen, men eftersom varje ägare måste salia för
ständigt lägre pris, kon det iv bli bekymmersamt när mon
dr långt ner i äga&edjan, samkilt Som vi i våm dagar både R$rlomt 2 och 1 öringar som betalningsmedel, och bam har kvar 5 öringen sOm minsta skiljemynL
På flem håll i vöm kyrkor Finns det Fmmstdlningar Ov hur
det fvngemr Lex. med mjglkhamn som tjwmjslkar kor.
En av de basta bildserierna med det hOr ämnet m8ter vi
i Ösmo kyrko ute pO St$dert5m, där en medeltidskonstnär, som brukor kallas "Peter" (just efter en svådUst signatur i den kyrkan) har avbildat en hel liten serie som
instruktionen fSr bjamn.
Peter var verksam vid mitten av 1400-talet i flera
sSrmlandskyrkor, och pO den första av de fyra bilderno i Ösmo kyrkcs mittvalv, ser man bjtjror, SOm upptr¢k9er i hårskepnad. l mitten av fmmstdlningen ser mon
en välvilhgt blickande djävul, som står och klappar en
ko - och den syns oss l ilen, men de medeltick koma
var småvuxna. Den stockars kon blir mjölkad av flem
hamn som på nästa bild spyr upp mjcslken, säkert fetare
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Un våm dagars $tandardmiC$|k, eftersom en bondkvinna
med hjälp av en annan djävul direkt kan tjarna den
uppspydda mjölken. På den tredje bilden Ur det åter
en annan djävul, som hjälper kvinnan att forma smöret
på en prydlig s.k. smörpall; kluten kvinnan bår på
huvudet, och förklädet, som hon bundit För sig under
detta mejeriarbete, känner man igen från bl.a. dräktdetaljer i V.Vingåkers och Österåkers druktskick.
Vi har har beruttat om de scener, som återger smörhanteringen. Den fjärde ilkstmtionen, som avslutar
berättelsen, troligen använd av prusten i Ösmo som
illwtmtion till förmaningar mot tjuvnad och snikenhet, brukar inte avbildas, därför att den inte hör till
huvudhandlingen. Men den bilden är av in tresse ur
en helt annan synpunkt. Den vi sår nämligen, som fmmgår av bifogade teckning, hur bondkvinnan hjälper
djuvden att dansa. (Allo fym djävlarna har olika Utseende, har olika klädsel och fysionomi, men man
kanske inte kan räkna med sö stor specidisering i
helvetet, att en djUvul ar välutbiklad för varje moment, utan konstnären menar nog endast att vederbi5mnde kan anta olika hamn för olika situationer.)
Alltnog, hör förekommer utan tvivel ett kohom som
musikinstrument i den medeltida bildvärlden. ojavden skumpar glatt omkring på sina kloförsedda
fågelfötter, medan kvinnan lutor en dansmelodi i
sitt kohorn.

Egendomligt nog håller han med en tass vid hornets
mynning, ungefär som man brukar sticka in em handen
i hornets " klockstycke " för att något modulem tonema, och kvinnans hand, som också håller om hornet,
kan tänkas leka på de hål, som brukar vam borrade
i detta primitiva musikimtrument. Vilka melodier,
som kan blåsas på ett sådant horn för att leda en
dans, vet ej författaren till dessa mder, - har
liknande vallhorn brukats i vårt århundrade, ar det
för att ge signaler mellan vallhjon.
Den, som ar våm dagars harjägare, skulle enligt
gammal folktm kunna rUkna med, att om en hare hastigt
Försvinner, utan att jägarens skott har gjort någon
verkan, då är det en mjcslkhare hon troligen har bommat
pO. Men har han varit förtänksam, och inte laddat
bössan med blyhagel, utan med en silverkuk, då
kan han träffa också en mjölkhare, men när hunden
skall ta reda på ett södant byte, då finner han bara
stickor, lappar och ylletråd, - och så naturligtvis en
lifen skvatt med mjölk, som bjdmn skulk Hm till sin
husmor.
Eftersom valvmålningarna dr bleknade och svåm att återge i foto, har ingenjör Sven Edblad på Länsmuseet i
Nyköping ritat om den musicemnde bondkvinnan till en
tuschteckning .

FOLKDANSLAGET PÅ

NYKÖPINGSHUS
Tord Jonsson

l ¶91 Kvonnö hOn V vmNon gn, Sörmland med
tvOCmckor undor »rm0n for foruljnmO. TOChn.r'Q av
Hjolm0r Mörrmr 3r mo.

dade gn.mdstommen i den nya Föreningen. Den ordinarie
tranhgslokden har alltsedan b5rjan varit gästabudssalen
på NykSpingshus,
Bland tmditioner som lever kvar sedan den förste ordfCSmnden Carl Gustaf BlombeWs tid kan nämnas gillesaftnarna i gästabudssden RSr allmänheten och "lilla julafton", som firas av medlemmarna sista trUningskvållen RSre jul, Sedan 1955 har lagets medlemmar varje år
träffats en kväll fbre jul RSr ljusstVpning och annat julpyssel.
Samarbetet med museet och NykCSpingshus spelmansgille
har löpt friktionsfritt och varit berikande för verksamheten, Föreningen har sedan den bildodes deltagit varje
år i midsommarfimndet vid NykSpingshus, Sdan 1970
har föreningen haft huvudansvaret för festligheterna,
Bom- och ungdomsverksamheten har haft stor omfattning
i föreningen under årens lopp. Barnlag har funnih sedan
1956, då Ingemar Ericsson var ordförande, 1977 uppmdrk sammades föreningen genom att Tore Werner, som varit
aktiv i laget sedan det bildades, utsågs till en av NYKÖpings kommuns kulturstipendiater,
Det har ej varit möjligt att få fram någon fofkdmkt, som
är basemd på gammal tmdition från NykSpings gmnnskåp, En majoritet av medlemmarna i spelmansgillet och
Fofkdanskgen i Nyköping har valt att anskaffa Vingåkerseller Ö$terökendmkter.

¶0

Tirfings folkdansgille
EINAR PETTERSSON

6lÖst0 ?
$·ö1mö0oö'

Sommamtdlningen har gjorts frön gamlo protokoll,
anteckningor och skriveker, som finns bevarade.
Av Einar Pettersson

NUr man sätter sig ner kSr att försöka göra en återblick över ett gammalt folkdanslag, år det väldigt
svårt att rutt utvärdera ved som egentligen bör "visas
fmm", Därför vill jag nu i början "plocka Fmm"någm
verser ur den pmlog som upplHtm vid folkdans och

I starten fick det namnet SGU:s Nationddamklubb,
men redan i augusti samma år andmdes det till SGU:s
Folkdonslag i Nyköping. Då antogs även stadgar för
verksamheten. Bestommejserna var hörda och kraven
pO deltagarna stom. Bl. a. kan nämnos att, för att
bli medlem i laget fordmdes skriftlig onsdcan och rekommendation av nögon som redan var medlem i laget.
Ville man begtlro sitt utträde skedde detta också skriftligt och minst en månod före Wträdesdatum vam iniUmnät till styrelsen. Vidare måste man fmmföm skalet till
sitt uttrUde. Diciplinen var hörd och följde man inte
gällande spelregler kunde man riskem utesktning eller
böter till lugets kasso. Reglerna var som sagt hårda ,som
ex. kan nämnas: var mon för kon i växten, eller ansåg
någon av lagets medlemmar att " man hade för mycket
bus för sig ", fick man inte sitt inträde. Någon hade
enligt styrelsen kanske ingen " plastik " , då blev även
avslog. En annan sak SOm bör nämnas var den böteslista
som fanns om man ej p'assodc tiderna:
För sen ankomst till träning, upp till IS minuter, böter
IQ öre, 15 minuter eller mer 25 Bre. Uteblev man helt
från trtiningen utan s.k. giltigt skal och utan att hava
meddelat detta till dansledaren, pliktade man 50 öre.

spelmansstämman som avhölls på Skansen sommaren 1921, Vem vet, kanske något för dagens log att taga efter,
Författare var den i dessa kretsar valkände John Gmn- Av erfarenhet vet jag att det inre finns något värre an
dell .

när lagets medlemmar kommer och "drUller ;' in när det
passar under en träningskvU.

De gamla danser, hur käckt de brusa,
hur mjukt de spegla det vådigt |iu$a,
när flickan hult emot vännen log.
Hur värms ej hjurtat, hur gläds ej hågen,
ty genom glommet går allvarsvågen,
som vindens sus genom furuskog.
Hur festligt spelmännens toner strUmma,
all Nordens skönhet och lust de gtSmma,
frön fjärmn tider når dems rtSst.
f stolta bwdmamcher, vals och polska,
bor allt det veka, det vilda trolska,
som steg i sånger ur folkets bmt.
Dessa roder tycker jag tolkar allt som fanns inneboende i våm fBregångams kamp för att bevam våm gamla
danser och vår gamla folkmusik.
Tirfings folkdamgille bildades enligt gamla protokoll
den 17 juli 1914. Ur gillets arkiv har jog bkkh9mt
igenom gamla pmtokolhanteckningar för att Finna stoff
till något som kan fömstalla en historik. Många ar de
anteckningar som finns bevamde, ty varje tmMngskvdl
foljdes ov ett protokollfört rmte. Laget bildades frUn
början som en sektion under SGU-avd 203 Tirfing i
Nyköping. Enligt vad som kommit from lär det vam
ett av de äldsta logen i SUdomonland, för att inte
saga det äldsta.

Denna bild ar från sommaren 1974, tagen utanför det
s. k . Spelmanskafeet i samband med en "spontan
dämning" före uppvisningen vid finska TV-festivalen
i Koustinen.
Som synes ar det Trekorlspokka på gång.
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Det ar förvånande, när man laser dessa gamla anteckningar, att se med vilken energi lagets me dkmmar
" gick in " för sina uppgifter. Hände det något som
inte var i enlighet med stadgarna, var genast debatten
igång under kvällem möten. Vid genomgången av de
gamla ant eckningama kan man fl nna, att en folkdansares liv inte bom ar en dans på rosor, utan det finns en
hel del tömen med i bilden. För att RSrklam detta går
jag tillbaka i tiden då man vid ett tillfdle hade gjort
en uppvisning med bl.a. Vingåkersdamen, som gick så
illa att man pO nästa möte beslutade att helt enkelt
träno in en ny "besättning" till nästa g&ig. Detta talar
ju för vilken hård kritik lagets medlemmar $jdiva utsatte
sig för. Denna anteckning har jag hittat i ett protokoll
från 20-talet.
l bcsrjcm av SO-talet åkte man på nästa fadäs. Då var det
*

*

*

På baksidan avkortet finns skrivet:
Härmed ett prov på detta kort, som vi tidigare
skrivit om och som vi vill ha Ut till jul. Distriktet
säljer kortet till medlemmarna för IS öre stycket,och
vid uHbMljningen avses de betinga ett pris av 20-25
Bre. Förutom att föMljningen kon ge folkdamlagen
och diÖrikren en slant, blir konen god propaganda
genom att de på baksidan förses med uppgift om att
det ar Sörmländska Ungdomsringen som ger Ut dem. -Rekvirera omgöende minst 100 kort annars går företaget om intet l Hittills har endast Stensund och Högsjö rekviremt.
Nyköping den 30 september 1949
Med hälsningar
Per E. Berg

Smålandspokkan som "spökade" . Dövamnde spelman
fick helt enkelt vända ryggen åt dansarna fSr att kunna
spela dansen till slut, Detta tycker jag talar f8r hur
mycket en spelman betyder för laget .
När laget bildades 1914 var det en man vid namn Otto
Karkson, som blev den första ordfömnden. Sedan har
laget arbetat oR$rtrutet fmm till 1952, dö det uppstod
en palaver som gjorde att laget delades upp i 2 avdelningar. Den ena halvan gick dö till slottet och där
bildades Folkdamlaget pO NykBpingshus. "Tirfing"
låg sedan i vila till 1963, då nya trevare gjordes, men
genom en del olyckliga omstOndigheter blev det inte
nÖgon riktig fan förrän 1967. Då fick mon igång intresset på allvar igen, frUmst genom att anordna kurser
i gammal dans och där inflika enklare salkkapsdamer.
Laget arbetade sedan intensivt fram till årsskiftet
77-78, dö en ny splittring uppstod. Denna gång kom
sö Nyköpings Bygdegille till. "Tirfingarna" har med
andm ord fött stå "fadder" till de 2 andm lag som nu
arbetar inom Nyköping. Efter den senaste delningen
har laget fört en tynande tillvaro, men vi hoppas och
tror pO en ny våg igen för detta " Sörmlands äldsta
folkdanslag".
Första spelmannen som hjälpte till var den i spelmanskretsar välkände skomakaren Johan Lilja som så småningom fick hjälp av Hjalmar Bergström. Under årens
lopp har det varit många skiftande kmfrer som sett
till an bevara våm gamla folkdanser och dems musik,
En fundering rinner upp, tänk om man kunde samla
alla som under årens lopp dansat och spelat i "Tirfingamas" gäng, vilken enorm långdans de! skulle bli.
Bland lagets större fmmtradandcn får vi väl nämna
den turné genom Finland som genomfördes sommaren
1972, samt engagemanget vid Finlands Folkmusikfestival i Kaustinen sommaren 1974. Vid böda tillfällena passade laget på att besöka Nyköpings
vänort, lisalmi, och där visa upp vöm svenska danser.
Ja, mycket finns som man kunde dmga fram, men vi
får nog tanka oss en egen tidning för att få plats med
allt. Folkdans och folkmusik ar ju, som alla vet,
någonting som kommer och går. Ibland ar det upp och
ibland ar det ner, som han sa som inte kunde kliva ur
hissen.
Tirfing Ur val inget undantog bland folkdanslag, förmodligen Or det lika överallt, ibland finns det mycket
folk och ta av, ibland ar det lite. Så har det val alltid varit och så kommer det kanske alltid att bli. En
gemensam ide har dock alla "årskdlama" haft, att
dansa och fmmföm vöm gamla danser, samt vår gamla
musik, som den meddelats oss frön våm föregångare
och energiska upptecknare.

Till avslutning pO detta mina funderingar och upplysningar om ett gammalt folkdanslag, vill jag gärna
plocka Ut en vers ur en gammal sång, nämligen ur
Sörmländska Ungdomsringens $am|ing$$ang: "Sol över
landet". Texten ar skriven av Ragnar EkstrUm och
musiken av Elwing Björkknd:
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Sol Bver landet l
Fred över gördamo
dör vi i bjö&sus och imjBbrus be l
Borta vid kyrkan
luta sig vårdarna
élver de kam, som kommit till ro.

Barkb%d på borden,
stridslarm och hårlek
byttes i rögsus och fred efter hand.
Folket och jorden
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·v några handfasca karhr under det
jU ulut gavs från ululbatterm och
mWmgsmwikkhcn spcladc. Dc av
mustkmerna som hade söner stora
nog för alt vara notställ och nocvän·
Jjre fick sköta den detaljen, och a
uxce dom väldigt, för det var ju
µpµ som spelade. De övriga musi.
kjnlcrnj hade en hel Stab som väntade
M uppd'ag. Si dansades nAgra ring·
Jjnscr kring $lanNn, varp4 den egcnt.
|iN midsommardmen tdddes M vin·
elen Kil etc udcsmagasin som a fanns
"id sjömnden, men revs för mlngi
Jr sedan.
På michommardagens förmiddag
;mlände lövprydda luscrncHcar, (ull.
|jmde med folk, och $å||$kjpcn som
hyrt b4urna Mde egen musikklr som
spelade vid ankomst och jvg]n&
Det var hö8tidli& och slåmnmgs·
(ullc a även d rmn&j av bruksbe.
folkningcn som inte vjc förhindrulc
mötte upp.
Vid stchn iv viiyen mellan (ishte·
byggningcn och midmmmmtånp·
plan hade affärsfolk $|u|c upp 6ina
sdusdnd och där (anm illt möjhgt
au k0µ, ,godsakcr, bdlonger, skämt.
'"'kl"jj'p"'o lyckobrev, bilder m. m.
samt l cdrycker. På dtermidchgcn
uppcop mtjmmmmficand« i&en och
duade med dans µ sädamaguinec.
Au samlevnaden måste fl stora µ·
(rcscnmjµr var ju oundvikligt bland
d ndngj (ntdchague.
Dels ur det ständip skavank" p!
umgänRec mellan r&nnebyggum l
scxkncns omkrmjj liolalec rour, dels
var det mycket främmjncie från Ny·
köpinjC cxh Norrköping o'h det gill.
de ju prc$likddgor av stora mht
frSn j||j håll, som jnd&$ limpde
för Mndgriphg uppgördse vid delta
hlllälle.

Det var då, det
En jµmma1 mdmon som bestod l ju
mtdsommmdng resta varje mid·
sommar o Navckvarn, fick sin avsluc·
ntng mu mijsommrcn fru Seder
holm levde eller år 1907. När mid.
sommmdngen (öma gjngen restes är
inte känt, men det vjr med store ve·
mod beskedet mottog, bjde bland
smhälkts befolkning och dc stora
skaror som sökte $U¢ dit (dn trakten
sjml scädcrna Nyköping och Norrkö.
ping, au lrjjmoncn skulle brytas.
Det var förvänéamfulla dagar när
midsommaren närmade sig, inte minst
bland hrnen. Materialct till sdngcns

pry&ndc kikudcs frun md brukets
dcagirc cxh F4 kvällen före midsom.
trumfton klåddes Mngen av sim.
hållets kvindiga befolkning, bitudds
av |jjrncn, som plockade blad och
blommor. Efter väl förrättar värv
bjöch damerna M kaffe i herrgården
och fjunen fick smörghac. Brödet vu
tmkat pS hcrr¢rden och osten till pL
|ägN'c kom (dn ghdcns mcjccl. Smör.
jämna bm i klädkorgar till phiscn
där sången kläddes och utdelningen
skötta om av hudörestAndarinmn
madam Klang. PJ mijmmmmlton
kl. 6 e. m. resta dm kuftip sängen
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'Ett nyårsminne
RAGNAR LARSSON

Under en av melbndagarno nyår och tmttonhelgen sit'e'
jag hos farbror Ivan på Tumbergsgården och pratar om
tider som gått, dö säger han pkStsligt, jag minns en ny'!1""
afton fCSr länge sedan, som jag kom och tänka på nu på
sista nyårsafton, den vill jag beiUtta för dig, du kanske
vill ta papper och penna och skriva ner den,

Jag svarar honom att visst skall jag göm det, dr det en
tråkig, eller rolig berättelse. Nej det är det inte, men
det pöminner om hur fattiga vi var i barndomen och så
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kommer jämföreken på nu och dö.
Ivan beruttar:

:

Leonard, min tvillingbmr, och jag hjälpte far att Nja
undan lite i källbacken vid Nygmm och på middagstiden

k
;«.

nyårsafton skulle vi vam färdiga. Vi var omkr ing 13 år
och hade ju slutat skolan för att pO allvar hjälpa till hmm
ma.Vi hode nu hört att nere på bruket skulle det bli
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nyåndans hos ThunstrtSms på Smedbacken och nu vi lie vi
väldigt gärna gå dit, varför vi· tillfrUgade far om vi kun"
de fö gå dit på kvällen, inte för cknsens skull, men att
få h8m på musiken och kanske läm något nytt, ty vid
den här tiden hade vi pO allvar börjat lam oss spela på

lindkvM 1np,var 1hdmh,·tf 1.,,·,' l it,,!
berg.
l tncll'ctE
HcnEl \i!,
D.thhjrmn
RaRnarÅke
l.urrcm
(trutnnjcrf)
Il.t,1
n'.ön Tnrc llqp|mhcrE
på Smedbacken.
Där hade redan samlots en del ungdomar från bmket

det lilla dragspelet vi övertagit frön Kalle, som nu spe-

och när vi kom såg de lite frågande Ut om Nygmns-

'la fiol, Far tyckte nog att vi kunde vam hemma på nypojka också dculle vam med på dansen, Kanske vi
årsafton och inte hade vi ju annat än trUskokänger att ha inte var sö välkomna---det skulle minsann komma
på f8ttema och det passode ju inte så bm till dans, inte andm tider då spelmännen från Nygmns komme att
hade vi sånkilt |amp|lga
kläder heller. Vi
·

hode dock

Vi lyssnade
på på
musiken
höll ossoch
liteannat
undan,
vara
välkomna
både och
nyårsfester
---,men

tänkt Ut hur detta skulle lösas och föreslog far att vi kun" i närheten av spelmännen, Efter en stund blev vi uppde fö låna något par stövlar vor från Kalle och Martin,

manade att bli med och spela kort i ett annat mm där

som ju var bona frön torpet på annat nyönfimnde,
Kläder hade vi ju ofta till låns, eller övertagande av
dessa äldre bnsder. Nöja-till sist gick far med på vårt
CSmkemöl ty vi hade ju ändå hjulpt till med rtSjningen.
Så kom då kvällen och vi gick med mska steg i lönade
stövlar ned mot bruket och det emotsedda nyårsfimndet.

de som ej dansade höll till.Men dö be&vdes ju pengar
och det hade inte vi mer än någm tio8ringar, som vi
skdle lägga i spelmanskollekten, Vi visste inte hur vi
skulle göm och vi kände oss inte så hemma i det Hr
nya. Vi drog oss mot förstugan och plötsligt försvann
vi Ut och tmvade på mot hemvägen, När vi kommit
förbi bebyggelsen vid Rävgropen och Blomgrens så var
vi vid Blomgmnsgrinden och storskogen utmed vägen

"Nykmmbdbdemw"
Karl, Manin, lccmmd uch han Lamon.
'

1 - den trygga ensamheten hörde oss till när vi Kuvade
,
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,på mot hemmet, -Kors ar ni redan hemma var fars kom.
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mentor når vi ganska hdigt på kvällen åter var hemma
lvld Nygmns, Ja det var väl inte så roligt som vi tänkt
,
l

'i
l

mot hemmet, Vi kände oss nu tryggare och tyckte att
nu var vi på våra egna marker, det har var våmt och

' oss och detta anade kanske far också, så all utfrögning
om hur vi haft det uteblev,
Ja du, så kunde det vara i vår barndom, vi var så
fattiga att vi inte ens passöde in bland btvkets ung-

dom, som ändå hade det lite bättre än vi. Tänk så'
l
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dan skillnad det är i dag och mot den gamla tiden,
nu har jag så lungt och skCSnt här på hemmet, men
minnena kommer och jag minns hur svårt vi hode det.
Vi sitter tysta en stund, ty även jag blir gripen når
jag lyssnar till Ivan ---- då knackar det på dörren
och in kommer någon av personalen med kaffebrickan,
en bekrUftelse på att ratt mycket har allt blivit bättre
i alla fall,
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PONTUS SCHWALBE, folkmusiksamlare i Björkvik
ARNE BLOMBERG

Cb
-d l
.

K

antal melodier av unikt slag. Sitt största värde har dock
häftet genom att det är det hittills enda kända utgöngsmaterialet för den rosenbergska utgåvan och vi kan härur
se i vilken vhtrUckning som mmngemanget fOr piano har
medfSrt ändringar i melodin. Flertalet av melodierna
återfinns i den tryckta versionen i identiskt skick men i
vissa fall kan man konstatera ett tilhUttaläggande för
pianot som gör melodin svönpelad på fiolen. Jag hoppas kunna återkomma om detta i en senare artikel!
Pontus Schwalbe var son till målaren Knut Reinhold
Svalbe (namnet stavas olika i olika generationer) som levde 1791-1830. Sonen föddes i Stockholm 181 5 och växte
upp i St$dertalje där fadern var verksam. Som sextonåring
blev han elev vid Kongl. Musikdiska Akademien.
Ur hans "Tjenste- och Meritförteckning" finner man att
den unge organisten hade en rad olika anstallningar de
fbma åren:
1834 Vice organist och klockare i Sorunda
1835 FolkUollarore i Huddinge
1837 Informator vid Widbynds
1838 Vice organist och skoll¢jmre i Turinge
1839 Sång- och musikldmre i Södertälje
1840 Ordinorie organist och $ko||Omre i Stigtomto och
Nykyrka
1842 kom den nu erfarne och välmeritemde organisten
till Björkvik där han tillträdde tjänsten som "Organist,
Contor, Klockare och SkollCjmre" . Utöver denna sannolikt omfångsrika tjcmstgöring var han även socknens
vaccinatör och bidrog till att framgöngsrikt bekämpa
smittkopporna så att de»a "med högst få undantag
icke i socknen förekommit äfven vid tider då de i
ongrUnsande socknar skCSrdat talrika offer".

När A.G. Rosenberg publ icemde sin första folkmusiksamling 1876 väckte detta en hel del uppmärbamhet
vilket bidmg till att han kom i kontakt med flem andm
samlam av folklåtar och erhöll på sö satt material till
ytterligare två häften (1879 och 1882) .
En fjärdedel av materialet i det andra häftet samt alla låtar ur det tredje ar insamlat av organisten Pontus Reinhold
Schwalbe i Björkvik. Av en Mfallighet kom jag i kontakt
med hans sonson Nils Schwalbe i Farsta som i sin ägo har
den Fgrsta av den gamle organistens Iåtmmlingar och dessutom en försvarlig mängd andra intressanta handlingar efter
sin farfar.
Notboken innehåller sextio polskor av vilka fyrtiotalet
ingår i Rosenbergs hufte där melodierna uppges vara frön
Uppland. Förlagan till Schmlbes häfte bör dltsö vara
skriven av en upplänning, denne ar dock tyvärr ej namngiven .

Schwalbe var även kunnig i oWe|byggnod, 1869 invigdes en av honom byggd fyrstämmig orgel i Banebacks
kyrka. Enligt ett intyg hade denna orgel en "mycket
behaglig och mjuk ton".
Möngsysdaren Schwalbe var även fotograf och i slaktens ägo finns några unika bilder frön Björkviks gamla
kyrka före branden 1868.
Under sina sista Or tjamtgjonde han även som officiell
observatör av vader, lBvsprickning, flyttfåglomas tider
mm . Hans sista anteckningar ar frön mitten av 1882 då
han slutode sitt innehålbrika liv.

Samma år utkom frön trycket Rosenbergs tredje samling
innehöllande 100 polskor insamlade av Pontus Schwdbe.
Utgåvan nytrycktes 1969 och ar sedan dess vida spridd
bland spelmUn i hela landet. Skänk gärna en tacksamHäftet ar intressant av flem orsaker eftersom det innehåller ett gott musikalhkt material med ett flertal varian- hetens tanke Dt Pontus Schmlbe mr du spelar de melodier som han samlode in för hundm år 3edan!
ter av polskor från 17- och 1800- talet jämte ett ston
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Spelmän i Rönö och Jönåkers

härader

ARNE BLOMBERG

SCSdermanlands spehnamförbunds arkiv innehöller en mängd
uppgifter om både spelmän och låtar frön sc$dm StSrmland. Den
följande skildringen blir därför enbart ett sammandrog av vad
som finns i några av arkiveh viktigaste
källor. Den intresserede hänvisas som vanligt till adel -vet för
vidare studier......................................................................

Rönö härad
Carl Auqu$1 Olsson, Lids socken, var gehönspelare.
Redan i %rmlandslåten nr 2 1978 fanns ett par artiklar om
Han var till yijcet målare och som spelman känd under
den berömde Anders Andersson frön Lastringe. Han dr
namnet Målar-Olle. Han besöktes 1934 ov Nils Denctveklöst en ov vårt sekels störste sC$rmlanckko spelmän,
ker som upptecknode över 40 låtar efter honom.
Han deltog i riksspehnanmamman på Skansen 1910 och
Mölar-Olk var Rsdd 1858 i Lids socken och lärde
vann samtliga sörmkndska spelmamWvHngar som han del" sig spela fiol av sin far Carl Erik Olsson (Rsdd 1830
tog i. Han föddes 1851 i Lästringe socken och lände sig spe"j Lid ). Fadem var spelman och snickare och dog 1914
la av Erik Eriksson i Bläckkärr, "Blackkömgubben" och av i Stigtomta. Fadem brukade spela ihop mea sin bror
sin morfar Olof Olsson, Va$ter|iung. Morfadern var Rsdd
Gustaf Olsson , född omkring 1827. C E Olsson hade
på 1780-talet och dog 1861.
lärt sig $pe|q q" SEe|-Lo$$e frm Pertersborg i Lid.
Olof Andersson besökte Anders Andersson 1924 och teckAndm gamla spelmän i socknen var Vilhelm Andersson
nåde upp tio slängpohkor vilka trycktes i Sv Lötar. När
i Stenbro och snickaren August Lundbjad.
den stora folkmwikinventeringen utfördes 1936 var det
tyvärr för sent att rädda flera lötar ty spelmannen dog
Frön Lid härstammade även Frans Andersson i Stigdetta år. En mängd lötar har dock bevarats i muntlig tro"
tomta ( 1873-1969 ). Han var under många år fördition, främst av sonsonen Yngve Andersson, Södemlje
bu ndets äldste medlem. Han lärde sig spela, åtta år
som i sin tur förmedlat låtarna till många unga spelmän.
gammal, av fadern Anders August Pettersson, denne
Traditionen efter Anders Andersson är därför kanske en
spelade tillsammans med Andersson i Spånga, Råby
av de bast bevarade i SiSrmland .
socken, och Vilhelm Andersson, Sandvik, Stigtomta.
l LCMringe föddes 1864 Axel Viktor Johansson som varit
en ratt betydande spelman. Han vericade ocK bodde i
Svärta. Hons låtar vandrade vidare till dottersonen
Bertil SäfstrCSm, Svärta (Rsdd 1913) och flertalet av dem
härstammade hån Albert Ceder, Samma socken. Ccder lär ha lärt än konst i Norrköping och ansågs som
en skicklig spelman vilken genom sin kärlek till glaset ådrog sig en förtidig död,
En känd spehnamprofil hade Axel Fredrik Bergström
från Ty3tbergcj (1854-1945). Den vöHcända Tystbergavjson ar som bekant uppteck.nad efter honom och hans
trivsamma anlete prydde affischer och andra trycksaker vid Kringellek i S5dertälje 1973. Bergström spelade flera brdlopslåtar och kunde många visor med
både vackra och fula texter.
SkrUddarmdstaren Johan Edvard Andersson föddes 1862
i Ludgo socken. Han vertcode i Nyk¢$ping och hade lurt
sina lötar efter fadern Anders Johan Andersson, född
1830 i Bogsta och död omkring 1924, Denne ägnade sig
åt fiolen in i det sista och deltog- över nittioårig- i en
sömdandsk spelmamtUmma .

Gustaf Wetter tecknade upp låtar efter Fmns Andersson
1956 och 1963 gjorde Jan Ling en bandad intervju
med honom. " l min ungdom var det inte värt att
spela upp en vals. Tre-takt-polko° och paderkatt var
det enda som de dansande exmemde ", sa Fmns
Andersson.
Oskar Andersson i Spelvik ( 1885-1959 ) var född
i Biodata men Äyttade som åttaåring till Runtuna
socken. Han lände sig spela fiol vid sexton års ålder
efter en Runtunaspehnan vid namn Otto Gwtafsson.
En av Oskar Anderssons valser hade kan lärt av idas
Å$hUm i Tonåker.
Den flitige Nils Dencker besökte även Gustaf Alfred
Andersson i Djuresta, Ludgo socken född 1869 och
snickaren och byggmästaren Carl Gustaf Lindell,
Trosa. Den senare var Rsdd 1é65 i Runtuna och var
endast åtta år då han fick en fiol av Spel-Andersson
i Spånga . Hans egentliga lammästare blev emellertid
en annan spelman vid namn Alfred Karhson, elev till
Andersson i Spönga . Han hade Uven lärt sig efter
klockare Andersson i Runtuna.
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JönåkerS härad

Blinde Kalle, Karl Erikssoni Stigtomta var orgeltmmpare i
kyrkan ocK en vida berömd spelman. Han skall dock ej förvöxiQs med den un mer berömde Blinde Kalle som spelode
på Djurgöden i Stockholm.

"; -"

' "

Ett välkänt spelmampor när spdmansfC$rbundet var ungt
var Hjalmar Björklund, Oxelösund och J.o.han Li,lja från
Nyköping. Gu$taÉ Wener har berättat atikr de spelade så stampade Lilja takten med vänsterfoten (som var
en klumpfot) han sög ofta trumpen Ut, vilket lär ha berott på att hans framtänder misspryddes av en stor musbuss. Björklund däremot spelade med hela kroppen och
sken som en sol. Björklund var född 1871 och var enlicö
GW besvärlig att teckna efter. "Det var omöjligt att få
Björklund till att samla sig så länge, att jag kunde hinna med att teckna upp en låt. Han började strax med en
ny och pmtade om nåt annat. "
Lilja var född 1878 i Nyköping och tillhörde en musikaIlsk släkt. Inte mindre Un tretton personer, bland dem morbrodem, grenadjdr'en Frick med hela sin familj, spelade
fiol då Olof Andersson )924 och Nils Dencker 1932 besökte Lilja. Lilja var en ov Blinde Kalles många elever.

Blinde Kalle levde 1838-1911 och han hade som sagt många elever. Flera av dem blev bemärkta spelmän och i
många fall finns uppteckningar och inspelningar bevarode
frön dessa. FtSrutom Lilja sö hade även Björklund lärt av
Blinde Kalle. Två elever van spel har dokumenterats på
band av Svenskt Visarkiv ar Knut Karlsson (f. 1893),
Bergshammar och Emil Andersson (f. 1886j , Stigtomta.
Gustaf Wetter har tecknat en md låtar efter Arvid Gog"
man i Bettna och Erik FogelstrC$m, Stockholm, den
se"nare var född i Stigtomta (1öQl) och kunde 60 låtar
efter Blinde Kalle. Ldmren var strUng och noggmnn.
"Spela rent I", "Håll takten I" var ideliga förmaningar
till eleverna.
Rickard Forsman, OxckSsund (1870-1954) hade sina melodier deis från en smålänning vid namn Svensson och
dels efter fadern, Karl Fredrik Rutger Forsman, fc$dd
1844 och d¢5d omkring 1890 i Tunaberg. Denne var en
duktig fiolspelman med en rik och skiftande repertoar.
Vid tolv års ålder lärde sonen spela fiol och blev med
tiden en eftertraktad brdlopsspehnan som ofta tingades långt i förväg.
0

Gustaf Jonsson, Nykyrka var lantbrukare och kyrkvärd .
Han var Ä$dd 1878 i Stigtomta och hade tre morbrUder
som spelode Fiol. Två av dessa var elever till Blinde
Kalle .

é·L
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fgndinand Gumfsson, Bjcsrkvik föddes 1882. Han kalkdes 'byffén" efter sIallet han bebodde. Han spela "så
snart han kunde hålla i en fiol". Fadern Gustaf Eriksson
i Axtorp, Björkvik (f. 1846) var $pei;an - Kon hade lärt
av en morbror - och undervisade sonen pO en fiol som
Eriksson själv hade tiIlverkat. Beträffande äldre spelman
nämnde Gustafison "Pelle i Kor?bodo" - troligen identisk med den i Sven$ka"utar omnCknnda °'Kombon" samt Glaboln, den äldre och den yng'e.
Den äldre Glaboln (som alhså bodde på gården Glabol i
norra Björkvik) kalkdes SEe|±rker och var med i finska
kriget 1808. Det berättas o& nonom att när hon dog måste man fCjgga hans fiol i kistan, ty han hade hotat med
att den aldrig skulle bli tyst om han ej fick den med sig
i graven.
Den yngre Glaboln hette Fredrik Jonsson och dog på
1880-talet. Det finns många GiatxMåtar bevarade efter
dems elever. Många ov låtarna spelas med a-dumdämning (EAEA) och Or kanske sarskilt omtyckta av den unga
genemtionens spelmän. Ett gott urval ov Glabolnlåtar
återfinns i Svenska Lötar, dels hos Johan Lilja och dels
hos Johan Albert Ekvall, Björkvik. Ekvall föddes 1859
och iärde sig $pela av en smed i Björkvik vid namn
Jansson (1850-1927) och ov dennes kjromtlstore smeden
Brant vid Hovsta.

®ob
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Polska efter Måkr-Olle, upptecknad av Nils Dencker.
Denna melodi bygger på ett tema som tydligen varit mycket populän bland spelmän i Sverige.
Temat Finns i många Iåtuppteckningor frÖn hela landet, enbart frön Södermanland Finns ett
tiotal u0ptrcl"ningar.
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Polska, spelad av Målar-Olle. Upptecknad av Nils Dencker.
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Hör du flicka lilla med ett ord,
vill du gifta dej när du blir stor.
Jo vill gärna ho dej, jo ska ej bedm dej,
ja ska tala med din far och mor.

Samma polska som ovanstående, men efter BergstrCSm i Tystberga.
Även denna låt upptecknad av Nils Dencker. Observem den nästan
identiskt lika melodien, men skillnader i tonalitet och rytmik.
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Polska, uppt. av Olle Andersson efter spelmannen G.V. Andersson.
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Polska efter Måkr-Olle, uppt, av Nils Dencker.
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I_r_ S"ndal,-Ni,,. m.d hurtigt mod,
mj han månde sig uti kddekstankamo gänga,
Sö Fick han se var Kari stod,
i herrgårdsgrinna och locka grisama många .
Han sade: fänta, vill du RSva vänta,
vill du vQm trogen, ja° er redan mogen
Te°att älskogen sköta.

Enligt upptecknaren Lir polskan ett skillingtryck, tryckt i Falun 1788 och Uppsala 1794.
Den ingår även i Bondessons visbok som nr 89.
Såväl melodi som text vanlig i Södermanland.
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Polska, upptecknad av Olle Andersson efter Rickard Forsman. Denna polska brukade spelas
med fiolen stämd E-A-E-A. Meloditemat i den hOr polskan finns i många andm uppteckningar
efter äldre spelmän i Sörmland, ex. Malmkvist i Hjdesto, Flodo.
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'° BRUDMA R se H °' efter Målar-Olle, som hade den efter sin far.
Upptecknad av Nils De ncker.
Meloditypen Ur mer en engelsko än marsch, och uppt. gC$r också anm. :
"Melodin fCSrefaller vam en anglas" .
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"H E M MA R S C H " efter Ferdinand Gwtavsson,"Nyffen" kallad. Lagg märke till likheten
med 'brudmarschen" efter Målar-Olle.
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" Inte kan Iq dansa ryska polska " spelad av skräddare Nilsson i Bergshammar.
Upptecknad ov Nils Dencker 1930.
UppI. anm.: Melodien finns tryckt (som 16-dehpolska) hos Bagge (ÖStergötl.32).
Eljest hor jag ej sett den i tryck annat an i Svenska Låtar Dalama III nr 712,826 o. 850.
Tonarten där förefaller vara dur.
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Polska, upptecknad av Olle Andersson efter Axel Axelsson i Östtorp, som hade den efter
sin far Melker Andersson. "Ryska polskans" tema gör klon igen i den har polskan.
Tidigaste uppteckningen i SSrmland av en polska med det har temat dr gjord av A.P.Andersson i Vingåker någon gång på 1870-tolet.
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Vals, spelad av G. Andersson.
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Polska efter A .W. Johansson, uppt. ov Olle Andersson.
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Några

spelmän i Lunda

socken

ANDERS LIND
re. Den lilla stugan som Konrod o hustrun Sigrid bodde i
Kalla till denna berättelse Ur mölorcn och spelmannen
Gösta Forsberg, Banta kron%Önd, Stigtomta, Född 1906. bestod ov bara ett rum och dammet frön svarvstolen trängde in överallt, varför man alltid hade för vana att blåMorfadern, grenadjären Karl August Forsberg, född
sa på tallriken innan man serverade maten. Vanan blev
1853 i Hdlstugan i Kila socken, var hans Iäromastare.
l Lunda socken, några kilometer frön JCSnökers samhälsö stor att även borta pO kalas blåste man först pO tallle låg en gång torpstugan Rosenkdla. Där bodde en hant- riken. Konrads svärmor specielh hade svårt att förlika
sig med denna vana.
verkare som förscsrjde sig på att tillverka likkistor.
I torpet Rosenlund med vacker utsikt ¢$ver Kiladalen
Hans gumma var en duktig spelkvinna som tmkterade
bodde i början av 30-talet en tysk musiker Bela
söväl munspel som enradig! dragspel med stor bravur.
Hennes paradnummer var trestegsvaken " Prins Gustafs
SchnCSckel. Han hade bott i Norge under fmta världskriget och fc$nc$rjde sig har med att spela fiol på kalas
vals".
och andra fester. Han for hem igen i mitten på 30-taEtt stenkast därifrån i hemmanet Skrattorp bodde Johan
let, men kom ej tillbaka för att han lämnat Tyskland
Fröjd. Fröjdens pojke Konrad var en hejare pO fiol och
spelade flem låtar som han lärt av en gårdfarihandlare, under första världskriget och ej lytt maningen att återsom alltid hade nya lötar dö han kom. Till professiovända hem och delta i fosterlandets försvar.
nen var han målare, men var Uven duktig möbebnicka-
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©en Qi öB gg fnnemranbe 9unii mdnab hmmtr om6pOMäb af ben
fd funate Ekabroen, bd4gen d aomdnna ejnt)6rD&Aen emenån
BprhW ®dflAifmaregdro o¢ 6lrcnémd6 sia, alt merl|l.Snm; 6milfet
bdriAenom fungjor0l marber, meb tiardnnaAifrDanoe, alt Mante eme1·
lcrtib funna beAagna fiq af rD4Aen genom (Nrer6 Eoden (1(1 åjlalm6p
®d%ifmureOdtO. WpUping i 0anD6·GanccQkI Den 6 fjunii i827.
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qje ®rafiafllhr Inom Cllbermanfanbd Compognie af Ronjjf. Qifo 9Cege·
menfet6 ®renabimCorp$, 6tNlfa dflunba u(6dommo bera6 unber.
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€anunlct, Den 6 3unii j8270
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Qif fhdommen anfebninq bar Qdneld Rond· $ud6ddningd· CdolhM
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NYKÖPING (med omkr. 3,85q 10·.), r·kulim byggd, d·prlmd vid en vek 0( (htmjöo.
Loget or Megonde mderl, höi;1 och oundl. Iko
betydl. NyUpiogo-b flyter mode igeoom uoden,
Qch dri(ver d.r Aere votC.nverk. Stoden or Lenchhöfdinqeute, Hor 3 kyrkor, utom HocpiWhkyrkon. Dot hwrvoronde urgotnh, Du (Örhllno Uot-

Resande i Sverige;
inoeb4lhnde
Shldrinjµr 4/' de Bär&Ail(4 proUuerne och de~
qenhecer ' r'%'·Mc och ekmomUkc q/ceemle.:
med be8Anlhi^& Ö/wr Kw'mkr, Städer, Heh^
bruruwr, Bruk, Gruftmr, Herr6~
och Märkvärdig4eCer.·

,
i

¢et,
ar äoen,
mörlvördoqt
vbr och
hmo'i"
K""""g
Muni
lim.i Erik
W0 lr·
men
huo«erbdöd i (Wehe Ar 0388, oemc llerw ondro,

·

mindre tmgAko, idcd mark|jk0 tMdmgeher, mm
bör hmu. l dm ruioer Dr nu LoodMtet mr6llodt. I mden Grodd Megunkqbruk, lkre Ki3dnfnbriler, Bomulln och Yllefabrik, Tobmbhbnk, Metoll- ocb Kmppn4lrkbrik, 8keppr
bvnr(, 8trumphbnk, llere qvoroverk m. m., samt
ca i oeoore ören iommd, bet¥dl0« och vHkckredilerod MebmMk verbted, derifr4n redon Aere
4nSme«biner och wndro 6cörre buldloingar blå-

Jemte

Utrörllk ViiKvlw&re,
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·11 verkmll,le,
PJ nordvntm oidoa ef mdeo, i «rwOn010m
pec ·( del nye donet, oår M ·0 klippo co blockmpel 0( tmd. Derifr4o ocb ännu mero lr4n del

Angfarlygo- och Diligenw.turer, Utdrag
ur Skjuh/Ö"fuUningar, m. m.

u6ot högre kyrktornet, bor mon en den vocb
m«e uhigC Mver Mdea och de·6 luc:ko nmRifmnqor.
I Kronnmpe( |i660 poppenbruken Herq och
Perioden,

J

Hor och i men hörombring 10j00 Svemkon
renml, Afven nf 0l|moke.

Wp6Ua,
Hos

TICOSA (med ombe. 53U mv.) ;n m Ilikeu
öldm och minm mder, bel. i co bergdblcl viden
·ik of chteniön.

W. Lur dbqui6t,

1838.
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Södermanland, Lästringe socken, ')
Pli julenx förMa dag, då de kommo från kyrkan efter otttln, breddeg Uver
kök8golvet ut en khrve dngtmknd huhn, som begllknnde8 till vilobädd efter
maten, föreMållande KrMi födelue i Betlehem och krubban med ho och 8trA.
Samma dngs kvull furetogs tillverkningen nr julbock. Ben inbormdes under
en rund 8kat0 (?) eller dylikt, mdun dltmt(é8 huvud med Mora horn, 8kägg
in. m., fig. 16. Dkrtlll medföljde ett pa88, adre88ernt till någon mnindre hedrande·
perunn i orten. Varefter grannarna vKckte8 under vägen för att vidare fcjrt·
8kuffa bocken till besCämmekeorten. Sågom förpmsning kunde medfölja:
»jag hAr nu företagit mig en lång regtl fOr att uppsöka min bror. Jag kommer och bemtrar om hjltlp. OnRkKr jag lir urmktnd 8118oFn jag ej alltid kan
hjlllpa mig Mlllv.

God morgon, herr N. N., var munter och glad.
Emottag din broder med vad du kan ha.
Det Hr vIll mngert, kan jag tum,
men jag lir ju nöjd med vad jag kan få.
Jag llmnar att göra ett mpråk hoR dig.
om du vill lymja och höra M NK.
Jag haver 8ö myckot om dig fått veta,
att du borde heta Md' Stina och Greta», o. 8. v.
Till Skumen okulle en oå lydande förpugµnink kunnn llhupii B|K:

Pä Skmaen jag tknker min like att 8ökn,
dkrför att jug llmnar beMllndigt förökn
den forntida dilkten Bom mundom dött bort,
men ju km förbllttrm Knnu inmn kort.
Men vårdaren ett nn8var bur.
ifall jag ej kan trivas hur
bland djurem många Mitkten.
För Ntkerhet jag tog retur
och re8er hem i 8amma bur.

Eller:
Till SkRn8eng flickor jag ämnar farm
de är ju nlltld mot gomar glada,
Iq8c jag urotdndMt att kunna gå,
men Mckor tycker jtlk om Kndå.

Det vAr brukligt att en eller högm två ledmqade bocken till nllrmaxte by eller
bomad, Ur de Rörde allarm och fömvunno. Bockem adrem var, 8om 8ä8t, alltid
MXlld till någon "mindre hedrande» pemon inom mmhllllet. OC/l på Xrund dårar
') skrthup mddekndo av Wolmmnen Audem Andnm0on, fW0mIUwQ& 1910

2 9

buro alla mmky för att få bocken 8om gikt. Om midnatt på andagmtu, cja
de åter kommo hem, gjordu av ungdomen glugg, 8oIn bjöds med något till|llgg
dom vulkomsthukntng.
Även knffe bjikk under julen fnttiKti inom mmhället.
Sedan vidtog dans, boiij dit utgjorde mera uöje fur ungdomen ilo nu. Sen
blev det 0tumpdan& som umor(le* av tillduppama och dera8 hwbondMolk.
Slumpdamen lir nu alldeles bortlugd.
Trottondagen kludde 8ig tre u kallade vi8¢ nian. vilka glnxo med dtjllrnan
och Rjöngo en vim. kullad StafVhm v|8a: »Stafhn var en Malledmng, vMtnar
Mna fålar fem o. 0. Vb» Någon gurgk|ld utklHckel dWrvid minneg jag ej.
På Juldagen Bkulle Kven hllMtirnn hnvu julöl och l samma dekokt av allu 8oHeru
bröd. — Korvar till julen fylldes med blod, som vI kallade m'ettkorvarm
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Karolinsk infanteriuniform
l Ludgo kyrka i Södermanland, i det Dmkenhielmska
gmvkoret, finns i ett skåp bevamt delar av en karolinsk uniform som består av rock, hatt, två skjortor
och en näsduk .
Föremålen har umpnmgligen legat i en ekkista som
finns uppstdld i gmvkoret. PO ett papper, fast i
kistans lock, kan man läsa Följande: " Uti Ludgo
FörsamHngs död- och begrafningsbok finnes antecknat
För år 1719: Febr. den l. begrofs lieutnanten under
SC$dermanlands ordinarie infijnterie regemente och
Nyköpings compagnie välborne hr Carl Vilhelm
Dmkenhielm, vilken den 29. novembris nästförvekne
åhr sitt unga och adla lif för sitt kära fädernes land,
vid fästningen Fredrikshald i Norrige frimodigt uppoffmnde, då han i sin lefnad allenast uppfyllt 19 åhr,
l månad, 2 veckor och 6 dagar.
Dess sjal en englabild nu dr
Fast stygga motkår k roppen tar "
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Hatt buren av C.W.Dmkenhielm
vid Fredrikssten 1718
Ludgo kyrka Södermanland (foto ATA)
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Om Drakenhielm vet vi följande: Hon Rsddes den 12
oktober 1699 på Malm i Ludgo socken och var
Ute son till ryttmästaren Johan Christoffer Dmkenhielm och hans maka, född Clerck. Han blev student

;
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i Uppsala l 71 3, sergeant vid Östg¢$ta tremänningsinfanteriregemente, fänrik vid Upplands regemente
den 26 oktober )716 och löjtnant vid SC$dermanlands
regemente den 26 juni 1718.
Hans militäm bona blev mycket kort. Han deltog i
Karl XIl:s sista falttög mot Norge där Södermanlands
regemente var med. Den 29 november 171 8 blev den
unge Dmkenhielm skjuten.

"

'

1j:
.

Regementsordern säger följande: "med en Canesche
kuhlen skiuten igenom huvudet och i axeln uti
Approcherno för Fredriks Hall kl. 2 om natten.Gud
frc$jde des Sidhl i det eviga".
Kvällen därefter truffades Karl XII av en dCSdande
kula genom huvudet,
Dmkenhielms dCSda kropp fördes t III Ludgo för att
f
I
·

^

Rock buren av C.W.Dmkenhielm vid Fredrikssten 1718
Ludgo kyrka SC$dermanland (foto ÄTA)

begmvas i kyrkan, men enligt lappen pO nämnda
kista har begmvningen ägt rum först den l februari
1719.
Av de bevarade uniformspkggen är rocken ov
största intresse. Den tillhör en huvudtyp av uniformsrockar som har anvUnts i Sverige under c:a 100 år
från 1670-talet, Rocken skulle vam " löng till knäs "
och nedanomkring af en propotionemd vidd.
Klockformen på rocken skulle vam större på befälets
rockar an på manskapets.
,
Rocken dr av den yngre karohnska
typen och ar tillverkad av fint kläde, Ur$prung$fargen kommer fmm
i vecken och under ärmarna. Furgen dr djupt indigo,
medan de utsatta partierna har en mellanblå färg.
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Rock buren av C.W.Dmkenhielm vid Fredrikssten 1718
Ludgo kyrka Södermanland (foto ATA)

Ärmarna är försedda med uppslag, som också Or blå,
12-13 cm i hsjd.
Det unprungliga fodret, som delvis Or bevaml, består
av ett fyrskaftat ylletyg. Man ser också fmgment av
ett mellanfoder av svart och rött grovt tyg.
Rocken ar baktill uppskuren. FrUmre och bakre hömen
på de bildade skörten kan fastas ihop med hakar.
Mitt på vardem skörtet finns en koncentmtion av
täta veck, vilka sammanhållas av snören, Ovanpö
varje anhopning av veck sitter en knapp.

~

Kamktaristiskt ar också de stom ficklocken pO böda
sidor, 19, 5 cm höga och 20, 5 cm breda, Dc har en
säregen utformning - långa knapphål 8-10 cm och
fem knoppar pO vordem ficklocket (varav endast en
finns kvar). Ficklocken ar fodmde med gult ylle.
Rocken ar enkelknappt, antalet knoppar har frön
Rrjan varit tolv . Knapparna ar släta i förgylld
mUssing, kraftigt välvda och ihåliga. Kmge saknas,
Rocken ar upptill fCSmedd med en halslinning av
l , 5 cm bredd.
Huvudbonaden dr en trekantig uppvikt och uppfdst
hatt av svart ullfih. Kullen är svagt välvd, nästan
pIon. Den frOmre spetsen ar något bredare än de
båda övriga. Hatten är fodmd med svart linne.
krigs överkanten på hatten har tidigore suttit en
guldgalon, numera ett mörkare parti med rester av
gul silkestråd. Den guldgdonemde hatten var gemensam för alla officemre, det gjordes ingen skillnad
mellan de olika gmdema.
Skjortorm dr av fint linne och märkta CWD. Båda
ar trasiga och delvis lappade.
Att uniformsplaggen har bevamts till vöm dagar beror
sUkerligen på att de förvamts relativt väl skyddade
i en kyrka sedan ägarens tid.
Denna sed att låta vissa av den avlidnes tillh6rig"
heter stanna kvar i det sista vilorummet finner man
i många svenska kyrkor.
Sitt allm största vände har Ludgouniformen rent
uniformshhtoriskt, sOrskih dö rocken, som är den
mVrkHgaste av de till våra dagar bevarade uniformsplaggen från karolinsk tid, då den troligen ar
den enda som finns kvar i sitt helt unprvngliga
skick och visar utseendet på en arméuniform från
Stom Nordiska kriget, en viktig epok i Sveriges
historia ,
(Sammandmg ur en onikel med samma namn av
Erik Bellander. Publicemd i Meddelande nr XI
från Kungl. Armémuseum (Sthlm 1950) ).
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Skjorta buren av C .W.Dmkenhielm
vid Fredrikssten 1718
Ludgo kyrka SWermanland (foto ATA)
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Ärans och hjältarnas språk
Av Bemt Olsson

Sedan kan man naturligtvis tänka sig kommunalo
serviceorgan, som jobbar med att tillgodose ett utan
tvekan reellt behov ov adekvata floskler. NÖgon form
av kommunalbidmgsberUttigcd spröklig service btSr vi
i varje fall kunna ha kapacitet till att kläm.
- BehSver man verkligen ta till sådana har åtgélnder
för att fö folk att uttrycka sig moderiktigt och bm?
- Om man behBver ta till sådana har åtgärder?
Ja, att initiem långsiktiga och metodiskt målinriktade aktiviteter, som syftar till att via någon form av
permanent fortbildning tacka in hela totaliteten eller
Fgr att bereda fmmåtstrdvonde människor tillfdle att
orientem sig i den nya svenska, mm är så ntSdvändig i varje fall en betydande majoritet av befolkningen
är, tycker jag, en generellt sett enormt viktig grej.
f8r att man skall kunna göm sig gällande i dagens
Men man måste också dimensionem insatsema under
samhdle, har man ordnat ett antal Mdiedogar under
hänsynstagande till en relativt betydande nivåmässig
temat "Modespråk och medinflytande", Vid ett av
variationsskillnad mellan olika målgruppers differentidessa tillfallen passar vi på att under lunchpausen få
nlSgm ord med studiedagdedaren, modespråkskomdcnt emde behov av specifika pedagogiska progmm.
Det ar projekt av den typen som vi i nulOget mest
E , Lingon:
-Du sade inledningsvis att "en up to date fmseologi
pysslar med.
är ett måste i dagens samhälle". Hur vill du förklam Vi tackar modesprUkskonsdenten för de intressanta
synpunkterna och följer uppmärksamt fortsättningen ov
det?
- FCSr oss pO sprökvördssidan står det helt klan att ett studiedagen, då det Bvergriponde temat belyses "ur
moderiktigt språk ar en faktisk fCSmtsUttning för den
olika aspekter och infalkvinklar", Vi blir allt mer
enskilda individens möjligheter till påverkan och med- övertygade om att ett moderiktigt sprök tillh8r väsenbestämmande inom skilda sektorer av samhälklivet.
tligheterna i dagens samhälle, och det är med &nfbDet ar en nCSdvändighet att vi gör Ut hån med den
relse de kvarvamnde deltagama hör dagens f8rcdmgs"
biten fCSr att nå frmn till ved jag kallat "verbal akhållore sluta med följande manande ord:
tualitet", Det dr ett måste idog!
Det har vari! kul, och jag har upplevt det som enormt
- Har arbetet hittills under studiedagen varit givande? stimulerande att få snacka lite gmnn kring temat aktuell verbal kommunikation, och jag ser, att jag fok- Det har varit givande- ja. Vi har jobbat gruppvis
och utifrån skilda infalhvinklar skizzat nögm idéer
Ilskt i princip skulle ha slutat fgr ett antal minuter
runt det här temat och speciellt aktualisemt informa- sedan. Vi kan kanske inte i dag lagga ett färdigt
tionssidan: hur når vi bast Ut med informationen om
förslag till ett konkret åtgurdspaket, utan det är upp
dom här sakerna? Mon kan ju lätt tendera att hamna till er, kam åhC5mre, att Följa upp det har och utifrÖn
i den sitsen att informationsbiten inte blir tillgodosedd givna föwtsättningar komma 'fram till en personlig Ut"
i tillruckligt hög grad.
värdering av olika divergerande förslag till vad vi bör
- Har man kommit fmm till någm konkreta förslag ?
titta speciellt på inom den hör sektom av spnökvörds- Vi har jobbat en del kring en idé Om sprÖkvårdsproblematiken.
team, som följer upp och informemr om väsentliga
Någm frågor njnt det har? ??
--- Inte.
trender på spröksidan. Men det dr värt att notem,
Okey, då ber undertecknad att få tocka för mejl
att det ktUvs naturligtvis ett mer konkretare åtgärdsprogram för att tacka in hela den har problematiken
i sin helhet, Och ska vi tackla dom sokema så är
det nödvändigt att vi verkligen sätter oss ner och
tar en ordentlig diskussion runt hela det här komplexet ,
- Det har kanske dykt upp andm förslag också?
- Det har dykit upp andm RSrslag, ja.
Man har till exempel sagt sig att man borde ta fmm
någon typ av läromedel av exempelvis bokkamktär,
där man kan plocka information kring det här,
Personligen tror jag att vi måste prioritem den modellen i f8mta hand.

SÖ långe över tappre fader
det stjumerika gmvvalv hängs,
så länge friska nondanvdder
än sjunga Sveas bom till sångs,
Så länge Nordens brt$st bevare
sin undersköna stämmas gång,
och berg och dalar ötersvare
den manliga, den svenska sång,
TegneC
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