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K Å RA LÄSA RE I

l det har numret presenterar vi något unikt för
SC5rmlondslåten. Det är en artikel om ceremoni-
musik i SCSdermanlond. Det unika ligger i att det
är Christina Frohm som tillsammons med sin spel-
grupp tagit fmm materialet. Dessutom har gruppen
utfört hela arbetet med renskrivning och layout.

Stig Norrman hor skrivit en ortikel om sekelskiftets
polskeformer.

Så den har gången kan vi bjuda på många med-
arbetare. Det dr glädjande och vi hoppas att det
manar till efterföljd.

När det galler sommarens begivenheter så fmmgår
ju det numera ov vår folder som distribuems separat.

Till slut vill vi i redaktionen önska alla våm läsare

E N T RE V LIG SO M MA R!

Henry Sjöberg

l SVERIGE ÄR SVENSK FOLKMUSIK

INTE ENS SCIENCE FICTION.

Ett inlägg om Sömlandslåten
av Stig Norrman

Det kom ett brev till redaktionen och vi tyckte det
var så intressant så vi återger det helt.

Till SC$rnjandslöten

Jag tjuvkhte idag den mycket intressanta artikeln
Upptecknare i SSrmlond i min hustrus SC$rmlandslöten
1/85.

Då slog det mej att Sörmlandslätens lösare sannolikt är
intresserede av min fritidsverksamhet, nämligen antik-
variaHska böcker. Jag och en kammt till mej ger Ut
en antikvorisk boklista 2 ggr per år, och eftersom vi
verkar i Eskilstuna har vi i varje katalog med en hel
del böcker med Sömkndsanknytning, bl .a. flera
sockenskildringar som inte lir så lätta att få tag i nu-
förtiden.

l den kommande katalogen kommer vi bl.a. att ha
med 2 ex av Si5rmlandsboken (utgiven i 1200 ex. 1918)
den i artikeln nämnda Vestro Vingåkers socken,
Jdderboken, Ndshulta, Sundby, Ärla. . ...Vår senaste
katalog -dec 1984- innehöll totalt ca 940 titlar pO
antikvariska böcker.

Det kostar inget att få sig katalogen tillsänd, vi tar
dock en frivillig tia per år till hjälp för portot för
de intressemde som vill få katalogen i första utskicket.
Dessa får katalogen ca en vecka före alla andm och
har därmed chans att välja först.

Vi ar Uven bokbinderikunniga och åtar oss begränsade
inbindningsuppdmg. Vi är intressemde av att köpa
boksamlingar och hjälper till med värderingar av
samlingar och enskilda bättre bokverk.

Bok - och Sörmkndshdsningar,

Janne Svensson
Fribftsvögen 20
633 57 Eskilstuna tel., M6/14 61 65

"l Sverige dr svensk folkmusik exotisk " skrev lzzy
Young 1977 och detta ar förvisso en realitet även
1985. Svensk folkmusik talar definitivt inte för sig
själv och för att kunna hävda sig i den s.k. coca-
colakuhuren räcker det tyvärr inte i dag med att bom
varo en glad spelman.

Har behövs Sömlandslåten, en av landets basta publi-
kotioner i ämnet (det finns tyvärr inte sö många), för
att sprido kunskap och infomnotion. Att lagga ned
tidningen vore synnerligen olyckligt inte bara för
medlemmarna i Södermanlands Spelmansförbund, utan
för hela folkmusikwerige.

Tidningens spridningsområde borde i stallet ökas (I).
Redan nu innehåller den mycket läsvärt även för
läsare utanför Sörmland (exempelvis onikkrno om
säckpipa, hummel m .m .) och med en ökad spridning
skulle man kanske också fö fler skribenter. Och kan-
ske också fler argument för ett tidskriftstöd som t.o.m.
science fictiontidskrifter får - dock icke Sörmlands-
läten!

Varför inte göm en "Sörmlandslåtfolder" och skicka
Ut till olika förbund och institutioner för att pejla
möjligheten av ett ev. ökat underlag ? Huvuddelen
av den nödvändiga lokala medlemsinformationen
skulle med god planering kunna rymmas i vår progrorru
folder "FOlkmusik i Södermanland" plus något ytter-
ligare medlemsutskick .

Ett annat alternativ ar att fortsatta med att huvudsak-
ligen hålla tidningen inom landskapet (förbundet) och
tacka utgifterna genom en höjning av medlemsavgiften
Men detta är en känslig fråga. Fast personligen lägger
jag nog hellre en tia extm på medlemsavgiften för
Sörmlandsläten an exempelvis ett medlemskap i SSR.

Dén nuvarande redaktionskommittén har föreslagit sin
avgång vilket dock knappast är någon hjälp mot
materialbrist och ökade kostnader. Om arbetet med
tidningen känns betungande borde det inte vara någon
svårighet att utöka gruppen med en eller annan
adjungerad redoktionsmedlem.

Jag tror förbundet skulle göm sig sjdlv en bj¢5rntjUnst
om man gjorde allvar av sina funderingor ort lagga
ned Sörmlandsläten. Minskat utbud ger inte alltid
bättre ekonomi. l längden.

Sprid den i stallet! Sörmländsk folkmusik (jr inte en-
bart för sörmkmningar Uven Om den är bom eller
kanske just därför (?)1
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LURENDREJERIFESTIVALEN

av Hans-Göran Johansson

SÅNGMÄSTARNA

av Bernt Olsson

Så var den över för den har gången: Melodifestivalen.
Som vanligt satte jag mej kitt nonchalant framför
TV:n: "Jag kan väl titta på eländet en liten stund".

Nu, dagen efter, när jag ser kvällstidningarnas röst-
ningsprotokoll, där jag febrilt antecknat juryernas
röstsiffror, blir jag lite rädd.

Hur kan jag och 600 miljoner andra människor bli så
entusiastkka över en så simpel händelse ? Naturligtvis
är tävlingsformen helt avgömnde. Om det inte var en
tävling mellan melodierna (läs mellan länderna) så
skulle ett fåtal vara intresserade av tillstdlningen.

Hur kan man förresten tävla i musik ? Är det en be-
dömningssport som Lex. gymnastik, simhopp och
konståkning? Hur kan man bedöma om en melodi dr
bm eller dålig ? Inom de andra sporterna finns det
givna regler för utRSmndet och där varierar inte
domarnas poäng med mer en ett par tiondelar. När
det gäller melodifestivalens tävlingsbidmg finns det
inga som helst regler (d .v .s. konstnådiga regler, för
naturligtvis har skivproducenterna sina egna regler
om hur en melodi ska vam för att sdlja bast) och har
kan juryernas (domarnas) röster variera från noll till
högsta poäng (tolv) för samma melodi. Vari ligger
då bedömningen? Jag kan inte hitta någon vettig
förklaring. Vem bestämmer vilka melodier som får
deltaga ?

l Sverige har alla innevånare möjlighet att lämna in
tävlingsbidmg. De tio bästa av dessa går till svensk
final. Vem bestämmer då vilka bidmg som dr Fast ?
Är det möjligen så att de stom skivbolagen bestämmer
detta? Om inte, varför kommer det då år efter år
fmm nästan likadana melodier med nästan samma
nonsenstexter? Det måste finnas bidmg som har egna
profiler och meningsfulla texter, Vart tar dom vägen?
Anser skivbolagen att vi inte klarar av andm melodier
än treackords-låtar utan djup?

När de tio "basta" utsetts börjar själva uttagningen.
Juryn dr, mycket demokratiskt, sammansatt av vanligt
folk med olika åldrar. De har att rösta fmm en vinnare
av tio nästan lika melodier.

Varför låter då årets melodier som fC5rm årets, och
förrförra årets och så vidare ? Melodierna ska tyd-
ligen vara mycket enkla att lam sig samtidigt som de
ska glömmas bort efter ett halvår. När vi sedan hör
årets bidmg kommer vi nostalgiskt ihåg de gångna
åren och tycker R5ljdaktligen att melodin dr bra. Är

det en tilKallighet eller . .. ?

Skamset river jag sönder protokollen och känner mej
lumd - ige n l

Konung David fick vara med på ett hörn i årets
schlagerFestival. Kompositören till Israels bidrog
"ole, oIé!" hade enligt uppgift fem gånger ertSvmt
utmärkelsen "Davids harpa" . Hans sång företedde dock
ringa likhet med Psaltaren.

Annars handlade det mesta om kärlek:

Kärleken e på veg
med stora deg

Så sjöng Kicki Danielsson i en av de hurtigare låtarna.
l andra fick ämnet en mer sorgesam och vemodig fmm -
löning. "Festen dr slut" sjöngs av en sensibel dam med
stentorsröst. Andm pessimistiska kärlekskväden var
"Nu är det för sent", "Så trist att förlom dej" och
" Låt mej gå nu". Det var den belgkka sångerskan som
ville gå hela tiden: "Låt mej gå! Låt mej gå!" Hon
fick troligen inte - kanske var det någon som höll i -
och hetsade därför upp sig alltmer och uppgav höga
anskrin. Hon lugnade senare ner sig något och började
åter med sitt " Låt mej gå! Låt mej gå!" Därpå gick
hon.

Barnen spelade en viss märkbar roll, och tre låtar
handlade om barn. De danska sångarna medförde
t.o.m. ett dressemt sådant, som sprang omkring på
scenen. Luxemburgs bidrag hade den muhinationella
titeln "Children, Kinder, Enfants", och därmed ville
man kanske antyda någon världsomfattande gemenskap
för alla barn i musikindustrim hägn. Detsamma var
fallet med den österrikiska låten "Kinder diese Welt",
vari det manande budskapet löd:

Tu-du-duH-u-du! Children of the world. . .

Det ar val ändå något för världens barn!
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Om ceremonimusik
av Christina Frohm

Att Sörmland ar ett landskap rikt på folkmusik kan
inte ha förbigått någon av kisarna till denna publika-
tion. För flem år sedan hade vi temanummer om olika
dansformer. Detta nummer har som tema en annan
funktiommusik nämligen ceremonilåtarna.

Materialet har tagits fram under våren av en studie-
cl rkel i sörmländsk folkmusik som varit verksam i
Stockholm under någm år.

Ceremonimusik får anses vam den musik - ofta i jämn
toktart - som Or knuten till årets och livets högtider,
i de flesta fall till bröllop. Vid en inventering av
sörmländska brudmarscher sammamtdlld av Anita
Hedlund ur Spdmansfbrbundets arkiv gick det att
finna 144 stycken. Alla socknar har inte sin egen
marsch kvar men från många socknar finns flem olika
bevarade .

Det kan nämnas att Vingåker har 13, Sköldinge 12,
Lerbo 8 samt Dunker, Björnlunda och Lid 5 brud-
morscher upptecknade.

Påfallonde många lötar har sin funktion precisemde
redan i titeln. Har följer nögm exempel:

Ridmarsch
Majstångsrmrsch
Skdnklåt
Brudskåklåt
Tackvisa
Korvlåt
Steklåt
Toffelmusik
Ljudåt
Brudpolska
Ungmorspolska

Att så mycket finns bevarat och att många av dessa
låtar klingar ålderdomligt kan fCSrklams med att man
vid bröllop alltid varit starkt troditionsbunden. I det
gamla bondesamhället fimdes ofto bröllop vid jultid.
På så sätt har sedvänjor som hört till bröllop blivit
knutna till julfi mndet .

Hos många ov melodierna finns kända teman. Mat-
låtarna är ofta ombildade anglCjser med fragment av
Gustafs skål eller Soldiers Joy. Soldiers Joy melodin
finns i varianter från många europeiska länder. Spel-
mannen J .A .Johansson från Sparreholm spelade också
den. Dottersonen Olof Ekvall, som förresten spelar
just den låten på skivan Spelmanslåtar från Söderman-
land, berUttade hur man i bcsrjon av trettiotalet fick
in en engelsk mdiostation där mon spelade folkmelo-
dier frÖn ShetlandsCSarna och hur man RSrundmde sig
att dom därborta kunde "morfarsbiten".

Flera marscher bygger på Bellmans visa "Venus Mener-
vo", mer känd kanske som "Ja, må han leva".

Fina skildringar finns från Södermanland av musikens
roll vid bröllop och andm högtider t.ex. Neil
Suecani, om Blacksta och Wassbro socknar. Vi har
klippt in axplock från dessa i anslutning till låtarna.

På många håll i vän land har spelmännen inte haft
tillträde till kyrkorummet med sin musik.l kyrko-
stadgan från 1700-talets mitt i Turinge socken nämns
detta som ett påbud.

j

Dessa tre spelmän från vår egen tid fick erfara detta
1966, men då var det organisten som personligen för-
passade spelmännen till kyrktrappan trots att upp-
draget vid detta dubbdbröllop bestod i att spela vid
vigseln fnån läktaren. Grunden till detta hons beslut
sades mest bero på tvivel på att vår musik passade i
kyrkorummet. Prästen, brudparen och gasterm var
förtvivlade.

Marscher och gånglåtar dr väl vörda att bevaro, spela
och sprida kunskap omkring. Med sitt relativt mka
rytmiska budskap passar dom yoperligr i oIkpel och
större spelmonslag. Se upp med tempot bom. Låt det
vam värdigt, men öndå med en frisk $pUnsr.
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brudmarsch
"" H·nning Johansson, f. den 5maj 18661
Nyköping, bosatt sedan barndomen i Husby sri.
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Gustaf Pettersson var född 1847 i Ekeby, Lerbo socken, och lärde spela

fiol av Vildmark och Karl August Lindblom i Rejmyre. Han hade en om·
fattande repertoar men spelade endast för sitt nöjes skull och tjänstgjorde
aldrig som spelman. Ännu vid åttio års ålder ägnade han sig åt fiolen och
erinrade sig med lätthet de Resta av sina melodier.

Gustaf Pettersson dog 1932 i Valla, dit han inflyttat omkring igoo.

11$ RIDMARSCH
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Efter fadern, lantbrukaren Per Larsson, född år 1803 på Åsa i Sköldinge

socken och sedan bosatt vid Ekeby i Lerbo. Han brukade vissla denna
marsch i tretakt, som spelades vid hans bröllop då brudföljet red till Sköl-
dinge kyrka. (n. d)
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J detta wälkommi måste man dricka skålar. Prästen börjar först med bru&
gumens och brudens och så brudsätans; men understundom innan han
hinner så långt, stå samtelige gubbarna öp och börja wördige prästfars skål
och derpå Rillja brudgumens och Brudens föräldrars. Äro några stånds$
personer tilstädes, så drickes deras skålar i sår och så slutas med hela lagets
skåhl. Sedan således detta bord-sittjandet är omsider alt, och man både Iäsit
och sungit ifrån bords, så börjas dantzen
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N:o lto. lSrud&åkniu4k li'itn b'lndu mwkm. Donna
mc'lodi ¶mi:uks en *inu iNnnnl t:;r huW jim·nn, ·¢)1Ij bruden
vid m|(ld:lushqmkt drack lill. Km' |0101010 n |;;10:4lox m ny

rkål, upphuMe Inll¶lken, corh uncb·r b'nnio p(1u$ utrnpadcs

högt numnnt ii 0|00|1 hrdrmk, NojIII alltid till Utt'rguhl gnf bru-

clrn rn Nk;lnk

Bruden då sen dricker hu'ar och en till; men spejnmnnen
spelnr."'

Brudsiilan cflcrM går, med fatet M drickxpengur "' samla,
Hwilcka måst' skrapas ihop af bäck unga och gnmla."'

m Mm tror ut namnet Drickspengar mi\stc vara mycket naift; ty de
Ib under drickninA, för drickning, kan hända ock ofta till drkkning.
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CARL F. PERSSON, NUMERA BOSATT J JÄRNA, ÄR FÖDD

|864 i Älysjötorp, en arrendegård tillhörande Eriksbery i Stora
Malms socken. Efter slutad skolgång, sedan han börjat föija fadern
i det dagliga arbetet, lärde han av denne de första grunderna i

fiolspelning, varefter han sändes till skomakaren och spelmannen Vallin i
Spctcby, Lerbo socken, för att vidare förkovra sig. Utom Vallin, som var
född 1833, mindes Persson följande spelmän i sin hembygd: JYo/tan Ersson
i Olofsberg och f'ohan Olsson i Remröd, båda vänner till hans far, bonden
Fredrik Larsson och drängen Carl f'ohan Carlsson, båda från Melå, en
dräng, C. y. Pettersson, som tjänade hos fadern, Anders Röst i Broyctorp,
allmänt kallad SM Fhdrik, soldaten Vall i Klicksta, Ca//e Dah/grcn i
Tibbknäs, Carl yå'wrt i Forssjö samt Perssons moster, Ulla Andersson
i Katrineholm, vilken förde stråken med vänster hand och stödde holcn
mot knäet som en violoncell. En skomakare llcl/gren hade åtta strängar
på sin fiol, varav hälften voro bordunsträngar och placerade under grepp·
brädet och stränghållaren.

Perssons fader hette Per Fredrik Larsson. Han var född j838 och
dog 1907.

Efter%ljande tio melodier upptecknades 193o av Nils Dcncker.

142. MA RSCH
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Denna variant av Bellmans 'Venus, Minerva' kallades i Stora Malm för

Majstångsmarsch. Den användes också som marsch rid bröllopen.
Sluttonen med dubbelgrepp av tonika och ten torde återgå till I6oc>talets dansmusik. Jfr not·

bö:kema i Finspångsarkivet. (N. IL)
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* Här tar Yngve en ton mellan h och c med andra fingret intill första.

Upptecknad efter Yngve Andersson, Södertälje, som lärde sig låten av sin farfar,
Anders Andersson, Lästringe. Låten spelades på bröllop då ljusen tändes.
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Brudpolska uppi 1934 av Nils Dcncker diet G Andersson, Ludgo.
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Ära vare Gud, nu har ja vari' brud.

å rätt nu så cdc kvälkr.
i sängen har ja vått

å rolit har ja haft
å smakat har ja på butdje·.
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1Al"Ulle ¶jeiur och njlu 9kll' dmmi,
Lät 0$3 med rmor uukbruda kransa.

:,: Brudgummeu hissa vi
(;oö3Br i H4mmurby l

Hcjswn l FalkrallcrMkra I :,;

Fem nu tag, och 0e'o Ull ut i riuge,

Ruuebom i pohbo, bör säckpipan klinga.
:,: Om Ur göro frieri,

8kdl det d lyckligt bli!
Hejg&u! Fdlerallerallera I .,
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.Xncltlig när dctl:i fåll slut. och alla sig åter satt neder,
1'räst·Fm'c'n blott med ett ord. om något lill ljus ut dem beder."'

Xu lohms Iännnclig rundt, och oni jag 13rudgununc wurit,
Skulle jag säga ur topp och i lä hnr' betalningen farit.
En lofvar ko och en annan en får, sen säden den tredje;
Smeden will gifwa till Ungfolket det som göres i smedja:
Snicknrne lofwa sin »katt qiir:i III med snicka och l;t®ga
Bunkar uch sihltrog, ja, stolar och bord, med gångstol och

Pulii€gcr Pojkm'nc tiga med all lmid hans spirn ej lider.
Ber derpå hnn mål fil lala nå'l ord. förrn skålarnt' drickas.
Sedan han nu fåll Sl'l lysl, ull inlt·1 en gång wåm' hickas ""
Börjar han på med sill l)i;h|ii|'c|u IM, som handlar cjnl gifliix,'"
Huru i d\g|cljbk:|j)$·5|j\lj(|cl Md' ondl och godl |)lr|?jlr skil1ns.

Tulnr om Admn och Eva. ja mer. om Abrmn uch Sam,
Gör också giislcnm kloka dcrpii. hur de siq skit para:
Hur' ek sku frija på Årligil sålt och Giislebnd gär:i,
Hwnrpå de honom så wiij såsom fler' väl undfii?na böra.
Siiqer får Pi»)rne Kcd:ln hin" dc sik |riinktc)r skit Meka ""
Al intet Fiishniin då läsningen sker, har skmn f'iij' sin flickn.
Mera jag nu ej km minna mig µå, som han µ1iigar Klmnmn;
Trnr dock ni lh'udliiMs srclnm'e del, ock anhår del Smnjna '"':
Säger till shil al hans iinclmnUl lir, de l'riinnn:tndc lära,
Al sina pungar ur lomman dm fram och l)iinRur fårlira
Åt dessa lwiinne sonj än all ting uti hushåldet klar.'"
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Upptecknad efter Yngve Andersson, Södertälje. Efter farfadern, Anders Andersson, Lästringe

L:a Malm sn Sörml.
"Taffelmusik " (Matlåt)
uppt. i935 av Nils Dencker.
Efter Arvid Karlsson, född den 21 augusti 1863 i
Åsang, Länna, sedan bosatt i Lundby, L:a Malm.
Från "Lille Sven", spelades av honom och Arvid
Karlsson då maten bars in på ett bröllop 1881 vid
Torvmossa vad i Ärila, då Oskar Andersson från
Länna gifte sig med Ida Jonsson.
Tydligen en ånglås.
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Xu koinnm (;iiqdm(k-rätl"rnr lr:un nch Ullas på hurdel
L"taf de ch'iinZ;lrnc lwii mm iiicj till tjenare gordr "'
Skinka ¢}cll bring.i då I'iirlriickt fUr; dur niisl kommer kålen
Xiir åter 3oj'/l'0 biii 4 in hUrs al del lir sµelimn i mh'n.
Åfwen för kcir/ och fiir lisk. mint steken han uckså måsl speja,"'
Alt ej T;l|'k|-Mu$iquc· wid mdan hU;lid må fela." -q
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Wid bordet tik
bringas måst 6, 7, ja 8 och 9 timar, och spelmännerna gå före och spela en
liten courant för hu'ar rätt, som bäres in. Hwarwid är märckdigt, åt de hafu'a
et wisst stycke för hu'arje slags mat, såsom et för Såppan, et annat för kårfs
wen, än et annat för steken o. s. w. Så ät den, som är genombyrd med
bond-gjästbud, kan så snart han får höra spelet i Rjrstugun weta hwad rätt,
som wanckas på bordet. J synnerhet kommer jag ihåg, åt fbr såppan spés
lås den thon, på hu'ilken någor, som utan twifwel warit med å et dylikt
gille gjort denna visan, som skal wara et samtal emellan wärden och wär$
dinnan:

Hören J, kjär moder wår,
Hwad koka nj fÖr såppa i går?

Wåra drängar de hafwa så hiskelig klagan,
De hafwa så ont uti sin maga.

Ty såppan hon war icke god.
Su'aret: Såppan hon woro wäl god,

om det icke woro fÖr det sura fläsket,
Som så länge har legat i träsket,

Såppan hon woro wäl god.
Somlige Editioner hafwa i stället för träsket Calmare6säcken, hwartil
orsaken måtte sökas i Historierne; men när steken och det så kallade wäls
kummi tilstundar, hwilket består uti öl, med rifwit muskött uti, som slås i
en hop små silfkappar, så åt hwar och en åtminstone af de förnämsta får
sin kappe til mans, så spelas det stycket, å hwilket en annan Bondgjästbuds
PQCt gifwit i ljusét f'illjande composition:

Före kommer steken, han är brun och god,
Effter kommer wälkuiiii, det gjör lustigt mod.
De sutto på golfwet och dåppade.

\6 \
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ker capitu

n han sade, nu
q min san wi ej sp

orodelsens styggelse, blott tex
soin jag uti dag vill förklara

Och spelmän införa den kräsliga mat
som hyssas som liten i linda
och så kommer steken och soppa och fat
med kringlor och skinkor så trinda

wärden han sade vill P
vi en sup uppå '

d' Proste

a

IT

"Marsch ve maten" ef"er fadern, Johan Erik (Jan-Erik)
Andersson, f. 1839 vid Torp, Husby död 1913.
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Vid afhrdcn fu|jdcg bvarje
guu ccåf gåle» med musik, truktcrin© och hurrarop. Kårmåste
0]3gtingar mnnudc qvar till femte dagen.

Numera 8r det Milan, men hniidcr likväl, alt brdllop
tillgå M ofvaubcdcrifoc ute, hvm'id dock br¶ljvijjbuasknn ej
oå ofta anlim oöm förr, och famn dryckcsvoror det ouktadt
vmkns ganska rikligt, Ar det med uor tillfrcdmAlleke ujan
oer, att knappast någon tager fUr mycket deraf till buia.
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Denna och efterföljande anglais brukade spelas när de olika rätterna in·

buros vid gästabuden.

Spelmannen Gustaf Persson i Pkn var född den 8 augusti 1828 i Lilla
Mellösa socken och började vid tretton års ålder spela fiol för dåvarande
organisten därstädes, Per Brolim Denne hade i sin ordning lärt sig spela
fiol av organisten Strand i Västra Vingåker.

Persson var notkunnig och hade inspelat de Resta av sina melodier efter
noter. Liksom Brolin, med vilken han ofta spelade, var Persson allt ifrån
ungdomen mycket efterfrågad till bröllopen i Lilla Mellösa och angränsande
socknar.

Gustaf Persson dog 1919.
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Tallriken sen går ninkrinq al något för Spelmannen sanka,
1);\ det nu hår och nu där. en sWfwcr elj twå µ1@ar wanka.
.Gu hm' w:irl lag blifwil quill :il1 del sum ulfwarmml beter

Hw:irfUr ock allu igän Si) ln:l||u41 Inej supen upreler;
lwrja mi M af den brunxh'kl:i stek. sin :inddur fräta '":
Och när lll:tll (irUl.krukor dniäni fåll (min fq)l·ltarc% med lila."'
Bnkchcr mi iippå 3lålli'n gör vhil. mm smnlign kknini;
Bruka al hoµslula magiime nwcL"" N'n sli'uµm sin rening
Xlåhl' ha ai Bränwijn och OM, som holkwijs in blil'mi

dragne '";
Sist görs på måjlidt·n Slut, nch burdrn:t lit blifwa mgnc "'

39. »Vid upptagandct af spelpengar»
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Etter Anna Snfia Guetafs.enn i Sköldimc, unpt. och meddelad
Nik Dcnckcr. Vkan 4ii$nf$ när spclman«känkcn upptop. Till
'nmma användes följmdc text:

"och nu u sjunpa vi för spckmanncn vår,
liksom flick:m hem Ginc för xin käresta i pir
Ilär fattax, hår fattas, l:i R i! Gode hcrrir, lagp itlkven tack, haven tack kir eder Roä »känk.

Ed:r lön skall hlim av Gudi betänkt.
Ilavcn tack, hwcn tack, haven tackk
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Om Lästring' gånglåt.

av Stig Norrman

Varje spelmansstämma med självaktning i Södermanland inleds numera

med Lästringe gånglåt. Självklart, tycker de flesta, så har man väl

alltid gjort.
Den äldsta uppgiften jag hittat om gånglåten som a11soels1åt daterar

sig från 1932 och spelmansstämman vid Anhammar. Ernst Granhamar,

en av initiativtagarna till Södermanlands spelmansförbund, refererar:

"Så på en gång ljöd gammalläten, forntidstrolsk och nästan hednisk,

gånglåten efter Anders Andersson i Lästringe, som själv BO-årig,

patriarkaliskt vitskäggig, men blåögd och glad som en pojke, tog

tetledningen ti11samans med folksko11ärare Gustav Wetter, och så

marscherades det upp på brädtiljorna, där granskningsmän och confe-

rencier tagit plats ..." (slöjd & Ton, 3/1932).

Anders Andersson, Lästringe, som ju så intimt komit att förknippas

med just Lästringe gånglåt, spelade den naturligtvis tidigare än 1932.

Förutom vid ceremoniella ti11fä11en använde han den som tävlingslåt

vid spelmanstävlingar. I "startlistan" för tävlingen på Julita skans

1928 kan man exempelvis läsa:

1. Anders Andersson, Anderslund, Lästringe. 77 år: Gånglåt från Läst-

ringe, polskor.

Men låten är dock betydligt äldre än så. Enligt Edvard Pettersson i

Fagerhult, Vagnhärad, är den "garanterat" 100-150 år gama1. Redan

hans far August Pettersson, Hummelkärr, född 1852, soelade låten som

han lärt efter spelmän i trakten.

Edvard fortsätter: "Men i den där marschen har de tagit bort en hel

del ... gjort den lite kortare på vissa ställen".

Och onekligen är det så; man har gjort den lite "kortare" på en del

ställen. Här en uppteckning efter Edvards bror, Arvid Pettersson,

Vagnhärad, så som han lärt sig marschen:
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När Olof Andersson gjorde sina uppteckningsresor i landskaoet inför

utgivningen av Svenska Låtars sörmlandsdel, besökte han även Anders

Andersson i Lästringe. Men gånglåten upptecknades aldrig av OA och

publicerades heller inte i Svenska Låtar. Inte heller Nils Dencker

som sände in ett BO-tal låtar till OA i samband med utgivningen, har

någon uppteckning av den så vitt jag kunnat finna.

När så OA gjorde sin andra resa i spelmansförbundets regi 1935-36

var Anders Andersson sjuklig (han dog 1936) och låten upptecknades

dä i en förenklad version efter A.F.Bergström i Tystberga:
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Låten kom att publiceras först senare och da i sin nuvar,inde version

efter en uppteckning av förbundets förste ordförande ',eth Carlsson i

Strängsjö, som sänt in den till fo'kmusikkomn)issionefl. nn, ,wr,inat'rade

den då för två fioler och 1åtén oublicerades i Skriften ',(irmldn(j',1,\tdr

(Sörmländska handlingar nr 12) 1947. Och det är väl ',! hrtt" VI har 1,irt

oss den, som a11spels1at:
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Men Lästringe gånglåt hade redan tidigare fått ytterligare en repris, 25

komponerad av Anders Andersson. Andersson hade fått kritik för att

låten var för kort bl.a. av Hjort Anders Olsson som var på besök i

trakten omkring 1930. Och som den spelman har var komponerade Hjort

Anders själv ett förslag till en tredje repris:

4'1-" l', ,||til i'|it|ij4!li.,[|"i:itii. il

N 'jijjjjjij" LjJj-l l' ij ui '
Uppt SN e Arvid Karlsson,

"'i!

Att sedan Anders Andersson inte tog det förslaget det vet vi, men upp-

salaspelmannen Johan Ohlsson som även hade en del sörmlandslåtar på

sin repertoar, använde gärna reorisen när han spelade Lästringe gång-

låt.
Edvard Pettersson kommer väl ihåg när han först hörde Anders Andersson

spela sin tredje repris: "Det var vid en basar i väster1jung, han satt

på en stubbe å spela sina krångliga polskor å så spela han 1ästringe-

marschen å la till en bit ..." Edvard sjunger:
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I dag låter reprisen något

Edvard - och det är troligt

de första versionerna medan

hela låten direkt efter sin

nen. Yngve var då i 13-14

stående uppteckning:

annorlunda - enklare och bättre, enligt

att när Edvard hörde den var det i en av

Yngve Andersson, Södertälje, som lärt sig

farfar, fick lära sig den slutliga versio-

årsåldern och soelar låten enligt nedan-
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Lägg märke till hur väl första och andra reprisen överensstämer med

uppteckningen efter Arvid Pettersson.

Lästringe gånglåt har genom åren blivit mycket omtyckt och i dag

spelas den praktiskt taget av alla spelmän, även av många utanför

Sörmland.

Låten är traditionellt uppbyggd med en sångbar melodik samt enkla

ackordväxlingar mellan tonika och dominant. Den är också vad man bru-

kar säga "instrumentidiomatisk" d.v.s. ligger bra till för fiol i

originaltonarten D-dur och marschkaraktären etableras konsekvent i

början av varje repris genom de melodiska motivens fjärdedelsrytmer

på ettan i de inledande takterna. Den väl avvägda kontrasten mellan

repriserna gör också att man lätt lär sig låten och sedan kommer ihåg

den.

När man tittar på en låt på det här sättet brukar man också försöka

hitta varianter och paralleller. Det finns många exempel i den svenska

- och nordiska - folkmusikfloran där man känner igen gånglätens inled-

ningstakter, men sedan blir det svårare (undantaget uppteckningen efter

A.F.Bergström som väl får anses vara en variant). Jag skall dock ta upp

två exempel som jag tycker är intressanta i samanhanget. Om inte annat

så därför att de är sörmländska.

Det första exemplet är från 1883, en brudmarsch upptecknad av musikför-

läggaren Julius Bagge efter metallarbetaren G.Eriksson som sjöng den

(Nord. museets handskr.):

Nl'!'|lu'ii|ijrjli ii| !'[uii°|
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Den första reprisen har onekligen stora likheter med Lästringe gånglåt

medan däremot den andra reprisen efter de första takterna förlorar sig

i en annan brudmarsch som Anders Andersson också hade pä sin repertoar,

nämligen med den bekanta texten: Si hur bruden kommer travandel man sir

att hon är havande etc.

Det andra exemplet är en marschartad arbetssång som Ulla Hagberg, Väl-

lingby, hörde sjungas vid Björnnäs i mariefredstrakten på 1940-talet.

Även här har den första reprisen vissa likheter med gånglåten medan den

andra reprisen inför en ny melodi som avslutas med en återtagning av

första reprisens slutdel:

JJL l L l m .

åPF%=j"' P" ijj l| i':' i'|ll:|j,',' a'-7|
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1·"q' Y|l}l ::,'11' 'Il10{I';|iij :JJ" 1|' Fj Il
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Text: A vi ska gå ut å så rovor, rovor rötter å rötter å kål

å vi ska gå Ut å så rovor, rovor rötter å kål.

Ge m en rova, ge mej en te°

ge mej en rova, ge mej en té;

Vi ska gå Ut å så rovor, rovor rötter å kål.

I båda exemplen är det den första reprisen som uppvisar varierande lik-

heter med lästringemelodin, men att utifrån detta dra några slutsatser

om melodisläktskap låter sig inte göras utan förbehåll.

De som inte hört Yngve Anderssons "gamla" version efter Anders Andersson

kan gärna lyssna på skivan: Visor och folkmusik (Radio Sörmland RSLP 001)

där han spelat in den tillsammans med Owe Lilja, Södertälje. Kanske kan

det också utgöra en insoiration till sommarens spelmansstämnor där Läst-

ring gånglåt återigen komner att ljuda i sin rätta miljö - med eller

utan tredje repris.



29

Wem kar:g|Ömt sina nycklar

, µva"dshMi MalmkÖf'in9ochsma 3ko" i Spe\mansstupn.
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Den mängd af nyttiga varor i vår katalog och de

,—= verkligt låga priserna å desamma böra gifva Eder än-QS9? ledning att taga Edert behof häri hos oss. Rj

Ett litet guldkorn ur den svenska världslitteraturen

:C,,|,,on fann ,m,lle,tid ackom,an,emanget obe-
QJVtR O MÉytt

. . . HITTILS OTRYCKTAhövligt, när han enkom tingat en riktig spelman, och
q

den tungbrtSstade hamonikan drog verkligen inte SKÄMTSAMMA SÅNGER
jämnt med den lättfotade fiolen, utan störde takten
och bragte oordning i dansen. Lockad av ett gott till- (ord och musik)
falle att få knorva till rivalen, helst allmänna mening" ·
en om dmgspelets otjänlighet tycktes vara väl beredd, finns att köpa
tog Carlsson munnen full och skrek mitt över logen
till den i ett hörn inkrupne olycklige älskaren: -
Höllu! Satt lås för lädersäcken, du, och gå Ut på = , .
backen och pina vädret ur dig, om du ar klöverstinn!" =° '

m
ur Hemsöborna " 3 i

.av August Strindberg :
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.Q.:U?uÖYCA UNGDCN71N(ÉN

SÖRMLÄNDSKAUNGDOMSRINGEN
RödMmtorget 5 a, 6JJ 40 E8kjl8tuno fel: 016/116940 Pg: J8 7J 16-1
Bankgiro: 18J-6295
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000P00000000000000000000

Hedemordf. Ivar Schnell Te88jn0 väg 2] 611 J6 Nyköping 0155/lj707
Hederoordf. Fritt Andemson Egbjergog. 6 6J2 J2 EskiKtuno 0]6/4??962
Hederwnedlem Henry Sjöberg SkÖnegoton 86 116 J7 Stockholm 08/7148421

SIYREtSC

Ordforundr
v. ordf.
Sokreterore
K08sör

Studjelodare

StyreKeledmnot
Styreloeledwnot
Sektjonskdore
;miomlednre
Sektjonsjcdare
SektionMednrr
Suppleant
Cuppleont

SEKIIONCR

ONn¶.iek o MJmk

Lennart Fredrjbmon
Björn GuotMmon
Börje LÖnn
Ann-Morie Corhon
Göron Borglund

Korolu Hojmkvi8t
Henry Lindblod
Chorjotte Wervojd
Rjto Ekqren
MOud Kari88on
Gunnor Amermxm
Berit Anton58on
Birqitu Njerzvickj

Mellonv. ?2 6JJ 69
GuUohv. 35 633 46
Törnerogg. 2 B 6JJ 4j
Durkg. 5 150 lj
Björkhujtov. 20 C6J2 29

PJ 1)60 640 ?4
Svwmp8tjqeci 127 144 00
Köpmonq. 4 A 6JJ 56
sörMomq. 18 64] J6
Bolmens v. J3 1?1 64
Nöktergokv. ?J 6JJ 69
pl m Kojundn 6J5 19

Bom-och Ungdomm,

Drnktsektion

Siöjdmktjon

Kevimjrer

Suppleonter

vo)beredmng
ömnmnkMlonde

CMrjotto Logervold Kbpmang. 4 A 6J3 56
Ehrqitto Olmon L0ndgv0qgg. 19 640 J?
Sonjo Idoern HNnmortorpsg. 9 642 DO
Kåre Idideh Blbk)ocksv. 6 6J2 J9
Dog Sunchn Böndeg. 41 a 152 00

Rjt0 Ekgren Sörml0ndgg. IB 641 J6
Rolf Rehnhojm Jmmlnv. 4 6JJ 47
Kent JoNmon Kwggg. n 6J2 21
Leilo Andermon FrbUngw. 92 613 00

Moud Knrmon Bolmons väg 3J ni 64
Moj-8rltt Njl88on Box J090 6JO OJ
Chrwtino Under Snorree vöq 16 ]48 00
Ing-Britt CUgt0r$gon Sohtog. ]8 a 64? 00
Ann-Cothrjne Holgersson Kvnrtov. 8 150 lj

Gunnor Andetmon Nöktergobv. 2J 633 69
Stig Axel88on SMckv. 4 615 OD
mrgit KjeljMxöm RenotAgen J 641 5J
Jan Kjelktröm Renmgen j 641 SJ

Kjell Kolterm Bockov. 2 E 641 37
Bd Pottemöon Horstiqen IB 152 OD
Folke JunÖs Mörbyv. 4J C 149 OD
Roqnhild Bojje Fruönpg. 16 B 611 JJ

Kjell Under Snorre8 vög 16 148 00
Birqlt Kjndahj Spireov. 9 63J 47
Arne Sjöotrond Llndv. 7 641 SJ
Ker8tln Frykmo TrödgDrdog. J6 a m DO

E8kjlgtuno 016/?5465
Eokibuma OJ6/1]5558
E8kiMuno 016/146616
from 0156/JJ664
C8kll8tuno 016/42182J

Sköjdinqe 01371$0ll0
Rönninge 075Jl5?988
EökiKturw 016/jll82?
KotmnehojM)l50/l6674
JoMnnmhov0155l867lj
CUjlMuno 0)6/?565J
Eskjjstuno 016/220J8

Emkiktuno 016/ljl822
Mojmkopjnq 0157/?0636
Flen 0157/llljj
É3kljStun0 OJ6/J52504
Strnnqnäs 015?/17664

Katrjneholm0150/16674
Eskjjstuno 016/11?497
Eskjktum 0]6/]48245
Oxelömmd 0155/Jl969

Joh0M1é8hov

É8kjj8tuM 016/148461
(hmo 0752/J8608
Flen 0]57/lj062
Trooa 01$6/12880

Egkil8tun0 OJ6/2565J
Oxelöound 0)55/jJ2Bl
KotrtnehojmOjSO/l9jj0
K0trjneholmOj50/19jjO

KotHnehojm0j50/l>74)
str»gm 0152/1154j
Nynöghomn 0752/J2J51
Nyköping 0155/10879

Uomo 0752lj8608
EokiWtunn 016/112286
Kotrineholm0l5W554j6
Strhngnbe Oj52lj7546

l urmmjui' öomlulnn lill 'jU|'m|im¢l:bkj0 lhyckmm 10Kjc00 im.

nsni (m ki)ans1 agg i på Nvknp|Nrsms c/o Amem l ond, D. thwQBQ. J7, hjl $4 Nyköping
Oj>>/ll470 Pg ?0>671-1

Ordföronde Andcr8 Lind
Sekretemre Lars Rjstjnq
mgor lord Jon88on
Dms o lek Eivor KorlgAon
Mumk Evert Lindberg
Anrn OCh Ungdom Ullo werner
Orm Ev0 Lindgren
Slöjd före Dam
StudlojedMe Cunnor Sellberq

O. Berquq. J7 611 J4
U. Berq8g. ?4 G 611 j4
Jupiterv. IS 611 60
Anqotugev. 39 611 6J
Drondknrrsv. 150 611 65
PJ 721? 611 90
Lingonghngen 9 61] 45
Lomv. 7 611 62
ÄrtgÖnqcn J4 611 45

Nyköping 0155/11470
Nyköping 01>5/10070
Nyköping 0J95/81788
Nyköping 0155/]01%
Nyköping 015510546?
Nyköping 0155/5?08?
Nyköping 0155/98143
Nyköping 0155/6JJ6?
Nyköping 0155/97?77

MC)? (IFKARNC FOLKDANS Gllll, ljox 76, 6jl O? EukiWtunn 016/12?77? Pq J4?02-2

0raröronde Orjon Kjndehj Spjreov. 9 6JJ 47
Sekreterore Bengt HÖkanmon Sofirgöngen J 6J2 J4
Ka$8ör törs Crjk$gon Sockenv. 9 6J2 JJ
Dom o Musik Köro Viden BlÖklockw. 6 6J2 39
(J@rn OCh Ungdom Kotorjno Åberg Köpmanq. 2? r 6JJ 56
Dräkt och Slöjd Birqil Kjndohj Spjreov. 9 6JJ 47

Éskij8tUM 016/112286
Emhtum 016/425J58
Éskj]5tuM 016/420106
É8kij8tuM 016/352504
ÉBkjl8tucm 016/12Jl4j
E8kjlstun0 OJ6/11??86
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MOJ NYNÄSHAMNS FOLKDANSGILLE, Box 51, 149 öl Nymhomn 0752/)6907 Pg 646207-1

Ordförmide
Sekreterore
K833or

Dnm o Lok
Barn o Wgdom
Drhkt o Slöjd

Lennort Jocobmon
KJejj"Ake Ermon
BertU Rolff
Britt Hortlund
Lilionn J0cotmon
Christino Under

UggleMmgen 33 149 00
Lövlundov. J4 149 00
KOlv. 55 149 00
Vtogoton 5 149 00
Ugglestigen JJ 149 00
Snorres väg 16 148 00

Nynäshamn 0752/lj912
Ny17ö8humn 0752/1629J
Nymhomn 0752/16010
Nynömwnn 0752/16>98
NynUhomn 0752/lj9j2
Osmo 075?/38608

0404 JÄRNG|-IURINGE FOLKDANSGILLE, Box 87, J5J OD Jörnn 0755115767 Pq 646207-1

Urdförande
Sekreteroro
Ktmör
Dam o Lek
Musik
Flarn oCh Ungdom
Drökt Och Slöjd

Curt Edelwörd
Berit Hjejm
Hugo D»lqvM
Lillomor Hormon
Biljy Korlmon
Marie Andermon
Gun Enotröm

Skogvaktorv. 2 151 47
Krökbörov. 16 155 00
Rogenlundgv. 2? 151 JO
Slotn COrd 153 OD
Rooendolmn 9 1>0 ?1
pråwtgördw. 62 15J 00
Koljfom lSj 00

SDdertblje 0755164099
Nykvorn 0755/45667
Södertälje 0755/15767
Jörno 0755/50033
Möjnbo 0755/605J5
Jörno 0755/71707
Jörno 0755/7J?60

0405 VERDANDIS FOLKDANSLAG, Box 58, 641 ?1 Katrineholm Pg 462252-8

Qrdfornnde
Sekreterore
Knmör
Caim OCh Lek
Born OCh Ungdom
Drnkt nch Slöjd

Moj Rom
Corino J0vejjns
Retnhojd Pettemoon
njell Kolterucj
Pernillo Crjk$gon
Anno-Greto Blomgren

StollqöMBv. 2J 641 J7
Völ0 640 2J
cm Ugglm v.17 64) J7
Bockov. 2 E 641 J7
Grävltngmti. ? 64) 53
Jögoreg. il 641 Il

Kotnneholm0j5W5433l
Volla 0150/601?9
Kotrtneholm0j50/5?79l
Katrineholm0]50/j5741
Kotrinehojm0l50/)7ll4
KotrinehoW)l50/]6605

U4U7 VINGAKLRS l OLKDANSLAG, (jox ')4, 64J UU VingÖker 01>1/>Ulllj

Mdförnnde Arne Sundberg
Sokreterore Greto \dlhon
Knmör
Dnns och Lek Arne Sjöstrand
Bnrn OCh Ungdom Dogny Andctmon
Orm OCh Slöjd AjnO Lor$8on

Humjegoton J4 64J 00 VingÖkor 015lllj450
Box 94 64} od Vjnqöker 0151/50Jl8

Lindv. 7· 641 SJ Katrinehojm0]50/5$4l6
VMlhnjlov. |7 643 OD VingÖker 015j/llj59
Vjlloq. 44 64J OD Vingåker 0151/11298

04()8 MALMABYC0€NS FOLKDANSL AC, Box 58, 640 J? Moimkopjnq 0157/?06J6 Pg 810187-5

Oråroronde Bernt 0188on
Sokreterore Britt Korlmon
Knmör AMh BerVnon
DOnS OCh Lek Ingrid Olmon
Munjk Sören Olmon
Aarn nch (mgdom Bjrqjtto OJmon
1)rnkt oCh Slö )1¶ Evo Lormon

1Amgvä98g. 19 640 J2
Landgvög8g. 24 640 J4
Kjlholmn 640 J?
Odomtjgen 20 152 00
Odomugen 20 IS? 00
Londsvöggg. ]9 640 J2
Kettdetorp 640 J2

Mojmköpwg 01$7/206J6
Sporreholm OJ57/J0539
Molmköping 0157/?0?66
Strängnös 0152/12137
Ströngnb» 0152/12lj7
Molmk¢$p1nq 0157/206J6
Mnlmköping 0]57/44069

0409 NASHUL IA FOLKDANSLAG, C/O Agneto Dohjgren, Mo88ébov. 9 6JJ 52 Em ]8tuno
016/115399 Pg 9?85]9-8

Ordföronde
Sekreterore
Kmgör
Dom lek o Mubjk
Dräkt OCh Slöjd

Moy Polmqvm
Agneto Dohlgren
Gunnar Andemöon
J0n-lngvor Dohlgren
Kemtin Andermon

UttermorUg. 27 6JJ 51
Mo88ébov. 9 6JJ 52
Näktergolw. 2J 6JJ 69
Mossebov. 9 6JJ 52
Nökterqojw. 2J 633 69

E8k!lstun0 016/148590
Egkjl8tuno 016/115J99
Egkjl8tun0 016/2565J
E8kjlgtuno 016/115J99
É8ktKtum 016/25653

0410 FOLKMNSLAGU OXELO-GILLC, Box 60, 6lj öl 0xejösund 0]55/J6745 Pg 1064JJ-6

Ordformnde
Sokreterore
Kamör
Dom OCh Lek
Mu8lk ,
Barn och imgcXm
Dräkt och Slöjd

Berndt JoMnmon
Dennn Andersson
Kjoll FernqvjM
Rojond Eråkmon
Kent Johonmon
Rolald Erikmon
AMU Crikmon

Volloundw. BD 6lj 00
Jbgorv. 2 613 00
AJkv. 79 6lj OD
Brevik8v. J 613 DO
rrydµrdgg. j c 6lj 00
Breviksv. J 613 00
Brevikmn J 6lj 00

0xolbmmd 0155/JJ9Jl
Oxéjb8uM 0155/J?771
Oxelömmd 0155/J5866
Oxoiömjnd 0]55/Jbj32
Oxelöeund 0155/J4197
Oxelömmd 0155735332
Oxejöound 0155/J$J}2

0411 SALEMS GILLE, c/o clue Hedlund, SlÖnUrmtiqen 5, 144 00 Rönninge 075J/5229J
Pq 86793-7

Ordföronde Sören Erik88on
Sekroterore ElUe Hedlund
Kmgör Rune BJörejid

BlMlnUUgen JJ 144 00
Slbbörssugm 5 144 00
BlÖbörmtigen 6 144 00

RNminge 075J/506JO
Rönninge 075J/5229J
Rönninge 075J/52J88

041? SIRANGNÄS GILLES FOLKDANSLAG, BOx 170, 152 öl Ströngnög OJ5?/17192 Pg 865226-5

Ordformde
Sekreterore
K38st$r

Dons
Mumk
EJorn OCh Ungdom
orm OCh Slöjd

Don Stenmork
Gun-Britt Sellberg
Ingrid Ardelj
Kent Sejjboldt
Dan Stenmork
Per Stenotrbm
A8to Hoflin

Vlllovägen 17 130 J2
Fbrjev. 4 152 00
Fjnnångev. 4J C 1$2 00
Fimingev. 43 C 152 00
vbllov. 17 150 J2
Svedäng, ¶o8tcrö IS? 00
Fjnningev. 66 F 152 00

St0jjorh. 0152/40516
StrUngnön 0152/13586
Ströngnä8 0)5?/14BJ6
Ströngnug 0152/148j6
Stojlnrh. OJ5?/40516
Ströngnhs OJ52/J2292
Ströngnos OJ52/11632
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0415 tROSA FOLKDANSGILLE, Box 140, 150 lj Trosa 0j56/13664 Pg 661709-6

Ordföronde
Sekreterorn
Komor
Dmw OCh Lek
[Jorn OCh Unq&m

Dräkt
Slöjd

mm Corlgon
Berit Erjksoon
Krmino Fröberq
Gunn Bhck
Monlk0 Coljin
Inger Ihormon
Ulf Normon

Durkg, S
mgberggq. 20
Hbnög. J5
Ejderq. 9
mvsörnsg. IQ
Gronitv. JU
ÖcScBbyv. 5

150 JJ Kq80 0156/JJ664
150 lj Troo0 0156/1JB77
150 lj Tro80 0156/166?9
150 jj rrooe 0156/1??31
150 JJ Trosn 0156/l?jj7
150 JJ Wobd 0156/1}454
156 OD Vognhhrod 0156111520

0417 BYCDCGILLEY NVKOPING, GlO Bengt Porem Iroll8tigen g 611 45 Nyköping
0155/97179 Pq 541166-5

Ordfhronde Lam viacn Strogcn
Sekreterore Bengt Perero ¶rolletlgen 9
Kowsor Jan Olsson Vinterv. 9
Munk LQr8 Lordln Attingev. 14

DIRCK\ANSLU1NA FEDLEF'MAR l 50RNANOSKA UNGDOMSRINGEN 1985

611 90 Nyköping 01>5/5J075
611 45 Nyköping 0155197179
610 60 Iystberqn 0155/60JOJ
6jl SO Nyköping 0155/57242

lvnr Schnell
Artur Andemson
Arne Blomberg
Henry Sjöberg

SVENSKA UNGDOMSRINGEN FOR BYGDEKULTUR

poBtocke88 9154
Ejcsöksadrem Horngbrukgq. 7-9
$cjrlnqot

KDLEMStlDNINGFN HEMBYGDEN
Rune Holmberg Löporv. 5

Tcbdjm vog ?1 611 }6 Nyköping 0155/]3707
SOrgOrden Gromea 641 90 Kotrineholm
Fkurm00 vög 6 611 57 Nyköping 0155116608
Skbneg. 86 JJ6 }7 Stockholm 08/71484?1

IQ? 7? Stockholm 00/680653

00/c·?0687

791 jl Folun 02J/J5086

Skörda nya kunskaper ........ BearbetaGAMLA kunskaper..

))2:i',:,',:'"""!!""g?'hj;)i|',!,!|,,;

ag'j..,).,A4i.""
En s,.lku,, om och k,in, HAMBUR
Enbart spel 27 - 29 september

Spel till dans 2 november

Danskursen den 2 november är öppen även för Spelmansförbundets medlemmar.

Vi håller till i Nyköping denna gång.

Kursen vänder sig till alla spelmän och skall också innehålla en ÖV E RK U RS D E L för
de som vill utvecklas individuellt till bättre dansspelmän.

Förfrågningar och anmälan för Spelmansförbundets medlemmar se na st 3 se p te m be r till:

Leif Johansson tel. 08/51 1 5 86. Telefonsvamre kan förekomma. Lämna då ditt namn till denna.

Sörmländska Ungdomsringens medlemmar anmäler sig till distriktexp. i Eskiktuna.
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'Kulturdagar i 'Blåbo av Bernt Olsson

teckning av Mätts Mattsson

~ '

1NJ'

. .
P

Å

I Blåbo kommun hade man gjort en riktig kuhurell
storsatsning. Det var de s.k. Citydagarna i Blöbo,
genom vilka man velat erbjuda kommuninnevånare
och ditresta ett stort och variemt utbud av kultur-
aktiviteter både ute och inomhus. "Vi upplever
kukumktiviteterna som enomt viktiga", sade någon,
"inte minst för turistnäringen. Sedan ar det upp till
den enskilde kuhurkonsumenten att välja inom minen
för det hör fantastiskt varierade utbudet. " Andra åter
menode att man inte borde försöka mata kulturvdrden
med ekonomiska mått utan kanske hellre tala om
"livskvalité" eller "sociala aspekter".

På lördagen var jag sjalv i Blåbo och såg två teater-
pjäser på utomhusscenen. Den första var folkhmspelet
Anders och Britta i ett professionelh fmmfbmnde, vari
skådespelarna energiskt vinnlade sig om att förläna
det charmfulla stycket en akta folklig karaktär:

- Du a alt bra kårer i han Kalson, du Briita!
- Dd kon du fåle vare själver, du Stina. Ja såg nog

hur du kCSsste"n baköm 1agåschdC$ra när ja va te
schvinhusche ma grishinken!

Min bankgmnne satt och funderade vad det där kunde
vara för dialekt, och jag var glad att kunna upplysa
om att det var den teaterdialekt som vanligen används
i folkkmspel.

Svartsjukan stack, som synes, upp sitt fula tryne i
pjäsen, men allt slutade lyckligt. Anders och Britta
fick varandra, och i finalen dansade de jämte nämnde-
mansfår, nämndemansmor, drängen Rapp, 'Stina i
Tallvret och mångo andra en munter polka. Man
dansade energiskt med sträckta ben och vrister, skut-
tande högt i luften under behagfulla böjningar och
huvudvridningar. Jag uppskattade farten till c:a
30 kilometer i timmen,

På kvällen gavs pjäsen KollektivproletCjrerna med
lokala förmågor, regissemde av My von Linken.
Pjäsen byggde på verkliga, tragiska händelser vid
Blåbo bruk 1868, då smeder och andra bruksarbetare
förgäves gjorde uppror, drivna till desperation av
fattigdom, skulder och omänskliga arbetsförhållanden.
Från pjäsen minns man främst hur den kumgefyllda
mor Anna med jdrnvilja ledde strejkaktionerna och
ibland samlade de illusoriskt 1800-talsklddda skåde-
spelarna vid mmpen för att sjunga sydamerikanska
kampsånger, beledsagade av elgitarrer och congos.

Mellan teaterföresMlningarna hann jag både med att
handla lite och att kortvarigt bevista ett par ov de
olika musikevenemangen. Bland annat hade jag fått
i uppdrag att handla fioldrängar åt den gamle stor-
spelmannen Gustav Blom i Blodinge, en by inte långt
från centralorten. Han spelar fortfarande flitigt men
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mestadels för sig själv. Ett par ungdomar, Ann och
Bertil, bmkar idlafall komma och hälsa på med
fioler och bandspelare. De tycks ha gått in för att
analysera och komma underfund med hans svårefter-
hdrmliga, gammaldags spelstil. Han spelar rytmiskt
och dansant som få, men hur han egentligen bar sig åt
vet jag faktiskt inte riktigt.

Musikaffären ligger inne i Blåbo s.k. city. Det ar ett
torg, omgärdat av affärshus i brun plåt, som visser-
ligen kan te sig kallare och mdnniskofientligare än
den tidigare bebyggelsen men som i gengäld dr mer
symmetriskt. Något ov storstadens hektiska puls kan
vid rusningstid förnimmas i detta "city". En del av
den forna trevnaden har affärerna försökt återvinna
genom en tilltalande namngivning: Mysboden, Hem-
trevnad AB, Boutique Sweetheart och Love Computers
ligger alla omkring torget liksom ortens största hotell,
Checkpoint Blabo. Stämningsskapande musik Fyller
affärslokalerna. l många av dem hänger dessutom upp-
RSrstomde fotogmfier av husen kring torget som det
var en gång. Ett särskilt vanligt motiv är förstås den
väck mste och mest berömda byggnaden, det legen-
dariska värdshuset Victoria - Flaskoset kallat - som
låg kvar vid torget anda till 1973, då det revs och
ersattes av modevaruhuset lmpulzive Fashion.

Här ligger också musikaffären, och jag trudde in i
denna musikdiska maskinhdl. Det lat som om alla
stereoanläggningar och videoappamter vore på sam-
tidigt därinne. Längst inne i lokalen stod en äldre
herre, som jag kände igen. Han packade upp gmmmo-
fonskivor, allo med titeln Ler it swing - den norska
l?) låt som vann schlagerfinalen. Mannen såg lite
gråare och mer melankolisk Ut an när jag sist såg
honom i den gamla musikaffären. Han är egentligen
en mångkunnig man, specialist på pianon och stråk·
instrument. Han spelade i Blåbo-kvartetten, innan
han vart lomhörd.

- Jaså, Gir det du ? sade han, Vad RSrskaffar mig den
äran ?

- Jag skulle vilja köpa FiolstrUngar.
- Vänta lite, sa han, så ska jag försöka dämpa ner

det har helvetes oljudet, så att jag hör vad du

säger.
Han lyckades, och två ungdomliga kunder såg sura ut.
- Jaha, vad var det du ville ha?
- Jo, jag ville ha strängar - te en fiol.
- Jaså, fiolstrUngar. .. Iq vetjcj. . .det tror jag knappt

att vi har några längre. Men vänta lite så ska jag
titta i källarm

Han kom tillbaka efter ett tag med fiolsträngar.
- Du kon ta dom, sade han. Det kostar inget. Det är

roligt om de kommer till användning.
Det blev ju billigt och bm det där, och jag tackade
förbindligast och gick ut på torget, som vor packat
med folk .

Uit'tbå torget står en skulptur utförd i hönsnät och

armeringsjärn: Pambolisk ditymmb. "Den förbinder
med sin distansering av all materiell existens och
diskrepansen mellan intention och finalitet Blåbo city
med den kosmiska evigheten", skrev länets tidning
trUffande i samband med avtäckningen. Har var nu
en scen uppförd, platsen för dagens stom begivenhet -
Rockgalan.

Man hade gärna velat göra något just för ungdomen
under kultwdagarna, även om det kostade. Och
kostar gör det Förstås när man lyckas engagera de be-
römdheter som redan stod på scenen. Det var ingen-
ting mindre an den engelska gruppen Perverted Devils!
O, musikens makt! Redan vid RSrsta ackordet krökte
sig armeringsjärnen, och en plåt ramlade ned frön
hotellfasaden. En väldig mängd teknisk apparatur och
ekomärkta natwljud kan åstadkomma underverk.
Sångaren, en hårdsminkad, magerlagd yngling med
bar överkropp, långkabonger, blodiga bandage har
och där, rovdjurständer och glittrig elgitarr förde
tanken till Bellman:
.. .gddguler hy, matt blomstrande små kinder,
nerkmmat brtSst och platta skdderblad. ..
Han vann den ungdomliga publikens hjärta genom att
rulla med ögonen, brottas med mikrofonstativet,
racka Ut tungan (som var världens längsta - se Guiness
Rekordbok), holk över sig en hink grisblod och förtära
en lagårdsråtta (i låten Rats in love).
0 · ·

Efter ett besök på apoteket, där jag köpte några albyl,
ställde jag kosan mot läroverket, nuvarande Arvid
de Byyhlskolan. Man går Storgatan Förbi torget och
sedan Odalmannagatan till höger uppför backen.
Halvvägs uppe i backen ligger barndaghemmet Styv-
morsviolen, som blev riksbekant ftSr ett par år sedan,
då man på försök började undervisa en gtvpp barn i
engelska redan vid åtta månaders ålder. Det har slagit
mycket val Ut, menar de entusiastiska initiativtagarna.
Andra lika trosvi$$å lärare har från fyra års ålder in-
fört ämnet "produktion$förhö||andena$ betydelse för
den kdturella överbyggnaden i det postindustrklk
samhället", men det tycks inte ho slagit lika val Ut,
trots pekböcker och färgglada serier.

Härifrån har man god överblick över stom vägen på
andm sidan ån och industrierna som ligger där. Till
den nämnvärdaste av dessa, Mor Huldas Bullar, drar
en ständig ström av långtradare med vetemjöl, socker
och kemikalier och därifrån dmr en lika strid ström av
blårandiga dktributionsbilar, lätt igenkännliga pO
fimamä&et, den lilla runda gumman med förkläde
och jättelik brtSdspade med devisen "Mor Huldas
servicevänliga baktankar". Företaget ags av en
muhinationell livsmedelskedja.

Höjden domineras av det gamla läroverkets ansenliga
tegelbyggnad. I aulan btsrjade ett skojlgt musikpro-
gram, som jag tänkte lyssna lite på. Det hela var
mycket variemnde till innehåll och kvalité. Det
btsrjade med mimning till musik av Herreys, luftgitarr
samt hämning av Carola, allt utfört av glada skol-
elever. De Byyhlkören sjöng - bland annat Sjösala-
vals på engelska i sättning för ungdomskör, i syn-
kopemd fyrtakt. Så följde barbershopsång, och till
slut framträdde ett par kända folkmusikgrupper:
"GrOvåder" spelade låtar och sjöng polsktmllar på
ett satt som förde tanken till Brecht, och "Sågverk"
fmmtrUdde med bl.a. låtar från Blåbynas med instru-
menteringen hawaigitarr, panflöjt, kontrafagott,
dragspel, schamantrumma och viola dbmore. På ett
intressant satt RSrenade de blåbynaslåtarna med in-
fluenser från balinesisk gamelangmusik, fransk 1800-
talsopera, sydafrikansk marimbatmdition, burgundisk
rendssansmwik och svensk country.
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Fylld av intryck vandrade jag ner mot centrum för att
bevista kvällens teaterevenemang.

0 0 0

Söndagen ingick så med soligt väder och nya begiven-
heter i Blåbo city: Squaredans, countryfestival, kör-
konsert i kyrkan och spelmansstdmma i Hembygds-
gården. Jag ringde Gustav Blom:
- Hej du! Va har du R5r dej i da?
- Ja ligger å drar mej på sÖfflÖke. Ja hörde på

vddre. ..dd ska visst bli fint, etter va di säjer.
- Ska di inte md in te Blåbo å höm på körsång å gå

på spehnansstämma ?
" Ja vetja. . .
- Jo följ md, så ska ja hämta dej.
- Ja den där körsången kunne en ju höm på. .. å en

kan ju fC5mlldel ta md sej fiolen md. . .ifall dä
blir någe spela.

Sagt och gjort. Jag hämtade Gustav vid hans röda
hus. Det är vackert med vita snickerier, lertegeltak
och glasvemnda. Blomsterrvndlarne prunkade, och i
en av dem stod en avskyvärd kvinnofigur i cement,
som Gustav kommit över någonstans. De övriga husen
i byn är renoverade på ett mer modernt satt. Svarta
knutar och betongtegeltak på gamla hus får en att
känna ett slags vemod, men sådant får man stå ut
med, när man dr ung och frisk.

Gustav klev in i bilen, varpå följde den vanliga
diskussionen om nyttan av säkerhetsbälten.
- Ja höller1 över magen, bestämde Gustav till sist,

och så for vi.

Vägen passemr genom Gröndals gärde, ett villaom-
råde från början av 70-talet. Svart, brunt och grått
ar den förhärskande färgsättningen här: betongtegel,
mexitegel och brunlasemd träpanel . Förgrämda villa-
ägare kryper på grUsmattorna och gräver upp mask-
rosor. Alla hus är lika, och det vilar en dyster och
ångestfylld stämning över det hela. Man måste emel-
lertid varna för att som en del bilister blunda och
trycka gasen i botten, när man passemr genom om-
rådet. Håll istället blicken riktad på vägbanan och
försök tanka på något vackert - ljusa barndomsminnen,
den första kärleken, blomstmnde trädgårdar och oför-
störda gamla hus.

De äldre villaområdena i Blåbo är dock ingalunda o-
förstörda. Inget endQ hus dr längre i originalskick.
Den svarta och bruna färgen dominemr även har. De
förr så fantasifulla husen har förvandlats till dystm "
bunkers, i vars fönstergluggar man snarare väntar sig
kanoner än pelargoner. En del grella plast- och lasyr-
färger livar emellertid upp helhetsintrycket. Det är
bm. Det är roligare att vara arg på ett giftgrönt hus
än på ett brunt.

Vi stannade framför Blåbo medeltidskyrka för att be-
vista körkonserten. Här känner man historiens ving-
slag! Tvenne höga lindar skuggar sHgluckan och
gråstensmuren, och i dems skygd står också den gamla
runstenen, som i sina konstfdla dmkslingor förmedlar
Följande, delvis utplånade budskap:

SUiNGPIATUR LET RAISA STAIN EFTIR HU...

Kyrkan är en låg, vit byggnad med anor från medel-
tiden. Den vanpryds av ett gmvkor i barock stil och
av sentida, alltför stom fönster men är i övrigt oför-
störd. l århundrade efter århundrade har man besökt
detta samma kyrkorum. Tänk hur människoödena,
tankarna, idealen och oden har skiftat under dessa
tidsrymder! Och ändå har säkert mycket varit sig likt.
Och så tonerna: liturgisk sång, fönamlingssång, körer
och orgelspel. Allt detta har förstås också dndmts
under tidens gång liksom språket och klödedrUkten.
Hur lat sången innan orgeln byggdes? Det ve vi
faktiskt inte mycket om. Det dr ingalunda säkert att
orgeln enbart har varit av godo.

Nu brusade körsången under valven, som smyckas med
målningar av den s.k . Håbomästaren. SchUtz och
Bach inledde progmmmet, som fortsatte med roman-
tisk svensk körmusik och orgelverk av Reger. Allt lat
överdådigt, och Gustav var behärskat entusiastisk:
- Da kan just inte bättre vård. . .
Han hade ju också själv sjungit i Blåbo kyrkokör
under många år.

Programmet hade lite av sommarprägel och försam-
lingen sjöng Wirséns "En vänlig grönskas rika drUkt"
och så förstås Kolmodins "Den blomstertid. . ."
Den innehåller egentligen många svårförståeliga ting:
Av himlen drype fetma
bespisande vår jod,
och fkde nådens sötma
till oss av livets ord.

Sådant är inte lätt för en modem människa att hänga
med i, och vem förstår idag ord som "fägring", "blid"
och "hägn" ? Nu hade emellertid adjunkten Glenn
Torkefdlt uppmärksammat denna problematik och
presentemt psalmen i en ny, tilltalande och varsamt
modemisemd textversion, som i sin enkla klarhet
bättre bonde motsvara nutidsmänniskans behov. Gustav
hade trots detta lite besvär med den nya texten i
programbladet. Han hade glömt att ta med sig
"glasögo":
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Att sommartiden kommer
upplever vi som bm
Du kommer, sköna sommar
GrC$nt gräs vill alla ha

§;!|a?iå:i;ip&FE::;': k

Och livet gåri dur

l) Beklämning - man upplever sin situation negativt.

Så framfördes någm uppjazzade psaltarpsalmer av en
gästande sångerska i sommamktig Vingåkers hSgtids-
dräkt, och kören sjöng några moderna svenska kyrko-
visor, i vilka man tydligt förnam det anglikanska in-
flytandet och påverkan från sentida amerikonsk vis-

konst .

Följande sånger sjöngs:
l . Låt somma rcarols ljuda.
2, Var positiv, min sjal.
3. Alla kön och mser gillar freden.
4. Köa upp fSr himmelen, o m¢jmklighet.

Gustav btsrjade skruva på sig lite oroligt och viskade:
- Jo a hungruger - ha börja vurti. Ska vi inte gå stå

å fö i oss någe äta ?

Kören hade nu helt övergivit det svenska tungomålet
och gått in för engelska. °'0, what o day!" hojtade
blåbyboma i ett försök att härma riktig gospel.

Vi smög oss diskret Ut och promenerade i det vackra
sommarvOdret ner mot matserveringen i centrum.
Gustav tog med sig fiolen, för vi skulle gå till hem-
bygdsgården sedan. På vägen mötte vi Ann och
Bertil som åt på varsin Jelly Splitt. De hade också
instrument med sig och frågade om de inte kunde få
spela ihop med Gustav på stämman. Det gick han
gärna med på, men då måste det övas först, tyckte
han. Mon bestämde sig för att mötas bakom planket
vid godsmagasinet efter maten.

Inne på restaurangen var det fullt med amerikaner,
att döma av klädseln, men de visade sig komma från
Bldddringe, G&sbo med flera orter i närheten. De
skulle val delta i det " Square dance convention" som
en affisch i vestibulen annonserade om:
"Welcome to Blueberry Square Doncers, Blåbo,
Sweden I "

Har annonserades också om andra begivenheter, så-
som Blåbo kyrkliga syförenings auktion och Night
Tight Tros-show på diskoteket.

Gwmv ville ha rotmos, men det fanns inte, så han
fick nöja sig med "gourmetbiff med rhode islandsås
och pommes frites", som han misstänksamt analyserade

- Tycker du inte om maten, Gustav? frågade jag.
- Åjo, dä går le an, dd här må, svarade han och

tömde ett glas Three Towns lättöl från Pripp°s
bryggerier, Sweden.

Efter maten gick Gustav ner mot godsmagasinet För
att öva med Ann och Bertil, och jag anslöt mig så
småningom. Spelet var i full gång, och jag blev
ganska förvånad, när jag hörde hur mycket de yngre
spelmCjnnen tagit sig sedan sist. Det hördes faktiskt
att de försökt tillägna sig en genuin spelstil. För det
mesta spelade Gustav melodin och de andra sekunde-
rade. Det lat trovärdigt! De såg belåtna Ut.
- Dd låter rättså skaplit! so Gustav.

Man märkte tydligt att något akta och fullödigt - om
än inte så pretentiöst och märkvärdigt - höll på att
växa fram.

Har var det ingen mer som hörde på. Ett medelålders
par tittade in bakom planket, log och tog två skoj-
friska dalsteg.
- Tjosan, hejsan! sade de och drog vidare mot Blåbo
city, där countryfestivalen just skulle ta sin början.
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Glad sommar !
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