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Spelmansförbundets
Ordförande har ordet

Ungdomsringens
Ordförande har ordet

Södermanlands Spelmansförbund och Sörm-
ländska Ungdomsringen har fått förtroenet
att arrangera Zornmärkesuppspelningarna;
som sker under vecka 10- 17 juni 1990,
vilket innebär att det blir en hel vecka
med olika kulturaktivieter, som skall
kulminera i en riksspelmansstämma.
För att klara detta stora evenemang har
vi underhandlat med sju kommuner i Sörm-
land.
Vi informerade om vad som krävs i form av
ekonomiskt stöd, markandsföring och lämp-
liga lokaler.
Samtliga visade stort intresse och gav
oss garantier för ett värdigt genomföran-
de.
Detta bådar gott för framtiden då vi ser
1990 som året när alla samlar sig kring
vår unika folkliga tradition och för all
framtid arbetar för att levandegöra och
bevara vår omistliga musik- och danskultur,
en kultur som förenar generationer och
samhällsgrupper.
Valet av värd och samarbetskomun för
Zornmärkesveckan har självfallet varit
mycket svårt.
Våra styrelser har enhälligt beslutat att
utse Nyköpings körmun.
Nu komner en organisationsgrupp att till-
sättas. Den skall sedan utökas med olika
arbetsgrupper.
Veckorna före stämnan kommer minst 60- 70
funktionärer att vara verksama.
Ti11samnans med Södermanlands Spelmans-
förbund och Sörmländska Ungdomsringen
kommer kommunerna, kulturstiftelsen och
länsmuseet att bli sannolika medarrangör-
er för hela folkmusik och dansäret 1990.
Vi överväger att bilda en beskyddarnämnd
för detta. En sådan nämnd kan till exempel
bestå av landshövdingen som ordförande,
samt cheferna för kulturstiftelsen och
1änsmuséet, samt ett kommunalråd frän
varje kommun.
1990 blir ett viktigt år. Då skall grunden
läggas för hela nittiotalets verksamhet.
Vi ser det som väsentligt att vår folkliga
kultur får en mer etablerad och accepterad
roll i vårt kulturliv och vi ser stora
möjligheter att starta en kraftfull ut-
veckling 1990.
Till sist önskas alla läsare en
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.

Sören Olsson med familj.

HEJ ALLA LÄSARE !

jag heter Göran Berglund OCh är ordförande
i Sörmländska Ungdomsringen.
När dessa rader skrivs har det blivit
klart med vårt stora samarrangemang 1990,
Zornmärkesuppspelningarna.
För oss sörmlänningar blir det ett heders-
uppdrag.Vi vet, att det blir ett stort
och tungt jobb, men med den goda vilja som
finns, både i Ungdomsringen och Spelmans-
förbundet, ska det inte bli några problem.
Det har på senare tid blivit allt bättre
med kontakterna mellan våra två organisa-
tioner, men jag tror mig veta, att sam"
arbetet komner att utvecklas ytterligare.
Sören Olsson och jag har en del planer som
vi ska försöka genomföra.
Vi har ju sanna intresse att föra dansen
och musiken vidare till kommande genera-
tioner och att sprida kännedom om hela vår
verksamhet till den breda allmänheten.
Nu vill jag önska Er alla en fin vinter
och en riktigt GOD JUL.
Med Ungdomsringshälsningar !
Göran Berglund.
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Greve Oxenstiernas ljuva ungdomstid
Greven och skalden johan Gabriel Oxen-
stierna föddes 1750 och uppnådde den för
sin tid aktningsvärda åldern av 68 år.
Sin uppväxttid tillbragte han på Skenäs
i Vingåker. Han trivdes där och Längtade
dit, då han vistades på annat håll, såsom
när han var i Uppsala och studerade vid
universitetet eller i Stockholm och arbe-
tade vid ämbetsverken.

Från ungdomstiden på Skenäs har johan
Gabriel efterlämnat en dagbok, som han
faktiskt skrev på franska, kanske för Öv-
nings skull, kanske för att göra innehål-
let lite svårtillgängligare för nyfikna
ögon. Den omfattar åren 1766-1768, då
författaren var mellan 16 och 18 år gam-
mal. Boken översattes av Inga Estrabaut
och gavs ut på Bokgillets förlag 1965
med titeln Ljuva ungdomstid.

Det är en Lättillgänglig och rolig bok
med otvungen stil. När dess författare så
småningom blev etablerad skald kunde han
skildra Lantlivet så här högtidligt:

"Kom följ det arbetsfolk med Lyran i
din hand,

som redan järnet vässt att skära mogna
land.

Föröka med din röst vid jordens nya
skördar

dess dyrkan för den Gud som mänskan
tacksamt vördar.

Hans rikdom öppnad är. Naturens Kung
och Far

till sina skatters mängd vårt sLäkte
sammandrar."

Som dagboksförfattare kan man uttrycka
sig på ett lite Lättsammare sätt:

"17 juli 1766. Jag tittade på sLåttern
och hjälpte till med arbetet. Ibland kör-
de jag själv, ibland satt jag bara på
skrindan. Men då valde jag de vackraste
flickorna att hålla sällskap."

Säkert Ligger kärleken till hembygden och
många trevliga ungdomsminnen av det här
sLaget bakom skaldens stora alexandrin-
dikt Skördarne, som just skildrar livet
på landsbygden.

johan Gabriel berättar om glädjeämnen och
Ledsamheter. Ett av de mindre bekymren
var att han blev bestulen på Asens mark-
nad. En annan gång försökte han få till-
baka en förlorad börs med hjälp av troll-
konster " "ett såll, en sax, tre korn
salt och andra Liknande saker", men han
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fann att den bästa trollkonsten var att
hålla reda på sina saker. Stor och äkta
sorg beredde det honom att hans ungdoms-
förälskelse blev bortgift. Han var int-
resserad av sina studier och läste många
böcker på Latin, franska, tyska och
svenska. Det gällde fÖr honom att bli nå-
got, och det kunde också vara ett bekym-
mer att Leva upp till släktens krav:

"Därför är det inte utan ett sLags be-
klämning som jag hör Axel Oxenstjernas
namn och berättelsen om hans stora hand-
lingar, vilka efter att ha varit en
sporre för mig till sLut kommer att bli
en förebråelse, om jag inte kan göra nå-
gonting som går upp mot dem, och det kom-
mer jag säkert aldrig att kunna."

Ibland sysslade han med att skriva dikt,
men också i det avseendet kände han kra-
ven övermäktiga. Morbrodern, Gustaf Fred-
rik Gyllenborg, en annan av de s.k. Ske-
nässkalderna, var en berömdhet. Informa-
torn, den avhållne herr Bergklint, skrev
förstås också mycket bättre än sin elev -
det var som att jämföra flugans flykt med
örnens, tyckte johan Gabriel. I utbild-
ningen ingick också teckning. Vid sidan
om studierna sysslade han med blomsterod-
Ling, strövtåg i naturen, jakt och fiske.

Hur gick det då i Livet för denne själv-
ironiske dagboksförfattare? Han förblev
fattig men uppsteg till rikets högsta äm-
beten, blev Lärd och en god skald. Han
kom att uppskattas för sin kvicka och flö-
dande konversationskonst. Hans epigram
från tiden vid hovet visar att han kunde
vara elak, särskilt mot de högfärdiga,
men han tycks ha varit en i grunden hygg-
Lig och medkännande människa med dragning
åt sentimentalitet och mystik.
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Låt oss nu betrakta Livet i Vingåkerstrak-
ten med den unge johan Gabriel Oxenstier-
näs ögon. Naturen kunde vara hotande och
farlig:

"Det har snöat idag och blåst ... Nor-
danvinden blåste av all kraft och sköt
framför sig över fälten vågor av snö, som
ibland hopade sig över varandra och torna-
de upp sig till en höjd av små hus och
ibland Lyftes från marken som stora moln
och förmörkade himlen och föll ner i virv-
Lar för att sedan höja sig igen. Det
fanns nästan ingen möjlighet att gä upp-
rätt... Det sorgligaste är att många män-
niskor uppenbarligen skall omkomma i det-
ta oväder, frysa ihjäl eller drunkna i
snön..."

Skogen var vild och farofylld:
"Marken var så sank att man skulle ta-

git det hela fÖr en sjö om man inte över-
allt sett tuvor av gräs och vass och gam-
la trädstammar som vinden ryckt upp med
rötterna och kastat över varandra, och
som med sina förtorkade grenar bildade
mycket höga och ogenomträngliga fäst-
ningsvallar och murar."

I detta kärr i Stora Målka och Gimmerstas
skogar blev johan Gabriel sittande fast i
två timmar i "ångest och otrolig skräck"
sedan han gått vilse under en jakt.

Vid ett annat tillfäLLe ramlar han i ån
vid Låttra under de hårdhjärtade följe-
sLagarnas stora munterhet:

"Hu, hu, vad det var kallt! ... jag
måste byta kläder, och bönderna gav mig
yllestrumpor som stack mig på benen som
om de varit besatta med nålar..."

johan Gabriel anser sig inte vara sär-
skilt modig; tungan och ett par Lätta
fötter kommer att vara hans främsta vapen
i framtiden, spår han. Icke desto mindre
ger han sig ut en natt för att vakta på
vargarna som dödat en ko, som de sLukat
hälften av.

När man Läser dagboken kan man alltså få
ett intryck av naturens farlighet. En
stalldräng går ned sig på isen. Man Lyc-
kas få upp honom, Lägger honom vid elden
och strör varm aska över honom, men det
är förgäves. 8-10 personer drunknar varje
år i Vingåker berättar dagboken. Ibland
kan emellertid skräcken för vatten ta sig
överdrivna uttryck:

"Kammarherre Gyllenborg anlände, och
jag gjorde en utfärd på sjön tillsammans
med honom, morbror och moster. Fastän
vattnet var så Lugnt att man kunde spegla
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sig i det, upphävde morbror höga skrik,
och när jag hörde det vickade jag på bå-
ten utan att han märkte det."

Det var inte snällt! Förresten hade för-
fattaren själv visat lika stor brist på
kurage några dagar innan, när han skulle
pröva simkonsten. (Tidigare hade han ald-
rig varit i vattnet hel och hållen mer än
när han ramlade i ån vid Låttra):

'°... trots mitt beslut kunde jag inte
gå längre än att vattnet steg mig till
knähöjd. i stället för att lägga mig i
simställning greps jag av hemlig fasa,

och jag skyndade mig förskräckt att nå
stranden igen."

själv Läste jag Ljuva ungdomstid nyfiken
på vad han hade att berätta om bondeliv
och folkseder, och boken har faktiskt en
del underrättelser att Lämna.

johan Gabriel förundrar sig över sin ar-
tige, belevade och till synes sympatiske
granne på Kjesätter, greve Bonde, som är
högt bildad men ändå är hård mot sina un-
derlydande. Man säger att han blivit rik
genom att utblotta sina bönder. Hur kan
en rättvis Gud tillåta något sådant? Dag-
boken återkommer flera gånger till prob-
Lemet.

Här kan man kanske finna en antydan till
kritik av förhållandena i samhället, men
författaren växer upp i ett patriarka-
Liskt system och är präglad av det. Det
är inte fel att det finns herrar och un-
derlydande, men det är skillnad på goda
och onda herrar. Fadern, menar han, har
varit rättskaffens mot underlydande och
hjälpsam och medkännande med de svaga. sa
skall en god herreman vara.

Ett par svårtolkade episoder i dagboken
kan möjligen visa på att det finns soci-
ala motsättningar. När johan Gabriel är
på väg hem från Uppsala blir han hämtad
av Skenäsbönderna Som åker sLäde. Nu rå-
kar det vara barmark i Uppland, och Johan
Gabriel går in i en bondgård för att Låna
en kärra, men bonden blir rasande och kör
ut honom med en käpp. Vad Som Ligger ba-
kom den handlingen Lär vi aldrig få veta.

Vid en gudstjänst i Vingåkers kyrka talar
jon Dubb känslofullt om kopporna, som
härjat så svårt att barn har dött i näs-
tan vartenda hus. Bönderna är gripna, men
när predikanten på upplysningstidens vis
kommer in på den medicin och den diet som
man bör använda för att stäcka sjukdomens
framfart, börjar folket skratta högt. Det



väcker johan Gabriels vrede. Det går inte
att övertyga dessa hårdhjärtade människor
med förnuftsskäl. Befallningar är det en-
da de begriper.

Vid ett annat tillfälle avfärdar han soc-
kenstämman med följande ord:

"jag var i kyrkan och hörde Bergstedt,
och därifrån begav jag mig till socken-
stämman och hörde bönderna gräla om små-
saker lika lidelsefullt som på en riks-
dag."

Det vittnar ju inte om någon djupare in-
sikt i den Lokala självstyrelsens bety-
delse. A andra sidan finner han mycken
klokskap hos hemvändande bonderiksdagsmän,
som han talar med. De har bra förstånd om
saker och ting (trots att de tillhör möss-
oartiet). Vi har sett att bönderna kunde
vara kritiska mot budskapen från predik-
stolen. Samma sak kan belysas med några
ord i en anteckning från 10 Ian. 1768· 1()
Bönderna säger här om jakob Strengboms
förkunnelse "att han tagit predikan från
sin fars manuskript och sedan Lemlästat
den på sitt vis."

Man blir kanske förvånad över att finna
dalkarlar i Vingåker. johan Gabriel har

vin, som hon övertalade mig att dricka.
Hennes sätt roade mig mycket. På hemvägen
fann vi en bonde som Låg och sov raklång
i ett dike fullt av lera. Det var en gans"
ka naturlig följd av bröllopet."

johan Gabriel och prästen Brantenberg sLä-
par honom med sig till Skenäs och under
färden Läser prästen bibeltexter för den
fulle bonden och förehåller honom det o-
rätta i att supa "med lika lite sunt för-
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och vars hela Liv delas bara mellan bor" y ~ L·m e-
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gång dristar han sig att visa ett arbete ' . ' '· " " ·
som han själv utfört i Björkens källa,
"men de förolämpade mig med att säga att < T". , . " '

det inte var något värt". %l" "' ' " "

Den 2 november 1766 är det bröllop i " . ·' jh ""
. .Skårsnäs. "Allt var väl ordnat, och till TÖCIKHOLM

och ¶éjmusiken som vajMgtvis är gräsligp 'iirrckt hos C. DelÉn 18O5.
var 7 min smak. De nygifta är mycket söta. ·
Vi skänkte tre daler, vilket i hög grad
bidrog till att förvärva deras vänskap,
och för att visa oss den avlossade de ge- nuft som bonden hade för att fatta det".
värsskott när vi tog avsked. Dottern till Dagboken innehåller, som synes, tydliga
bonden Eric, som stod för bröllopet, var och minnesvärda små scener ur folklivet i
munskänk och bjöd mig flera gånger bränn- Vingåkerstrakten.
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En annan sådan är när johan Gabriel och
hans jaktsällskap övernattar i Viks skog
vid Igelbålen. Bonden joga (Jonas) från
BåLtorp har visat vägen.

"SLutligen, när vi Låg utsträckta bred-
vid elden och sömnen började komma över
oss, berättade bonden för att hålla oss
vakna historier om spöken och gengångare
som visat sig på den pLats där vi var.
Aldrig har jag hört så mycket talas om
skogsfruar, gastar och annat liknande
djävulstyg. jag var förvånad över att min
betjänt inte trodde någonting av det, un-
der det att de andra tog det för trosar-
tiklar."

Vi återfinner joga i en pastoral
Han har tänt en eld under ekarna
Sundängen och vilar sig där från
Synen är storslagen: "lövverket
Lyst och det täta mörkret syntes
grenarna i ett oängligt djup".

scen.
vid
fisket.

var upp-
mellan

En annan person som dagboken förevigat i
små ögonblicksbilder är bonddottern Brita
i Båttorp. Hon är berömd för sin skönhet,
men johan Gabriel har inte riktigt kunnat
uppskatta den - han är uppfylld av tanken
på en annan, som skapat stor oreda i hans
själ.

"Efter den Långa promenaden pustade vi
ut och vilade oss en smula i Båttorp. Dot-
tern Brita, som man talat så mycket om
och som jag aldrig förut tyckt vara vac-
ker, tycktes mig förtjusande i kväll,
kanske för att jag såg henne i Ljussken.
Hur som helst blev jag så förälskad att
jag vågade säga galanterier, vilket jag
hittills aldrig haft djärvheten att göra
till någon annan flicka. Man pikade mig
hela kvällen för den skull och retade mig
för att jag äntligen blivit förälskad."

Ljuva ungdomstid innehåller en grevlig
tonårings tankar och upplevelser. Det är

en dagbok utan stora litterära anspråk,
vilket gör den omedelbart tillgänglig och
mycket charmfull. Stora politiska händel-
ser och många människor med ibland tra-
giska Levnadsöden skymtar förbi. Vistel-
sen på Skenäs kom att prägla johan Gabri-
el Oxenstiernas sätt att se på tillvaron.
Det lantliga livet på Skenäs blev i hans
ögon det sundaste och bästa sättet att
Leva. Det finns väl anledning att miss"
tänka att det för honom framstod som mera
idylliskt än det i verkligheten var. Låt
oss avsluta denna framställning med en
verklig pastoral idyll, hämtad ur dag-
bokens skildring av den 24 juni 1768:

"Dagen, midsommarafton och mors födelse-
dag, firades här med de vanliga förlus-
telserna. Man lekte flera sLags Lekar.
Ungdom från grannbyarna tilläts att kom-
ma och dansa här runt en stång, virad
med blommor och girlander. jag gav mig
in i Leken och dansade till klockan 1
efter midnatt. En ung gosse Som heter
OLof från Norrkärr, som hela tiden va-
rit min favorit, spelade på ett instru-
ment sammansatt av flera vasspipor, som
i fria Luften gav mycket behagliga to-
ner. Han kunde sätta ända till 20 styc-
ken i munnen på samma g8ng. Det var ett
riktigt lantinstrument. När jag såg ho-
nom stå bredvid ett träd och spela och
såg en skara ungdomar dansa bredvid,
trodde jag mig förflyttad till de ljuv"
liga och så vackert beskrivna tider då
nymfer, skogsväsen och herdar dansade
till Paris 7-pipiga flöjt. Staden kommer
en dag att erbjuda mig finare nöjen, på
dess baler utvecklas ståt och prakt,
men denna dans, denna Lantliga musik
griper hjärtat mer. Enligt den före-
ställning jag gör mig om staden kommer
allting där att ha sken av nöje; på
Landet är allting det verkligen."

BERNT OLSSON

Dagensporträtt BarbroTällman
l vår porträttserie har vi hamnat Senare har de tillsammans, eller

hos Barbro Tä11man. Då handlar det var för sig, vandrat långa och

om visor. Hon tillhör den lyckliga spännande vägar genom seklerna,

grupp som haft förmånen att växa konstaterar Barbro Tä11man.

upp med visor. Bortsett från någon kortare period

Dansen och visan är lika gamla som har vår "visprofil" varit bosatt i

musiken är själv. Från början var Stockholmsförorten jakobsberg.

de förknippade med varandra i form - Men, jag har sörmländskt påbrå,

av dansvisa. säger Barbro Tä11man, och det går
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inte att missa poängen. Det ligger

stolthet i rösten.

- Min morfar, Arvid Dahlberg, var

av smedsläkt. Han gifte sig med

småländskan Ottila. Tillsammans

fick de åtta barn,berättar Barbro.

Ständigt var det fullt med folk i

det dahlbergska hemmet.

Sammanhållningen inom släkten var

stor.
- Det var sång, musik och dans,

nästan för jämnan, minns Barbro.

Morfar tecknade ner alla visor han

hörde. Det blev ett stort antal

under årens lopp.

Barbros far och mor sjöng i kör.

Då var det nästan givet, att Bar-

bro skulle följa i föräldrarnas

spår.

Mycket riktigt. Nio år gammal tog

hon det viktiga steget och började

med körsång.

INTRESSET ÖKAR

När det gäller visor har Barbro

Tällman haft tillfälle att följa

utvecklingen på nära håll.

Vi har berört, att hon växte upp

med sången. Som vuxen har hon ägnat

stort intresse att föra den gamla

fina vistraditlonen vidare.

Till vardags kan man träffa Barbro

i kretsen av en skara skolelever.

Dä är Barbro lågstadielärare och

helt naturligt förekommer sång, sä

ofta som det ges ti11fä11e.

- Eleverna tycker om att sjunga,

säger Barbro. Även i övrigt har jag

märkt, att intresset för säng ökat

under senare är.

Vi önskar Barbro lycka till i sitt

fortsatte ideella arbete med visans

bevarande. Oavsett om det är unga,

medelålders eller äldre som samlas

till en sång- och visstund håller

hon hårt pä den gamla fina stilen.

CARL-GUSTAF OHLSSON

%

%

.

H .
.. _

-Sång,musikochdansharvaritenstor delavBarbrosliv.
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Om Skräckjärn, Gubben Lindberg
och Vingåkers Höglorven

av Kerstin Pettersson

I förra numret av Sörmlandsläten nämns i
förbigående Vingåkers Högtorven och "de
båda höglorvsmelodierna". jag kan en
tredje!

Min far hade en morbror, som hette Adolf
Eriksson och var född i Talby i Askers
socken i Närke 1874. Omständigheterna
gjorde, att han och hans hustru Selma kom
att ersätta far- och morföräldrar för mig
under en mycket lång följd av år; Adolf
blev 99 1/2 år gammal och Selma blev 98.

Nu kallade jag honom aldrig Adolf. I bör-
jan av 40-talet, då vi blev bekanta, var
det inget gångbart förnamn. Jag och mina
föräldrar sade istället Skräddarn, som de
flesta andra i Talby och grannbyn Björn-
hovda, där vi bodde.

I skräddarlära kom han först hemma i As-
ket", hos Spikstugubben, som hade en sy-
maskin som sydde "baklänges" och där han
i stort sett bara fick pLocka tråckel-
tråd. Vintern 1890-91 tillbringade han
hos en metodistisk skräddare i örebro,
men sedan kom han till en skräddare Lind-
berg i Marsjö i Vingåker och stannade där
i första omgången till 1897.

Gubben Lindberg - som Skräddarn sade -
hette johan Adolf och var född 1829. Han
hade ett förflutet som spelman och det
finns Låtar upptecknade efter honom. Ur-
sprungligen hade han spelat flöjt. Det
var med den han var på hemväg från en
spelning en vinternatt, rimligtvis på
1860-talet. Han gick i månskenet genom
Byte (på östgötasidan), när han stötte
ihop med en varg. Han erinrade sig att
han hade hört att vargen var rädd för
starka ljud, så han tog upp sin flöjt och
blåste några vassa toner. Vargen blängde
och drog sig bakom en stor Lada, som Låg
Längs vägen. Lindberg vandrade vidare,
men när han kom till bortre gaveln av
ladan, möttes de igen. Lindberg gjorde om
manövern med flöjten, och den här gången
fann vargen för gott att försvinna.

På senare år hade Gubben Lindberg gått
över till gitarr, eftersom han då kunde
sjunga samtidigt. Uppenbarligen sjöng
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han och hans skräddare - fyra stycken om
jag minns rätt - flitigt i verkstan, då
naturligtvis utan instrument. Man bytte
också visor med besökande, "provresande"
och andra.

Utställningssommaren 1897 tillbringade
Skräddarn tillsammans med en yrkesbroder
i Stockholm. Bland annat sydde de mängder
av pojkkostymer till blindskolan Tomtebo-
ck. Eftersom kamraten hade ett mera även-
tyrligt sinnelag än Skräddarn, avveckla-
des samarbetet och Skräddarn återvände
till Vingåker. Han arbetade då mera spo-
radiskt åt Lindberg men uppehöll kontak-
ten och vänskapen bestod. Lindberg dog
1907, och "jag var med och bar honom till
graven". Skräddarn gifte sig 1908 och
flyttade efter några år tillbaka till
Talby, där han bodde tills han i 90-års-
åldern måste flytta med Selma till pen-
sionärslägenhet.

Skräddarn var en utomordentlig berättare
av den något omständliga sorten. Han hade
ett välutvecklat sinne för såkallade "små
medel" och överdrev aldrig. Mindre tålmo-
diga Lyssnare kunde kalla honom "trälig"
(vilket var djupt orättvist), och Selma
försökte ibland utan större framgång räd-
da mig från honom. jag var ett stillsamt
barn som kunde has i möblerade rum och
var outtröttligt intresserad av allt från
äppelsorter till vingåkershistorier.

1964 hade jag Läst etnologi och hade en
bandspelare till Låns. En intensiv efter"
middag, med ett hotande åskväder som rul-
Lade runt Odensbacken där han då bodde
men aldrig kom sB nära att det blev verk-
Ligt farligt för apparaturen, gjorde vi
en inspelning på ungefär 2 1/2 timme,
varav halvtimmen visor efter Gubben Lind-
berg. De flesta av dessa finns i tryck;
det var "Det 25-åriga äktenskapsjubileet"
(en variant av Oh Susanna), "Skalden och
torparn", "jag flyttat har till Landet"
(Skräddarn säger: "Den är utå Tegnér",
men i själva verket är den av Elias Sehl-
stedt) och som paradnumret "Vingåkers
Högtorven".

"Den har jag justsom värdesatt", sade



Skräddarn. Han hade aldrig hört någon an-
nan än Gubben Lindberg sjunga den. Någon
enda gång hade han hört melodin spelas i
något radioprogram med Lars Madsén, men
aldrig orden. "Varför kallas den Högtor-
ven?" undrade jag. "ja, det vet jag inte",
svarade Skräddarn, "men Lindberg sa att
den het det" (!!£!J inte hette).

De båda "gamla" höglorvsmelodierna, som
finns i tryck och spelats in på skiva,
publicerades av Richard Dybeck i Runa
1842, men han hade hämtat den ena från
Ählström: Traditioner af Svenska Folkdan-
sar 1815, den andra ur en uppteckning ef-
ter "orgelnisten johan Strand" och förva-
rad i biblioteket på Sävstaholm.

Till och med ett folkmusikaliskt otränat
öra hör att Dybecks höglorvar är äldre än
Lindbergs. Möjligen är texten i Lindbergs
högtorv dessutom yngre än musiken. Texten
i Skräddarns version är antagligen stym-
pad och sannolikt också omblandad. Han
sade nämligen, när han kommit igenom de
femton verser som han hade skrivit ner da"
gen före mitt besök: "Jag kan inte komma
ihåg flera verser nu". Förklaringen Lig-
ger nog bland anna["i Selmas kommentar:

"Jag ville inte att han skulle sjunga den

för flickorna när de var små". Förmodli-
gen har det alltså funnits flera, mera
vågade, verser som Skräddarn hade glömt
efter 60-70 år.

Vad är då en högtorv? Att det inte är
namnet på en enda melodi är ju uppenbart.
Att den har något samband med bröllop, i
synnerhet i Vingåker, vet man också.
Ordet finns inte belagt i mastodontverket
SAOB. Det finns inte ens något ord "torv"
som tycks kunna passa i sammanhanget. En
vingåkersskildrare vid namn Wulf säger,
att när prästen bjöd upp bruden till
första poLskan måste Högtorven spelas.
Att det fanns text som inte var alldeles
rumsren antyds på sina håll. En annan per-
son som skrivit om Vingåker, kamrer Lund-
gren, påstår att texten Lyder som följer:

"Katten hade Eåjt (I), 6BM 4om de,
Iemte vaA Aonipa,

vUL inte du, Aka 6äUe ja
dama må btumpa."

Högtorvens gåta är härmed inte Löst - den
är snarare ytterligare tilltrasslad. Men
jag har nu äntligen uppfyllt Skräddarns
önskan och gjort vad jag kan för att be-
vara också Gubben Lindbergs Högtorv till
eftervärlden.
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ja, det ska ni se att Pelle skulle stå
och fria till en flicka som var så farlig

bra.
För hej dirum dirum, hej dirum dirum,
hej dirum dirum da-rium!

Och spräckliga strumpor drog han uppå ben,
och skorna de utav istersmörja sken.
För hej dirum --

ja, det ska ni se att Pelle han var grann,
för byxorna och tröjan nådde knappt var-

ann.
För hej dirum --

Och brua, hon var Liksom en rova trind,
grann, utstofferad som en herrgårdsgrind.
FÖr hej dirum --

Och brudgummen satt och koxa på sne,
och då gjorde välte brua så med.
FÖr hej dirum --

ja det var ett sus och det var ett dus
för det skulle bli bröllop uti boens hus.
För hej dirum --

Och svärmor, hon gjorde allt på käravis,
och därför sLakta hon sin Lilla feta gris.
För hej dirum --

Och bordet, det var så överstfullt med
fat,

aldrig nånsin har jag sett så mycket mat.
För hej dirum --

Tack föri år
Väl mötti 1989

Och flottet, det rinner skinkorna ikring,
och brännvinet, det gick Laget ikring.
För hej dirum --

Och gubbarna, de tog en två, tre, fyra,
femp

sa inte blöta fisken skulle gå igen.
FÖr hej dirum --

Och krösamoset prydde tårtorna så rart,
och sockret, det hade de ingalunda spart.
FÖr hej dirum ~-

Och äntligen vigde prästen ihop dem,
och sa bar det av med bruafolket hem.
FÖr hej dirum --

sa bar det ut på gårn med bord och bänk
och stol,

och spelman, han börja fila sin fiol.
För hej dirum --

Och styvkjortlar, de tog svängrummet in,
och Luktvattnet lukta stugo ikring.
FÖr hej dirum --

ja, det var ett stoj och det var ett
fläng,

närsom bruaparet skulle gå i säng.
För hej dirum dirum, hej dirum dirum,
hej dirum dirum da-rium!

GOD HJÄLP HAR JAG HAFT AV:

Lei6 Johmuon, Huddinge, bom övu6&t
Ljuden på bandet tiu not&U6t:

Hautd Otto^6on, KatUnehotm, bom hittat
och 'teµtoducmat bUden;

Läms EUK L(U&5OJ¢, UPPbåÉä, bom 6mett
mig med data om Gubben Lindbug ur
4RaUkahäUoR

wtsm. 21

Snart är 1988 endast ett minne. Det
har varit ett år, som till viss del
inneburit födslovåndor för SÖRM-
LANDSLÄTEN.
Som vi kunde omtala i nummer 1, som
för övrigt var starkt försenat, har
den tidigare redaktionen gjort sitt,
i varje fall för ti11fä11et.
Givetvis hoppas vi att den tidigare
ansvarige utgivaren, Henry Sjöberg,
kommer att bidra med specialartik-
lar.
För den nya redaktionen är det ett
hedersuppdrag att få axla ansvaret
för den publikation, som genom åren
kännetecknats av erkänt hög kvalité.
Vår målsättning är att fortsätta på
den inslagna vägen.
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Räkna därför inte med någon större
omdaning i spalterna.
Men, det beror till stor del på
våra högt värderade läsare om vi
ska lyckas.
Vi behöver material i mängd för att
klara vår uppgift.
Det är inte alls nödvändigt att vi
får färdigskrivna manusskript.
Uppslag kan vara minst lika värde-
fulla.
Hör gärna av Er, under adress;
SÖRMLANDSLÄTEN,
C/O Carl-Gustaf Ohlsson,
Torggatan 7, 646 00 Gnesta.
Vi i redaktionen önskar alla läsare
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR.



Sörmländsk "fäbodmusik"
av Stig Norrman

I Gustaf Wetters uppteckningar (Sörmländska låtar nr 138 s 95) hittar
man följande visa "som en flicka satt och sjöng vid spinnrocken j ensam-
heten":

åm/t,"

¢'1 ,',:' - l ::µZ=LhLR~~L' l" l l é . ,1- ,J| å""
m ("T

" "f u-

Text: Odla och ploj din jordl Valla vår hjord i skog!
jag vid min slända jag spinna skall var dag.

Visan ar upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hagerbo, Flodafors, och
försedd med följande tillägg'

Detta ar en av de få visor med vallätsmotiv, som jag tecknat upp i Sörmland Jag har
sökt med ljus och lykta efter vallåtar från Sörmland, men jag har inte lyckats fä tag i
någon Det tycker jag ar konstigt, ty det fanns ju fäbodar pä 1700-talet lite värmdes i
Sörmland. Lurar användes ju då vid vargskall bl a Gårdsnamn pä -säter tyder också
därpå.
Jfr.Sv L.lhl.j27

Få företeelser i det forna bondesamhället har val omgetts med ett så
romantisk skimmer som fabodlivet. Bilden av den blonda och lurblåsande
vallkullans gestalt mot en fond av blånande skogar, har j många turistiska
sammanhang utgjort inkarnationen av svensk sommar.
Och nog har herdelivet, den pastorala idyllen, även funnits i Sörmland. All-
mänt sett har fabodvasendet förekommit i åtminstone norra och mellersta
delarna av Sverige sedan medeltiden och bevisligen använts så långt söder
ut som i hela Uppland och Södermanland ännu under 1800-talet. Ortnamn
på -bo, -böl, -boda har kunnat hånforas till gamla fäbodstallen medan
däremot efterledet -säter i Sörmland tycks vara etymologiskt tveksamt.
Kulturgeografen john Frodin visar i sitt arbete "Södermanlands fabodar'° på
två områden där antalet fäbodar tycks ha varit mer koncentrerade an i
övriga delar av landskapet. Detta ar i Åkers socken där fabodstallena varit i
huvudsak bondeagda 3ålIjt i Nashulta och Julita socknar där Hanebergs
säteri varit den största ägaren. övriga fäbodstallen låg spridda mer söderut
i landskapet och var i huvudsak ecklesiastika (prastagda), exempelvis i
Runtuna, Balinge och Lunda socknar. Däremot har Frodin inte redovisat
några fäbodstallen på Södertörn.
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Varför hittade då inte Gustaf Wetter några vallåtaU Upptecknaren Nils
Dencker tvivlade på att de någonsin funnits - i varje fall i instrumental
form, och citerar ett brollopskvade från 1686:

Horn och Luur torde jag intet bruka for des starke brummande, emedan de tiena
bättre åt skråma odjuren med, an åt förlusta Eder och Edra Gäster

Lurar och horn skulle alltså i första hand ha använts for att skrämma bort
vilda djur med eller for att fora oväsen med vid valborgsmassoeldarna
Ann-Marie Sundberg i Norrköping har dock hittat en lurlål som Dencker
tecknat upp efter Erik Henning Johansson, Jader. Låten ar troligen från Hus-
by socken och det berättas att en dräng, Klas Lönn, på Ramsta gård spelat
den omkring 1885: |'[,l":l':'| " " |u' u l f n|u f il

ltlt(.":/lmn|Ljf|ff.f|

ljj f! m n|,f'|| Il

Han stod ute på backen då. På vårtiden, om kvalla första sommardagen (14 april) di
kdlkt, skulle han blåsa. Di skulle blåsa in våra.

,d",'é,':', ' ' " " , .' ,' .' l' l l ; l Il P t ? Il

ii'j :i,: ': [ i 1!ll|fj i|[ 1,[ l

Den upptecknade melodin for kanske inte tanken direkt till vallskogen och
Dencker påpekar också att melodin ar en valkänd signal "som kommit från
jagarhornet och 1agerplatserna'°.

l den yttre ramen till olika sägner finns emellertid flera exempel på att
såväl lur som horn använts inom olika delar av vallsk%ens kom munikativa
system. Sålunda berättas det i en sågen från Vårdinge socken om vallgos-
sen Sem, att då han blåste i valthornet "forstodo fåren honom så val att de
genast samlade sig ikring honom, samt följde honom hvart han ville".
Intressant i det har sam manhanget också att gå till Richard Dybeck. juristen
och folklivsforskaren som verkade nästan exakt 100 år före Gustaf Wetter
och bl.a. ägnade Sörmland ett stort intresse. Följande sägen publicerade
Dybeck 1846 efter en uppteckning av Rosa Wretman, Södertörn:

En Vallgosse och Vallflicka hade ett barn tillsammans, hvilket de förvarade i skogen
- Men flickans anhöriga. som började ana förhållandet, lato henne en dag blifva
hemma, för att, om möjligt vore, utröna om hon i skogen hade något kan. Först når
solen om qvallen började skrida mot vester. märkte de en stigande oro hos henne De
sågo henne taga luren. begifva sig ut, samt med densamma tillropa sin i skogen dröj-
ande älskare sålunda

"Mjölka kon.
"Och slåi horn,
"Ge den lilla dricka!"

Nu var saken utrönt. Man skyndade till skogen. der man fann gossen och barnet -
den förre fullgörande flickans anmaning.

Tyvärr finns inte uppteckningens melodi publicerad. Sägnen finns i flera
varianter och ar upptecknad i många landskap. Bl.a. gjorde varianten från
Dalsland ett så starkt intryck på August Strindberg, att han lat den utgöra
intrigen i sitt folkloristiska drama Kronbruden.
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Vallvisor kan också i sig vara sagenskildrande och berättande, som Lex.
den visa som skildrar hur en vallflicka överfalls av rövare och påkallar
hjälp med horn och sång. Sägnen har hög ålder och ar vanlig i både Sverige
och Norge. "TOK man i skogen" står ofta for rövare men ar i många vari-
anter noa-ord for björn eller andra rovdjur. Följande vistext har Dybeck
hamlat från "Turinge socken, Selebo härad och Södermanland"; någon melo-
di har jag dock inte kunnat finna ("lema, flänga" betyder slå):

Thore, Thore,
Bonde på logen!
Tolf man i sk%en;
Tolf man aro de,
Tolf svärd bara de,
Stora oxen lema de,
Skallqvigan flänga de,
Vallpigan vill de taga med våld.

En annan valkänd visa ar vallvisan om den borttappade skällkon. I Dy-
becks eget exemplar av Svenska vallvisor och hornlåtar, finns följande
intressanta anteckning införd vid en publicerad variant från södra Dalarna:

Jfr skogsstränderna vid Lån gsjoo i Södertörn

Gick jag upp på Lulleberg
Der lulla jag så gerna
Då tappa jag skallkossan min
skallkossa hette Stjerna,
Linden ba' med sitt' och hvila
Aspen ba' mej spring' och kila
Bjorka lofva mej qvist- qvast-
om kvajla, jag kom hem,
fick mor i en ellebrand,
slog mig ofver högra hand
Satte jag åv Ut
med min nafvertut,
Ut ål skoga -

- Upt afObk 20/4 48

Visan finns i olika regionalt avgränsade variantgrupper där '°Gick jag upp
på Lulleberg" dominerar norr om Mälaren, på Åland och i Finland. l Sörm-
land (och i stort sett norra Götaland) har man mest hittat blandformer i
svag tradition. Intressant i denna sörmländska variant ar det infogade
"ellebrandsmotivet".

Dybeck har också fler sörmländska visor som han publicerat under be-
teckningen vallvisor. Dessa har dock inte någon signalfunktion utan har
förmodligen tjänat mer som underhållnings- eller forstroelsemusik men, for
att citera Dybeck, "... i allt fall hora vallskogen till". En sådan visa ar följande
som kanske sjungits inför kvällens dansstuga:
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Allo mina kor!
Afsked låt oss spela på,
Låt wallhorn och pipor gå.
Killingar och lamm,
Kalfvar deribland,
Skull' vi gå, till Jan i Tappones dans.
Allo mina korl
Afsked spelom käckt,
Rattnu dansa vi så lätt.

Texten - melodi saknas - finns l spelmansförbundets arkiv och kan vara
den sörmländska varianten på motsvarande visa från Vastergotland, pUb-
licerad av Dybeck 1846 som en av tre uppteckningar "från Westergotland,
Nerike och Södertörn".

Till forstroelsemusiken får val också räknas div. skämtvisor, likaledes
upptagna av Dybeck under beteckningen vallvisor. Följande text ar upp-
tecknad i Västra Vingåker:

Gubben och gumma' skulle kora vall,
Och gubben ville inta mota:
Gumma' tog gubben och slog'n i tålln,
Så tålln flög öp ma' rota.
Gubben sprang öp och va' då så gla'
"Jag ska' mota i alla mina där".
"Ko-syta, ko-syta! mi' Krusa"!

Enligt min mening ar denna vallvisevariant mer

brutal an den "våldsamma vaggvisa" som
upptecknats efter C.G.Axelsson, Flodafors,
och som finns publicerad i Sörmländska visor I:

-

Å gubben å gumman di skulle mola vall.
å ingendera ville di mota.
Då tog gubben gumma å slog'na i e ta .
så talla m opp ma rota.
Gumman sprang Opp å va' så gla'.
"Ja ska mota i a|l! mina där

' Il

. .Kosyta. kosyla. mi Krusa." i

Kosyta e ko sota

.

Gubben å gumman di skulle mota vall
En våldsam Ya&gy¶sa cRcr C' G Axcls%on Fli)dj|cm Äxclsson hadelan sig

visan av sin mor
|{k'l: j;|g,',:m,,, ,L a årj

'ljt ftl'f ?"ti' |'1' q" ^Nm
l l|

,,Y,d,d vilk di motä o& tog

4"' 0' 0"' ||'|'|i': '1'|
'3ubbem gumma d sbg'na i e tali, g

($"fé| f"t |:' j" l,
lalla l% N må ro· - ta.

0Dp G~

"!"' &E'{:a·:¥::å l µ ,,|0. l ,

4"w'j. ijjj' 'tji' Ja skc motd l alLä NilÅ dar. L-
O' dm

n_u'fcd|' J l

Syla Ko -sgå mi' Lcusd "

bordunec:
U'
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I Richard Dybecks publikation Svenska vallvisor och hornlåtar, varifrån
några av ovanstående visor har hämtats, finns även plats för pastischen.
Nedanstående "herdeqvade", som handlar om vallgossen Silekon och vall-
flickan Nasti, ar upptecknad efter sång av en åldrig gumma i Södermanland.
Dybeck skriver att visan visserligen ar diktad och komponerad "på Dalins
tid", men finns i nästan alla bondflickors "minne och sinne så att man ofta
(afven i vallskogen) får hora åtminstone de två första verserna sjungas till
den underskona melodin, som ensam torde räddat orden från förgätenhet":

Tusslullerilull! Skäll-kossan min!
Vi viljoui till skogen oss landa;
Kom, kom min Kulla, och Brokan min,
Från eder jag aldrig vill vanda.
Olyckelig lyser mig solen i dag ofver bergen!

Jag gångar mig Ut i ödemark,
Och der i gräset det gröna,
Min föda skall blifva knopp och bark,
Det sku' ni på kinderna röna.
Olyckelig m.m.
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Visan har fler verser och finns i ett tjugotal uppteckningar på Svenskt Vis-
arkiv, däribland några som skillingtryck.

Varför hittade då inte Gustaf Wetter några vallåtar? För det första tror jag
man skall vara försiktig med att satta likhetstecken mellan vallåtar och
fabodvasende d.v.s. vallåtar förutsätter inte alltid fäbodar. Över hela Sveri-
ge har vallning varit ett vanligt barnarbete där man hämtade djuren på
morgonen och kom hem till byn med dem på kvällen. Saknades då något
djur blev bestraffningen hård som vi bl.a. sett i vallvisan om den bort-
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tappade skällkon tidigare. Vallningen var också enformig och man sjöng och
spelade for au fördriva liden och för att hålla rovdjur och annat otyg på
avstånd. När vallningsorganisationen sedan upphörde forsvann också vall-
låtarna. Det gällde speciellt de med kommunikativ funktion och med fast
anknytning till själva vallningen, exempelvis locklåtar uppbyggda av par-
landofraser (småprat med d juren) eller ropfraser. Till viss del kan kanske
locksången leva kvar i en annan form, främst som vägg- eller barnvisor
eller också som s.k. "vallåtspolskor", melodier från vallåtar som fått dans-
rytmmarkering och ett instrumentharmande utförande. Huruvida sådana
polskor finns i den sörmländska repertoaren får bli en annan historia.

Kanske ar det också så alt Gustaf Wetter var val sent ute - i och för sig var
man ute i sista minuten redan på 1600-talet (l), men onekligen ar det så att
i olika geoµafiska områden har vissa musikaliska funktioner faktiskt for-
svunnit enligt en av de grundregler som galler for all muntlig tradition: det
som inte fyller någon funktion, förkastas.

Som avslutning på den har översikten av "fabodmusik" i Sörmland, vill jag
också ta med en vaggvisa efter "Kattrina i Klovhalla" (Edit Soderberg),
Skoldinge, upptecknad av Gustaf Wetler och med dennes kommentarer:

Gå vall, gå vall, min lilla grå kalvl
Jag ska sälja bort den, köpa k jortel igen.
Då blir jag grann, då får jag man,
då får jag heta faster Lisen.

Upptecknad 4.1.1957.
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Jag ar inte riktigt saker på de 6 sista takterna, ty fru Soderberg gjorde en modulauon
till en tonart. som inte finns Hoppas jag blir i Lillfalle au spela in visan på band, ty
den ar intressant Texten for tanken till någon vallåt, meo den ar ju inte tvärsäkert
från Sörmland Melodin påminner om Fredmans epistlar nr 80 - Liksom en herdinna

Gustaf Wetter hittade några spår, vem hittar fler?
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UrA PAndersons Upptäckningar
Polska spelad på flöjt av Skräddaren j Lindberg, Marsjö.

Pt " f ° L

4/ J
,'" Bis 1

Eaääe~-"Mi l'

Ur Fi/ikromen
Skämtsamma sånger samlade och utgiv-
na av Axel Ståhl
Sidans tillägg av redaktionen till Kerstin
Pettersons artikel.

KrOsamoso pryder t5rlera så rart,
Och sockero' du' ha' bo' heller inte 6parl.

Och se'n bar det å på gård ma' b3nk och dol,
Och spelem3nneo börjo gl3fso på;tejol.

Styfljortla h3 ta 6vjnjeruujmel in,
Å luktvatlno usa uudjera omkring.

Å, ha va' 0' dans å h3 va' e' Bang,
För bruafolko' diullo gå i bru0$3n6.

X.

UrÖllojmwlmo.

S\armor ho har ett fadigt huh'ubry
Å svärfar han slh 3 glommar på ny.
Hej, dirum, darum! Hej dirum, daruml
llej, dirum, dirum darium!

Å sv3rmora vill ha allt på kärnis,
Ho låter dagla 5 en felan grA

Drua bo va liksom e röka trind,
Grenn, utstdkrad, som e hmg5rdsgrind.

Band 6 spannen lyslo Ädo fram och bak,
Å krona den hon bar så kipperok.

Å lysepilla 3' till kyrkia förut,

A c(ter kom hela brumma ut,

Å brudyimmen Fött å koxa på sno',
Å brua ho gjorde klia d me.

Ånlligen vi6do preslen hopa dem,
Å d bar do å med bruafolke' bem.

Å bOrclO' ho va d propert fullt me mm,
Å allri nånsin hor mon sett d mylljo ful.

Å 1]ulto be rinner skinkera lkrlnS,
Å br3nnevioo ha gck lajet omkring.

Å på hvarenda rjlt så skullo supj* seb,
Alt blolcGsLcn icke skulle kom' igen.
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Ragnar, 84, Gösta, 71
mästare på Nyckelharpa

Låt oss presentera, Ragnar Karls-
son, 84 är och Gösta Sandström,71.
Ett par värdiga bärare av den folk-
musik våra fäder fick lära sig av
en tidigare generation.
SÖRMLANDSLÄTENS medarbetare fick
en pratstund med de två vid en
spelmansträff i Järna. Båda var,
dagen till ära, klädda i folk-
dräkter från Uppland.
Som sig bör bar de Zornmärket i
guld och naturligtvis kan de sätta
ordet riksspelman på visitkorten.
Ragnar Karlsson fick först komma
till tals. Han påstod själv, att
han länge var tystlåten och helst
drog sig undan all uppmärksamhet.
- Det berodde förmodligen på en
misslyckad operation i en hand,
säger han och låter tankarna fly
tillbaka åtskilliga år. Med mitt
handikapp kände jag mig inte full-
värdig, men som tur är har jag
ändrat mitt beteende. Det är helt
mina spelkamraters förtjänst.

BLICKAR TILLBAKA

De båda riksspelmännen blickar
gärna tillbaka och hamnar osökt
hos Ragnars far, August Karlsson.
Egentligen kan alla sörmlänningar
känna sig stolta. Ragnar föddes
nämligen i Sörmland, men kom som
mycket ung till Uppland.
August Karlsson var, som säkert
många känner till, en mycket
skicklig och ofta anlitad spelman.
Han försörjde sig som trädgårds-
mästare och arrenderade olika träd-
gårdar.
- I slutet av 1800-talet var far
anställd pä Skansen, som trädgårds-
arbetare, folkdansare och extra
spelman, berättar Ragnar.
- Far lärde sig, som tonåring, att
spela fiol, sa Ragnar. Han hade sin
förre skollärare, A P Andersson,
som lärare. själv började jag också
spela fiol, men det var svårt på
grund av mitt fingerhandikapp.
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GICK ÖVER TILL NYCKELHARPA

Nyårsafton 1949 kom en vändpunkt i
Ragnars liv när det gällde utövande
av musik. Då köpte han sin första
nyckelharpa, men det var lite si och
så med kunnandet när harpan skulle
stämmas.
- 1951 blev ett år som jag minns
med glädje, berättade Ragnar. Dä
äkté Gösta och jag upp till en
känd spelman i Uppland för att
hjälpa till med höbärgningen. Av
honom fick jag de räd som behövdes
för att komma igång med det instru-
ment, som sedan blivit mitt.
Men, vi ska inte gå händelserna allt
för långt i förväg.
August Karlsson gifte sig 1899 med
Lydia Sandström, faster till Gösta
Sandström och därmed har vi av-
slöjat, att Ragnar och Gösta är
kusiner.
- Ragnar bodde hos oss ett par år
mitten av 1920-talet och då börja-

de vi spela tillsammans. Förr spel-
ade vi mycket låtar frän Hälsing-
land, men senare har Uppland och
Sörmland fått dominera.

KRIS FÖR HARPORNA
Under en lång följd av år var det
uppenbar kris för nyckelharporna.

- jag minns 1940-talet då man kunde
räkna till totalt ett tiotal harpor
i hela Uppland, minns Gösta Sands-
ström. Nu finns de i flera tusental.
Sedan 1970 har det byggts omkring
l 000 harpor årligen. Nu är framtid-
en tryggad.
Gösta Sandström spelade tidigt upp
för Zornmärket, men Ragnar Karls-
son var en försiktig general.
- 1977 var det dags, berättade
Ragnar. Då var det en kvinnlig spel-
kamrat som anmälde mig till upp-
spelning i Österbybruk. Det gick bra
och nu känns det bara fint att jag
äntligen vågade.
Efter vår pratstund visade de två
riksspelmännen i ett halvtimmes-
långt program prov pä sitt stora
musikaliska kunnande. Ingen i
salongen kunde ana att Ragnar har
sitt fingerhandikapp, än mindre
att han varit tystlåten.
- Nu är det tvärtom,, sa han av-
slutningsvis till SÖRMLANDSLÄTENS
utsände. Nu pratar jag alldeles för
mycket och att jag skulle våga klä
mig i folkdräkt kunde jag aldrig
drömma om.
Vi kan också namna, att Ragnar och
Gösta gett ut "August Karlssons
låtar efter spelmän i södra Uppland
och Södermanland ". Låtarna är upp-
tecknade av Gösta Sandström.
CARL-GUSTAF OHLSSON.

GNESTA-STÄMMAN
Lördagen den 4 februari Elektron, Gnesta

14.00 stämma
15.00 danslekar för barn
18.00 dans

Kaffe och mat serveras under hela dagen

Upplysningar: Pelle Roos 0158-126 28
Pär och Marianne 0158-109 59

Ärr: Folkets Hus, Nyckelknippan, Bygdens Blandning, Södermanlands Spelmansförbund
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Sörmländska trollfioler
öppnade himlens portar

Vad ska norrmännen tro om sörmländsk
folkmusik? När utställningen" Troll-
fiol och syndaskrynkle" öppnades i
Lillehammer rämnade himlen.Regnet
öste ner. Trädgårdar och gator i
den branta staden strömmade bort.
- Ett liknande oväder har jag inte
upplevt, sa en rånad gentlemantill sörmlandsljtens utsände. Här i

vår natursköna Gudbrandsda1 brukar
vi vara förskonade frän naturkata-
strofer.
Sörmland har haft, och har, många
storspelmän. När Maihaugens museum
slog upp portarna var Simmings-
Sören Olsson, Bernt Olsson, Arne
Blomberg, Marianne Skagerlind-Furå
och Pär Furå, tillsammans med Anders
Eklund och Christina Frohm, särskilt
inbjudna.
Förmodligen var det mången besökare,
Som allvarligt funderade på om dessa
spelmän stod i förbund med över-
naturliga krafter.
Kanske hade de fått sin undervisning
av Näcken.

Anledningen till att den populära
utställningen hamnade pä andra sid-
an Kölen kräver sin förklaring.
Upptakten kan dateras till oktober
månad 1985 när Södermanlands museum
slog upp Konsthallens portar för
"Trollfiol och syndaskrynkle".Sär-
skilt inbjuden var representanter
från Maihaugens distriktsmuseum i
Lillehammer.
Därifrån visades norsk folkekonst,
något som togs emot med stort in-
tresse.
Genast uttalades en förhoppning om
att "Tro11fio1 och syndaskrynkle"
skulle visas i Norge. Nu är den
önskan uppfylld.
Vid vårt besök i Maihaugen, dagen
efter premiärvisningen, var det
folkvandring till den högt belägna
platsen. Med den lilla boken "Troll-
fiol och syndaskrynkle" i handen
vandrade besökarna runt och blev
bekanta med Sörmland och dess starka
folkmusikaliska traditioner under
flera sekler.

Simmings-Pär Furå, Bernt Olsson, Sören Olsson, Arne Blomberg och Marianne Skagerlind-Furå, spelade
så himlen rämnade. Bilden årtagen tidigare,
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Även om folkmusiken har ett starkt
fäste i Lillehammer och hela Gud-
brandsdalen sä väckte den sörm-
ländska utställningen stort in-
tresse.
Bland mycket annat fick de talrika
besökarna veta, att spelmansrörel-
sen uppstod vid sekelskiftet med
spelmanstävlingar- och stämmor och
att detta senare ledde till de nu
så livaktiga spelmansförbunden av
vilka Sörmland är ett.

Christina Frohm och Anders Eklund bidrog till att himlens por-
låröppnades på vid gavel,

Det sägs ofta,
många namn. Om
kan det komma t
det gäller psa1
notharpa, spe]1
Åhörarna fick b
melodierna till
liga hjälpmedel
psalmsäng, gavs
böcker med siff
de den list med
instrumentet.

att kärt barn har
detta stämmer så
i11 användning när
modikon, salmonika,
åda eller notstock.
land annat veta, att
detta lätti11gäng-
vid till exempel
ut i särskilda

erskrift, motsvaran-
tecken som fanns pä

MAIHAUGEN- EN SEVÄRDHET

Innan vi helt lämnar musiken kan
vi nämna, att de sörmlänningarna
som gav en folkmusikalisk konsert
gjorde succé. Dagen efter deras
framträdande var deras medverkan
ett allmänt samtalsämne.
Vi måste också ägna några rader
ät söndagens unika konsert i
Garmo stavkirke, där ett 20-ta1
spelmän från Norge, Sverige och
Finland gav konsert pä notharpor.
Som de flesta spelmän vet har
dessa 1800-tals instrument flera
namn.
Om detta berättade spelledaren
Leif Lökken före och delvis
under konserten.

Och så över till Maihaugens museum
med de Sandvigske samlingen en
stor sevärdhet, väl värd ett besök.
Där följer "De Sandvigske samling-
ers venner uppvad den Anders Sand-
vig lade grunden till redan för
101 år sedan.
Trots sin ungdom var Anders Sandvig
en framsynt man. Han förstod att
samla på norsk folkekunst när den
var som bäst. Senare började han
också samla pä byggnader.
Anders Sandvig, ( 1862-1950), kom i
sista stund för att rädda den gamla
bygdekulturen.
När han reste kors och tvärs i Gud-
brandsdalen, från Lillehammer i syd
till Dovrefje11 i nord, från Ron-
dane i öst till Jotunheimen i väst.
Han såg, att den nya tiden trängde
undan den gamla. Mycket gick under-
gängen till mötes.
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När han en vacker sommardag 1887
kom körande in i Lillehammer med
ett lass gamla saker, var det
bara "gammelt skrammel" för de
flesta.
Ingen anade då, att den geniale
samlaren Anders Sandvig lade
grunden till sitt livsverk.

125 BYGGNADER

Frän en blygsam början med sex
"vakre bygninger" finns det nu
125 byggnader i Maihaugen och
fler lär det bli.
Vid vårt besök hade man just in-
lettuppförandet av en "rekke by-
hus".
En rundvandring bjuder på se-
värdheter i en aldrig sinande
ström. Några uppehåll är fram-
för andra värda att notera.
Det första som hamnar i blick-
punkten är Garmokirken. Den
kommer från Lom i Gudbrands-
dalen och är rimligtvis frän
1200-talet.
Garmokirken representerar den
enklare formen av stavkonstruk-
tion.
Vandringen fortsätter. Nästa
uppehåll blir vidÖygarden, en
gårdsanläggning från sjåk, den
nordöstligaste delen av distrikt-
et. Där finns 18 byggnader, allt
från grishus och "hestevandring"
till skolmesterstua.

'Än värre är gårdsanläggningen
Björnstad med sammanlagt 24 olika
byggnader. Gården, som är från
1700-talet, kommer frän Vägå, som
ligger betydligt närmare Lille-
hammer.
Här framgår, att man aldrig slog av
pä kvalitet. De byggde icke för dag-
en, men väl för framtiden.

FJÄLL OCH UTMARKSNÄRING

Ett besök på Maihaugen kräver minst
en dag. Runt hela anläggningen går
"Setergrenda.
Av namnet framgår att det rör sig om
den norska fjäll-och utmarksnäringen.
Pä lämpliga platser finns det tjärnar
som förtäljer om en annan viktig del
på fjället, nämligen jakt och fiske.
Ett par byggnader, Fiskerkape11et
och Knuvelbua berättar sitt tysta
men tydliga språk om norrmännens kamp
för kosthå11et i svunnen tid.
I utkanten av området för den nya by-
avdelningen ligger den pampiga Kirke-
stuen frän Dovre.
Den äldsta delen är frän 1700-talet,
men under 1800-talets mitt ändrade
byggnaden karaktär på grund av
renovering.
Rundvandringen ger en klar bild av
hur det norska folkets liv och
leverne genom flera hundra år, både
i vardag och helg.
Text och foto:

CARL-GUSTAF OHLSSON .

22



Dans och spel i Gåsinge-Dillnäs
under 100 år

I samband med att Gäsinge- Di11näs
dansgille högtidlighöll sin fem-
åriga tillvaro utgavs de första
exemplaren av Bengt och Kerstin
Landins skrift "Dans och spel i
Gåsinge- Dillnäs under 100 år".
Från Södermanlands Spelmansför-
bund uppvaktade sekerteraren, Anita
Hedlund, som överlämnade en skiva
med sörmländsk folkmusik, en del
med anknytning till bygden.
Under kvällen spelade dansgillets
medlemmar upp en kavalkad, som
möttes med smattrande handklappning-

ar.

VÄRDEFULL DOKUMENTATION

Bengt och Kerstin Landin, som för
övrigt startade G-D dansgille för
fem år sedan, har lagt ner ett om-
fattande arbete när det gäller att
dokumentera dans och spel under ett
helt sekel.
För 100 är sedan var det ute i de
små stugorna man dansade. Det var
bjudningar och julkalas. Möblerna
ställdes undan för att ge plats
ät de dansanta. Före sekelskiftet
dansades slängpolska.

'åar det allt för trängt åkte blom-
krukorna bort ur fönstren.
Sedan kom valsen och trängde undan
slängpolskan.
- Den slängpolska vi dansar i dag
i Gäsinge- Di11näs dansgille är
en rekonstruktion av den gamla
sörmländska slängpolskan, berättar
makarna Landin.
Överallt i de två socknarna, Gå-
singe och Di11näs dansades det
flitigt.
Alltid var det någon som kunde
spela dragspel, fiol eller munspel.
Fanns det inget instrument och
ingen spelman så dög det att ta
till det allra äldsta av instrumet,
struparnas välljud.
Med tiden blev det en del fasta
dansplatser. Skeppsta blev tidigt
en medelpunkt. Där förfogande man
över ett dansgolv som var enastå-
ende, nämligen det som fanns pä
ridhusvinden.
Den dansanta utvecklingen fort-
satte sitt segertåg. Dansen spreds
ut i buskar och snår.
En sådan plats var Alsätter, där
torparfår själv byggde en dans-
bana och försökte dryga ut den
magra inkomsten från torpet med
inträdespengar.
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Vid Alsätter utspelades dråpliga
scener. Som avbrott i dansen blev
slagsmål i ordets rätta mening.
Kombattanterna slet åt sig störar
och andra lämpliga tillhyggen.
När störarna tog slut kopplade de
stridande avgörande grepp för att
få till ett kast.
- När man gett varandra en riktig
omgång så torkade man ofta bort
blodet och var goda vänner, be-
rättar Bengt och Kerstin Landin,
som själva fått sina uppgifter av
ögonvittnen.
Danserna vid Alsätter pågick inte
särskilt länge. 1924 var man
igång och ett par år senare var
det tydligen slutdansat där.
- Ett påtagligt minne av dans vid
Alsätter finns kvar: man dansade
där flitigt en schottisvariant,
som består i att omdansningen
varannan gång går åt fel håll,
det vill säga, man snurrar mot-
sols, konstaterar makarna Lan-
din.

MOT TAFFSNÄS OCH BJÖRKEBY

Nya dans- och festplatser dök
upp. Någon gång på 1910- talet lär
de fester som hölls vid Taffsnäs,
senare Björkeby, ha börjat.
Dit kom folk från hela Sörmland.
Muntrationerna utökades, bland
annat med tombola och fiskdamm,
allt till det överkomliga priset
av tio öre.
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Samma pris tillämpades också för en
sockerdricka.

DANS I SLAKTARNS HAGE

Även på Di11näs- sidan dansades det
flitigt. Stugan vid Spårbacken, där
det varit både mjölnarbostad och små-
skola, var ett populärt dansställe
vintertid liksom Di11bokvarn vid
stranden av sjön Klämmingen.
En annan nöjesplats var Slaktarns
hage i Laxne. Dit lockade idrotts-
föreningen sin publik med boxning av
mer organiserat slag än den som bruka-
de förekomma vid sidan av dansbanorna.
Ett par av idrottsföreningens med -
lemmar gick uppvisningsmatcher.
- För att göra det hela lite mer
dramatiskt förekom blindboxning,
säger Bengt och Kerstin Landin. Då
band man för ögonen pä de båda pugi-
listerna och de fick ge varandra
snytingar på måfå.

SLUTDANSAT VID STENBRINKEN

Den sista utedansbanan i Gäsinge-
Dillnäs blev Stenbrinken. Det blev
ett välbesökt dansställe, men om-
kostnaderna sköt i höjden och med
krigsåren i början av 1940- talet
kom ransoneringskorten. Det blev
svårt att hålla servering.

,,Utedansepoken i Gåsinge- Di11nas var
slut.



AKTIVT FOLKDANSGILLE

Även om dagens dansgille firade
sin femåriga tillvaro har där
funnits föregångare.
Om detta vet Ulla Johansson och
Sive Karlsson berätta.
Ulla Johansson kom som lärare
till Ha11sta skola.
- Vid den första sammankomsten,
förmodligen hösten 1944, kom det
massor med ungdomar, men senare
blev det en grupp på 20- talet
ungdomar och ett par spelmän
som blev den verkliga stommen,
berättar Ulla Johansson och hennes
efterträdare som ledare, Sive
Karlsson.
Laget tränade en kväll i veckan.
Dä höll man till i Hallsta skola.
Senare växlade man mellan Ha11sta
och Skeppsta skola.
- Ibland ordnade vi med lekstugor
i folkdansgillets regi, berättar
de två. Det var lekstugor vid
Edesta flickhem i Vårdinge och
Boxtorps pojkhem utanför Stjärn-
hov.
Vid lekstugorna dansades ring-
lekar och gillesdanser.
Folkdansgillet reste också runt
på uppvisningar i Sörmland.

l sinom tid fick ungdomarna i
bygden andra intressen. Folkdans-
gillet upphörde, men för fem är
sedan var det dags igen.

Då bildades Gåsinge-Oi11näs dans-
gille, som nu dansar fram med god
vind i seglen.
Verksamheten är omfattande och består
av kurser, motionsdanser, danshus och
utedanser. Liksom förr, under utedans-
banornas förlovade tid, kommer del-
tagarna frän när och fjärran.
Dansgillet i Gåsinge- Dillnäs har
blivit ett begrepp.

MÅNGA SKICKLIGA SPELMÄN

I en trakt där det dansades så friskt
har det också funnits många duktiga
spelmän- och kvinnor.
- Under den gamla tiden var det fiolen
som dominerade, slår Bengt och Kerstin
Landin fast. Sä kom de en- och två-
radiga dragspelen.
- En spelman som behärskade både fiol
och dragspel var bygdespelman Karl
Karlsson. Denne Karl Karlsson eller
Kalle Hambo, Kalle Hamberg eller Spel-
Kalle, var en märklig man.
- Hans uppväxtförhållanden var nästan
ofattbara enligt vår tids sätt att
se. Han föddes i Di11näs fattigstuga
och den miljön var inte av denna
världen.
- Från fattigstugan hamnade pojken
ur askan i elden. Han fick vara med
om många svåra år, men han visste
säkert inte att det fanns någon annan
sida av livet.
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SÖdermanland, Lästringe socken, l)

Pli julens fOrsla dag, då de konnno från kyrkun efter ottnn. bred(le& över
kök8golvet lit en kiirve 8]agtrö8k(l(l hahn. 8Olll l)e'guknadeN till rilobiidd efter
inaten, föregtällande Kristi födelse i Betleheni och krubban ined hö och sttrå.
Sanmia dng8 kväll företogs tillverkningen nr julbock. Ben il)l)orrll(le8 nnder
en rund 8kate (?) eller dylikt, sedan ditgatte8 huvud med utom horn. 8kägg
in. In., fig. 16. Därtill medföljde ett pf188, adressernt till någon ..niinclre hedrande'
pcin)i\ i orten. Varefter grnnntirna väckteR under vägen för alt vidare fnr(-
8kafhl bocken till be8tXlnnle18eol'ten. &koni förpaNning kunde niedfölja:

»jak har nu företagit mig en lång rem för att upp%ku njin bror. Jag kom-
mer och )je8värnr om hjälp. CjnRkflr jag lir nrMktnd 81\ROlll ifiK ej alltid km
lijiilpa lllik Ajiflv.

God morgon. herr N. N., var munter och Xhl(l.
Eniottag din broder med vrid dn kan hn.

1)et lir vIll nmgert, kun jug föi'miL
inen JilK lir Iii nöjd med vnd jng kun hi.
.Jag llninur att göru ett mwpråk hoµ d ik.
om dit vill lymni och höra M iniµr
jIjK hnver ni niycket om (tik flitt vMu.
titt du borde hetn Md' Stim och Gretn . c). h, v.

Till Rkunuen skulle en m lychinde förl)uµµ|li|lK kuiinu 1ihnµu niX:

Eller:

På Skuwen jilk tnnker min like att RÖkll.
därför titt iiW ihnnur beMihidigt föröku
den forntidu diikten stcmi utundoni dött bort.
nien ju knn förbättniu ännu innun knrt.
Men vtirdnren ett tinm'ar blir.
ifall jag ej kan tl'ivå8 här
bland djurem många Aitkten.
För Riikerhet jåK tog retur
och rem' hem i 8llm)na mir.

Till SkAn8ens flickor jag Kmnar farm
de är ju alltid mot g088ar glada,
hm jag umtåndmtt att kunna gå,
men flickor tycker Jäk om ändå.

Det vAr brukligt att en eller hög8t två ledmgade bocken till närmaste by eller
bostad, där de gjorde allarm och försvimno. Bocken8 adress var, bott) sagt, alltid
ställd till någon "inindre hedrande» permn inom Aan)hÉij]et, och på mind dårar

0

') SkrifllM me(hl(·|nn(h· m Bµllllannml Ånjo°r8 .\n¢h§rmcm. lnmu(||lN|u. 1910.

26
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Hk. ib. Julbock av tu md hajmvlraj kropp. nmwiiRj nothorn nCh ccrotum ev halm kladd med hR. Rvmrc Ar trä mej rock .n
mtt samt mma av wm TYR, liket av Dvlnbom, Irmar. nMA och mun rödmbbde. Il. 7q cm,, l. 96 cm.

N. M. m 9¶<, Södermenhnj. LJMMKc tocken.

buro allu avsky för titt fti bocken -om Uiiut. ()111 niidnutt pli andagsottu, da
de äter konmio hem gjordeu ur lllja(lol|je|| Xliigg, .ujni bjöds med något tilltugg
som välkoinMh&kning.

.'(ren knfte bjiick unch'r julen hittign innni xmnhiUlet.
Sedan vidtog dans. SOJll dä utgjorde ineru nöje för llllgdojlje|l än nu. Sen

blev det Ntlln)pdllnR. sc)ln |It&"jor(lrR liV ti|kliil)l)nrllu och derm huh1)(mdmolk.
Stumpdtinuen lir nu n]ldeleg bortlugd,

Trettondagen klädde *ik tre All kullade vke lljiilj. vilka XinXo med ntjärnan
nc'h kjiilw) en rim. kMlacl Mufhiw vku: pStnlfan var en 8talledrnnk, vnttnur
Ann fålar fein o. 8. v.') Någon särskild utkjädxel därvid niinneu jag ej.

PA juldagen 8kulle t1w'n hiktnrnn hm"n jn1öl nc'h i utlmmn deknkl av ll]lll 8orterµ
bröd. — Korrur till julen fylldes nied blod, Nom vi kallade m'c'ttkorvim.

Södermanland, Vansö socken. l)
När jag tjänade vid Husby pli Vansö 1883 och 84, sa gick nian där med stjärnun

pu mitten mellan juldan och mmdan. De förMil deltagiirne. 801)) konnno mellan
l och :2 på natten. hade en lriktig.d stjärna. och den var då 8ä fadigt fin. Men
de. som komnio senare. hade bara runda stjärnan.

Vad 8tjärnorna voro gjorda av? — Jo, den, som dg ut 8onl en riktig stjärna.
be8tod av en tr&stX]lning. tillformad i spetmr. och var överklwdd' med knlört

') Meddelnnde av Anou LoVku Junuon Keljoln Iwiim6 BOll juliuN lAMer. Hmby. 1917.
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papper inecl ))|in!ii|ude figurer. Den runchi diireniot bextod av ett µtir tunnhund.
xlllj|llbjl|)rc)gjl(l(' med lrikdmir. iiw'n den överkliidd liv jmpper med fijuirm' M.
13iidn uutteu |)11 ('Il Muii1l uch dc'l Vill' 1jnx inuti dem.

1)c. #()111 kninnm rim. hiich' nircl AK de tre' rim niiinnrn ·, vilka rm'o llt*tyldll
i vita kukcmw'r nrh ·kjnrlcor. (|rj|Xllil manµii kliidc'rnu: fi5r imuik(et I)i1i'o de
vila kmiinukinn mint jm hm'nclrl jl\"igriill(ll| rij(lh}(lrll(|e krilnnleln|ihqknr.

1)e midrci. M)|j| kcmiun uc'jhll'('. hiidr i uill Ailkkup 'Jiå1i& Illé jjmiXen' . |)(9mi('

hiich' ('Il nrigrihid hlrHki|lllN|}iik |ki krnµµrii nrh IHIXM liir nnÄktc'l mint ('Il Mor

mki|l|ll)|||lX. i rilkrn |mii liuwlc' |wIjgnr.

1)m \·1||· ||rj'n ulyrkrn |i||>i|||||||jl|lg. nrli q|l| lllil lrn. j||| del rar ruc·ker1 Iiiil· dr.

i|l|li||j de bh'vn nlli li:r hiriuu. gjiillc'n (;||(|µ u(bl1 lir fiichl i Ih'tlelirin |)11 denim cluX .

|)(0 midrii \'iM)|'|ljl kuninirr jilx inte ihiig nijgn| ur. Xilr de lmcle Rj|lllkit. fjllkn dr

ti:rtiirinu nc·j1 ('Il nrh :lllMll Anm. m'li ull Uign dr ridnre till nilMil hniidXnrd nc·h

·:jiingn diir.

Södermanland, Näshult socken. ')
J|l|j|f|n||h rii|·|lli(|¢|jlg Ih1|·> Iii m my·krn bjiirkrrd. 11|( del räckte över nlln helg-

Q|jlKjlr|l|l.
|.i|llg||i|l|ll rl|'ii(l(|('µ |Hl gnl' (·| j|||jlhn|lrll nrli |(ucµ bnrl jll|(|nxell8 fijrl|ji(|(hlx. till

dem fblkc't ukulh' knninm lirni frun j|||n||ll|l.

En kiirrc' ht|rr('lla|l|| oc·h ('Il dito |jii hichw niidc'r |l|il|bnr(le( jnlufton och dehidw

ut djuren |jllxon(|e(lllge|l.

lI('||N|ij|)h|. tr('Xr('||im |jl|Kljl|µ ulcodn |}11 nmtlmrclel. xoni Vill' iNerhillt liv lllåt.

fkk. gri:t. hriinu hiinnr. l)otjl|iµ|}|l(|i|lgjl|'. ulek nc·h ukinka. .\1h'ii Åxt 801)1 (|('RNer!

Mn µrynknrr. 'I'wi unl'lrlw drirkii i lcnnulnµ. Ak inkun riirdcx ej (i:rritn :Illlkll1-

dagen. :\1hi ljiinarc' finjtn vnr uin limjm. 171Nkbd)lll|e och vethnlk. a. k. Auloxe

tik. 17. unnil 1'(( 1JUn 1)c', Unlll c'j miviinde All hrihl och ljuu till llnK(lolllµd)j|l(l-

ning nird clunu. ukidh' girii Ällll tiiriildmr ch'lhi. T)et Mora jll||jllµet h'iin nmt-

bordet µ|mrn(l('& till Vllj'('l1. du hnrr|)illnl|r|ltl hrmriikou därmed. pli det ej niiwkem

Nk|ll|e fi5rcliirm årets Akl.

En 7juloxc" hichw jnhithm i Åid('Nhinkrll nc·h fick kvarliggn till wjl'Qll. dit den.

när det Udclc'u iirter, 1i(m iq'j'·
.jllllju8et 8toci krnr och brnnn |)11 bordet heja julnatten: docknucle det. betyddr

detta dödMnll innjn liret.
.hihifton fingo Jmclc' hiimm'. km' nc·h far litet extra fint hö. och till vart och ett

mlem >i kväll Ar det julnf'toir. hintin man bemr µig till julottan, fingo hutarnti
en sup. Pli vägen från kyrknn käppkördes. nch den. 8oiii kom töm heni, sades
bli furst i arbetet det kolnll|llljde nret.

Alla iito frukom vid helllkoln8tell tran kyrkan med ytterkläderna pä, endad
mlksoma togos nr. Djuren fingo dA maka alhi slag av julmat 8änit brännvin

och glögg.

') "UT Annandagen dego Minnen för8t upp och 8tyrde om glöggen.
bjudande kvinnfolken sådan på Aingen. Sedan l\tR allra först 8tek

\ och bröd.

Så konnno BtjilrnKoxsllrlla och sjöngo. Oiji dessu hude 8ärgkil(l
illvilju till nåkot hein. gingo de i ladugården och 8pmttade göd-
8el omkring pli guh"et. men hude de vän8kap till huset, strödde

jl de ut hackat grunrk. .hidas: tok ljus och yttrade:

', ·Kutten tag det!»

Fik. i:. vjul,,,, Julgranar, stiga de gmnhi, funnos ej.W.rmnhnd, NJ; .Juldagen gick ingen bort liV fruktuii uti 8edan kullats 'jukugjm '.
hult mcken. Annandngen vIll' jneru noga med fina kläder lin juldwen.

Form efter |j|lxolj(l('dnKp|I |lpl)h)k8 n]1( iirbete M Mlvar.

') Skriftligt nwddelundct m' Kuken Xillu Florrll. 1917. rhm' lmmnin .Vnhhhi PoiIcmwm. Opjieby·
MlllKllll nc·h kj'rkm'hrdmi Karl .hmi~n j Tom.
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Kal den torte
Om Du har någon trevlig historia,
så sänd in den till:
SÖRMLANDSLÄTEN,
Torggatan 7, 646 00 Gnesta.
Här följer ett bidrag från Lars
Thor, Strängnäs, så som han hörde
den berättas i sin ungdoms Vansö
någon gäng i slutet av 1940- talet.
- Ordvalet var alltid detsamma, en
sorts utanti111äxa, säger Lars
Thor.
- Som en sakupplysning vill jag
tala om att Karl XII, på bygdens
mål Kal den torte, var ansedd som
en mycket stark person. Så be-
rättades bland annat, att hans
"pamp", tvåhandssvärdet vägde 18
kg.
Och så historien, sä som Lars Thor
berättade den i Helgarö Bygdegärd.
" Jo se ja°va ute å red e gäng. Å
när ja hadde ridi i ett, ett å ett
hart dygn så tyckte ja"hästen fick

så konsti gäng. Så de"b1ev te å
kliva å å titta etter. Då hadde
han slete ut båda bakhaso.
Så de ble te å gå. Å när ja hadde
gått ett å ett hart dygn sä kom ja
te ett vägskäl. Å där sto Kal den
torte. Guda på dej Fridrik, sa han.
Å då sa ja, så här sa ja, Guda Ers
Majestät, sa ja.
Du Fridrik, sa han, kan du brötas?
å ja fe11, Ers Majestät, sa ja, de"
kan ja fe11.
Så vi to i å brötas, å när vi hadde
brötas i ett, ett å ett hart dygn
så va ja i stånn te få ner an på
knäna.
Å då sa ja, sä här sa ja, Ers Maje-
stät, sa ja, får ja ta i så möcke
ja vill?

ja fe11 Fridrik, sa han, de får
du fe11...
Då tog ja i å mOla nerån i backen
så di feck spetta 0pp"an.
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HenrySj"öberg,mångårigrMaktörförSörmlandslåten
ochheders/edamot/SödermanlandsSpelmansförbund
harfy//t6Oår
Inför sin 60-ärsdag höll forskaren att till Henry Sjöbergs 60-ärsdag

i svensk och europeisk folkdans, samla och ge ut några av de mest

Henry Sjöberg, öppet hus vid Musik- intressanta artiklarna, som Henry

museet i Stockholm söndagen den 30 har publicerat i olika sammanhang.

oktober. Denna artikelsamling är tryckt i 200

Omkring 200 personer från alla del- exemplar och bekostas av Samarbets-

ar av Sverige mötte upp för att nämnden och Spelmansförbundet.

hylla en av vårt lands främsta Materialet har redigerats och ren-

forskare och personligheter inom skrivits av Birgit Eijenbrant vid

denna genre, Arkivet för Folklig dans.

Festen präglades av värme och upp- Intäkterna av försäljningen går till

skattning av Henry, som genom sina Henry Sjöberg, för att nyttjas på

kunskaper generöst delat med sig sätt som Henry bedömer bäst gagnar

ur sin rika kunskapskälla. den fortsatta utvecklingen av den

Kvällen innehöll musik av Gamme1- svenska folkliga dansen.

dax, hyllningstal och dansuppvis- Stockholm den 30 oktober 1988.

ningar. Samarbetsnämnden för Folklig Dans.

Ett av många uppskattade dansin- Per Ch Gunva11,

slag gjordes av Folkdansensemblen ordförande.

vars initiativtagare är Henry sjö- Södermanlands Spelmansförbund.

berg. Sören Olsson, ordförande."

I den långa raden av uppvaktare

.. Efter en lång och trevlig kvällfanns Södermanlands Spelmansfor-

.. .. skildes vi ät och kunde konstatera,bund och Samarbetsnämnden for Folk-

..
att vi är mycket glada och stolta

1ig dans, som överlämnade en gåva.

.. över att ha Henry i våra led.Det var en bok i vars förord man

.. Henrys forskning och folkbild-kan läsa;

,. ningsgärning, bevarar och levande-" Henry Sjöberg har under stor del

.. gör vår unika folkliga tradition,av sitt liv agnat sig ät att forska

och sprida kunskap om den svenska som enar generationer och sam-
hällsgrupper.

folkliga dansen'!.

I artiklar och debattinlägg har han Sören Olsson.

beskrivit, bemött och förtydligat DU ANMÄLER DITT INTRESSE FÖR

olika aspekter på folkliga dansers HENRYS ARTIKELSAMLING TILL:

ursprung och spridning i svenska ARKIVET FÖR FOLKLIG DANS

kulturområden. DANSMUSEET

Samarbetsnämnden för Folklig Dans och LABORATIORIEGATAN 10

Södermanlands Spelmansförbund beslöt, 145 27 STOCKHOLM TEL 08/ 660 28 26.
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Tyra i Tyrved minns

Inga ärter till julgrisen

- Nu barn måste ni springa över

till grannen och låna rompdrage;

men hur han än sökte så inte blev

det något resultat. Men, det hade

avsedd verkan. När vi återvände

hem var julgrisen slaktad, be

rättar Tyra Andersson, Tyrved i

Sorunda.

Tyra minns, att många familjer

höll sig med två hushållsgrisar.

En behölls hemma, den andra

såldes till slakt.

Även om det fanns kött, fläsk och

andra livsförnödenheter behövdes

kontanter.

- En riktg gris skulle väga en bra

bit över 100 kg när den var slaktad.

Bäst var det om man hade råd att ha

två grisar samtidigt. Då var de

avundsjuka på varandra och åt sig

runda och fina, berättar Tyra.

- Sista tiden före slakten fick

inte grisen äta ärter. Då blev det

dålig smak på fläsket.

När det sedan gällde slakten fick

den vänta i det längsta, men det

gällde att buda s1aktar"n i god tid.

Det var en väldigt upptagen och be-

tydande person, som i julmånaden

drog runt i bygden nära nog efter en

tidtabell.

- Dä slaktdagen var inne skulle allt

vara ordnat.Lögvattnet skulle hålla

absolut rätt temperatur, annars var

han inte nådig, berättar Tyra Anders-

son.

VÄXTE UPP PÅ LISÖN

Tyra Anderssons vagga stod på Lisön

och där växte hon också upp.

- Till jul skulle det städas och

fejas, minns Tyra Andersson. Allt

matnyttigt som fanns på grisen tog

man reda på. Det blev sylta, korv

och paltbröd. Fortfarande kan jag

känna doften när mor bakade peppar-

"kakor.

- I eventuella julpaket kunde det

ligga några klädesplagg.
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- När jag var 15 år fick jag följa

med till Sorunda på min första jul-

otta.

- jag har också andra minnen från

ungdomsåren. På annandag jul, någon

gång omkring midnatt, bankade det

på. När vi väl vaknat sjöng " frid-

störarna ", fem, sex pojkar, en del

vackra julsånger. Men, även den

fina seden försvann.

FLYTTADE TILL TYREVED

Senare flyttade Tyra upp till

Sorunda och 1943 finner vi henne

och maken Arvid som brukare av

20-tunnlandsgården Tyreved.

- Helt naturligt har jag en mängd

minnen förknippade med Sorunda

och bygden häromkring, säger Tyra,

Förra året avled min make och nu

får jag sitta och minnas flydda

tider.

- Allt har inte varit en dans på

rosor. Att vara småbrukare innebar,

att man fick ligga i.

- jag minns vilka stora rättarlag

jag fick ha i maten när det gällde

trösken. För mej är kabeljo och

mjölksås förknippat med trösk-

dagarna.

Nu kan Tyra sitta och tänka till-

baka på flydda tider. Går hon ut

på gårdsplanen har hon ögonkontakt

med kyrkan, som ligger mitt i byn.

Hon kan också känna sig nöjd med

vad hon och familjen i övrigt ut-

rättat. Livet på Tyreved går vidare.

CARL-GUSTAF OHLSSON

Instrumentförsäkring för medlemmar i Spelmansförbundet
Södermanlands Spelmansförbund kan sedan början av detta år erbjuda sina medlemmar en försäkring som ger ett
gott skydd till rimlig kostnad. Försäkringen sker genom samarbete med Folksann, Vi vet att många har sina instrument
oförsäkrade eller förlitar sig på det skydd som Lex. hemförsäkringen ger. Om ni talar med ert försäkringsbolag framgår
det snart att det enda vettiga är en separat instrumentförsäkring av det slag vi nu kan erbjuda.

Försäkringen har som grund den instrumentförsäkring som Folksam haft sedan tiotalet år, men har kompletterats och
anpassats till vårt behov. Den gäller inom hela världen och täcker både förlust och skada. Premien har kunnat sättas
lågt genom att förbundet åtagit sig det administrativa arbetet. Premierna för fioler, nyckelharpor, stråkar, fodral samt
tillbehör är följande:

Försäkringsvärde intill 30 000 kr 90 kr
60 000 kr 180 kr

100 000 kr 360 kr

Övriga instrument (utom pianon, flyglar och orglar):

Försäkringsvärde intill 20 000 kr 140 kr

Om försäkring tecknas för båda grupperna samtidigt reduceras den sammanlagda premien med 90 kr.

För varje försäkring tillkommer 10 kr som skall täcka förbundets kostnader. Försäkringstagaren skall naturligtvis vara
medlem av Södermanlands Spelmansförbund.

Intresseanmälan kan göras till förbundets adress eller till vår försäkringsansvarige Ingemar Skoglund tel 0755/973 20
(kvällstid).
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