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Svenska Ungdomsringen fk bygdekultur firar 70- års jibileun 1990. Detta ce1&reras nEd mängder av extra

aktiviteter. Det a" ett upjbåd av nya fräscha idéer san hittills skapats i föreningar och distrikt. När jag

im lkgdansringens distriktsblad blir jag extra glad över allt det positiva, san håller på att härda inan vår

wganisation. Det trärks verkligen att vi har anamt vät jibilwår.

Extra krydda är det pnok1armde Fijllmsik och [lånsåret. Geim att lm¢bmsringens nedlarmar utför en mängd

utåtriktade aktiviteter, så får både vår egen wganisation och FoOäret extra reklam Det a" synnerligen 1ärp-

ligt att sMida båda Mskapen, det vill säga lhmringens 70-års jibileun och vad vi står för sart vad syft-

et a· med Folkmsik och Nnsåret.

Ni i Sörm1ad har verkligen arbetat välförtjänt.

Ni har på ett alldeles uMMct sätt marknadsfört vår

mganisation. Det är väl ingen i Sörmland san inte

vet vad SörmläMska Lhgdansringen är ?

Det gläder mig också trycket det fina sanarbete

lhgdansringen och Sörmkhdska Sljelmansfjrturdet har

etablerat. Vi har oerhört trycket genmsant ned spel-

mansrörelsen. Båda vill värna an spelmanstraditioner.

Sörmland a· faktiskt fjregåmare i detta hänseende.

Därför gläder jag mig över att ni ville äta er

att svara för årets Zcrmärkesuppspelni®ar. Dessa

kamr M all sanno1ikPet att bli något utöver det

vanliga.

Er satsning på spelmansveckan ti11samans ned

Spelmansförbwdet och inte minst kemimens engage"

nElm ned flera visar hur mmket spelmanstraditioner

värdesätts.

Det är syrd att inte våra skickliga spelnÉh och

dansare i stWre utsträckning har möjlighet att leva

pä sin konstart. Förhoppningsvis skall jtbi1etMret

och Follmsik och Dansåret få våra kamma1a och

statliga %ndigheter att vakna upp och skapa de för-

utsättni|Nar san näste till.

Dansen och msik borde vara ett naturligt äme pä

skolschanat. Forskningsanslag för dans och msik bor-

de vara %j1igt att erhålla. Nseerna borde få %j1ig-

Nte" att skapa tjänsw ned inriktning på dans- och

nisiktraditionens bevarande. jag tror att en lång

Wskelista i amt kan upprättas.

Ett av tanan inför Folkmsik och Dansåret a" ett

bevarande av lokal särart inan vår genre. Här tycker

jag att kammema och laMstingen har ett extra

stort ansvar att skjuta till pengar.
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Då ges en rimlig chans att arbeta för dessa kultur-

skatter. jag är säker pä att båk Lhgmringen och

spelmansrörelsen har de personer i sina led, san ned

stor skicklighet skulle kunna doktnentera en lokal

särart för eftervärlden.

Zormärkesuppspelningama betyder oerWrt trycket

för bevarandet och utvecklingen av spelmansträd -

tioner. Vi är trycket tacksam trut vår store konst-

när Anders Zorn och hans fm Em Zorn, san hade

storNten att förstå och värdesätta goda spelmans-

traditioner. Vi har därför glädjen att idag kimna

dela ut ZmmETket i olika valörer. Vi har nu,sä\/äi

san pä Zorns tid, fått %j1igNten att fräuia våra

folhmsikaliska traditioner, så att den a11tjänt

kan behålla sin särart och sådana uttryckssätt, san

varit känMecknande för olika delar av vårt 1aM.

Intresset för Svensk folhrusik är bestående genan

att rjya generationer ges %j1igNt att pä ett seriöst

sätt föra en viktig spehmnstradition vidare och att

fä den sakligt bedäM av en expertju'y.

Det skall bli spännande att följa utvecklingen av

spelmansåret respektive LhCmringens jubiletMr.

jag trorbäda har trycket gott att stoppa i sitt ba-

gage, san vi alla har stor glädje av i rr&ga årtion-

den frMt.

LYCKA TILL I ALLA ERA ARRANGEMANG !

Hälsnimar

cgc- C'%-
r

Riksordf&ande i
Svenska lhgdansringen

för Bygdekultur



Sörmländska Ungdomsringens ordförande
Bäste läsare !

Nj är det dax igen, för ett rjytt numer av söm-

LNOSLÅTEN. jag tycker inte det är sä länge sedan

san det kan ut ett aw dema publikation.

Alltnog. Fkra gången jag skrev var det nörkt och

trist ute. Det var på g&g att bli vinter, san sedan

inte blev någon vinter, tyvärr. Nj # det ljust ute

och pä g2hg att bli vår och samr.

Val har dä hårt sedan fMa ga)gen ? Vi har haft

våra årMten, både i distriktet och flrmingama.

Till alla nyvalda i styrelser och sektioner och

kamittéer vill jag säga. Välkam7 in i gänget !

Det kan vara jobbigt, mi sMidigt väldigt roligt

och stimlerande.

Till Vingåker rupas jag att vi får en ännu större

uppslutning än tidigare är.

Riksspelmansveckan är det största evenemang san

vi har arrangerat här i Sörmland. jag hoppas och tror

att den blir välbesökt både av dansare och spe1iNh/

spelkvinnor. Det kamer att vara fullt ned aktivi-

teter, hela veckan.

Det blir uppspelning för »mMcet, sant trycket

spel och dans pä gator och torg. Fredag kväll blir det

sm Gästabud vid slottet ned b1ard ärnat helstekt

lam och fest, natten 1&g. Veckan avslutas på söndag-

en ned stor parai genan Nyköpim ned uppvisnimar,

Riksspelmansstäm och utdelning av ZormMcen.

Glän inte att årets tam är Follmsik och Dans.Låt

Till dan san valt att sluta vill jag rikta ett oss synas så ofta och micket.

varmt tack för det arbete ni utfört för thmrim- Det är rqycket vi kan se från emot. Lev väl, ha det

ens och Spehnansf&tmdets bästa. bra och sköt an er, sä syns vi i Vingåker och Mcöping.

Qn vi blickar fraMt så vWitar oss våra stora ge- Eder

nensam arrangamng, Vingäkersdanm den 9- 10 jimi Göran BergluM.

och Riksspelmansveckan i Nyköping den 11- 17 jmi.

Christina Frohm:

Vi ska göra allt för att ta emot
Leegajus värdigt

- I mitten av jmi 1979 blev jag kcntaktad av

Harry 01d, född i ett fritt Estland och då liksan nu

anställd av Södertäl le kamm san nisik- och kultur-

nedveten person. Han berättade, att Sverige gästades

av en estnisk forskare, fil dr Igor TWurist. Vad

göra ned denne person inför den stundande midsamar-

felgen, uMrade Harvy. Ska jag skicka horun till

Dalarna ? Nej', för tusan ! Vi tar itecj horm pä våra

spelmansti11stä11ningar, föreslog jag·

Midsamardagens eftemhddag nUtte jag ned bil vid

Katri+lw station. Den estniske forskaren visede

sig vara en Nit img man, i min egen ålder, och en

aktiv utövande spelman, san trakterade de instrunent

han året innan doktorerat på vid miversitetet i

Leni®rad.

På bästa skolengelska konverserade flera sNm -

1äMska spelmän ned honan den felgen och maNa minnen

rikare återvände han han ned en del skivor, noter och

några numer av SÖMANDSLÄTEN i bagaget.

Ett par julkort tog sig väl igencm censuren tnder

åren san gick från till 1984 dä Nia gruppen LEEGAJUS

gästade bland annat Södertälje och Stockholm.
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%1itiska rådgivare fanns ned pä resan den gängen

och det var svårt att få någon personlig kmtakt ned

·

Vid deras konsert var vi flera frh spelmansfår-

närvarande, både spe1% och dansare, san för-

stcd att detta var en grWp san delade våra värdering-

ar i fråga an respekt fä" trMitionen och san frän

scenen gärna visixk" enkla dansfomer" ned sä stor

inlevelse att åskådarna blev personligt berörda. Man

hade även ned några av sina ä1åp trHitionsbärare i

'urNgruppen.

BENRÅN FÖR VÅRMORA
S®- och dansgnppen (REN LJNE i StockNjim

ned sMlaMstrMitionen san grinj och inspirations-

källa, lyckades fWa LEEGAJUS deras enda lediga

kväll till en sarmankmt.

m kände vi att vi delade näNa synsätt och att

det fanns trycket vi beundrade 1k)s varardra.

Vi föruMrades över kraften i deras sång och deras

ohärmade frarförande.

[k tog intresserat del i vår stora skatt av folk-

liga tretaktmlodier i alla fomer och pardansernas

mångfald.

Genmsant kunde vi dansa långdans där vi båda haft

R@bomas och andra svenskestniska öbors snabba tre-

steg san få·ebi1d.

Leken Simn i Sälle frarförde LEEGAJUS på gama1-

svenska.

När dansen pågick san bäst i vår slitna övnings-

lokal påbjöd de politiska rådgivarna hånfärd till

Nte11et. Truts protester frh dr T&irist blev det

att bryta upp när a11tim var san roligast.

EN TAI\KE FUXES

(Mer den kvällen hade tanken fötts att vi borde

ses igen. Två är senare reste ett 20- tal spelnEh

frän GENEN LÄGE och SÖCEMANLANDS SPELMANSFÖRBIN)

Csuerut.

Nya tidens viMar hade ännu inte börjat blåsa över

Éx-ltikun, nEn de tog anjt oss på bästa tänkbara satt.

Ett besök iEstlards nationalpark LAHEMAA sju mil

.icarför huvudstaden ansågs Wl ett sensationellt av-

stå® frän gällande reseförM för turister.

Vi fick en känsla av att f'ollmsikfestivalen var

ett specialarrangemang för att vi skulle fä trUte

nuiniskor från dan intressanta traditions=aramådena

SERMAA i syjöstra Estiäm och den lilla W KYNÖ.

SÖMAOSLÅTEN Så'4 ORDBOK

Gode vännen och säckpipspelmannen Aln Sarv fick ta

del av de nijmr av SÖMANDSLÅTEN san Igor TOntrist

fick M sig frh besöket i Sverige 1979.

Intresserat sttderade han noter och bilder, nm
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grärde sig över att inte kunna läsa vad san stod i

artiklarna.
M SÖMNOSLÅTEN och m ordbok b&jede Aln Sarv

sina studier i svenska, san idag fåt Knän från till

att vara MfTarde i svenskestniska få"eningen och

redakW för dess tvåsµäkiga tidnirg RONOR.

Där kan man blad åmat läsa an att NJCKÖ skola

gärna vill ha litteratur, ord- och läroböcker på

svenska och att (R'6Ö ganla kyrka ska återinvigas

den 29 juli 1990, nmstarerad efW årticnkns få"-

tall och van&a.

(ENJIN ESTNISK FOLRUSIK
LEEGAJIB bildades 1970 då tre av spehNhnen slöt

sig samn kring den gemina estniska folkmsiken.

Nj har grlW!n (mcrim 20 nedlamar represmtera-

de olika yrkesgrupper.

"Det san salas oss år hM"N1s«i över allt våra

förfäder givit oss i arv i form av folklig msik,

oans och såm, skriver de an sig själva i sin brosch-

m

" Vår sWsta skatt är nnosången, san utf&s pä

dialekt av erbart kvimer, eller abart näm allt

baserat på den estniska tmktraditicnen. ( Där ha"

LEEGAJB sin stä"sta styrka i sitt rättfram sätt

att sjwga starkt engagerat och ned å7 shg f* varje

ti11fä11e).

" Visst förekamer prbkn när tmn ska franfä"a

msik och dans san har sina rötter i ett annat san-

hä11e. Vi vi11facinera våra åskådare, m vi gör

aldrig avsteg frh Wincipen att franföra estnisk

folkmsik sä amitisk san %j1igt.

Till sist i sin troscfjyr förklarar man ordet

LEEGAJUS. Det är ett dialektalt begrepp för sättet

att falla in ned stam i slutet av versraderna

pä nnosägerna.

Det är ned stor glädje vi välkamar LEEGAJUS

till SämkM tmder Riksspelmansveckan im Vi

ska #a allt för att återgälda deras gästfrihet.

En gammal polska på ett nytt sätt
Några synpunkter på begreppet tradition

av Stig Norrman

Det finns många begrepp i musikens mderbara
värld som vid första anblicken kan verka själv-
klara men som vid närmare skärskådan visar
sig vara nog så diskutabla och värdeladdade. Ett
sådant begrepp som bl.a. folkmusikanter gärna
rör sig med är hMihän. Man spelar i en tradi-
tion. spelar efter traditionsbäraie spelar till en
danstradition etc.
Men vad är då tradition och - kan man ha en låt j
tradition efter sin son?

Etymolqgiskt år begreppet kopplat till ordet "tra-
dera" (w överföra) och betyder överföring eller
overlevering, som det heter på danska av något
(en låt eller ett sångsätt) från en person ti]] en
annan. Det är alltså själva µncressen som avses,
inte låten eller sångsättet. Man km också se det
som en slags kediereakktion där olika led har
kontakt med varandra d.v.s. är hoplänkade med
varandra. Ofta betraktar man traditionsöverför-
ingen som ett utdraget tidsförlopp, en process

som sker Rån en generation till nästa. Tradi-
tionsöverföring kan emellertid ske mycket snabbt
och nästan 'horisontellt". Nyheter och rykten
(och låtar) kan ibland spridas med vindens
hastighet.

Men tradition innebär inte enbart lyssna och lä-
ra d.v.s. muntlig tradition. Kmskap kan mder-
stundom också förmedlas genom andra tradi-
tionsmedia. En stor del av den repertoar som j
dag används av spelmän härstammar Hån upp-
teckningar. skriftljS waditiom vilket är ett annat
sätt att förmeda såväl låtar som kunskap på.
Detsamma gäller olika slags bilder, bildwaditiom
som kan användas för att överföra eller åmiins-
tone ge en htun om ex.vis spelsätt och instru-
menttyper mder skilda perioder.

En levande pitkjcss
Begreppet mdition har inte bara en teknikk

aspekt och är definitivt inte bara ett mekaniskt
5 P



"citerande". Det är en levande process där något
nytt händer varje gång traditionen "overleveres".
Det kan knappast vara en tillfällighet -eller bero
på spelmännens dåliga minne (l) - att det firm
så många varianter av samma låt l respektive
spelmans melodirepertoar. I Sörmland ser vi det
i bl.a. polskor som "Grindstugen" och "När jag
dansar med min lilla vän", eller de mer all-
svenska "Rovpolskan" och "Magdalenavisan",
bara för att nämna några. Man kan ju här Eåga
sig varför inte alla spelmän spelar samma melo-
di, d.v.s. så som den var avsedd att spelas från
början.
Är det kanske upptecknarna som haft dåligt
minne?
Eller kan det kanske bero på något annat, en vilja
att spela låten efter eget huvud. En vilja att pro-
filera sig gentemot andra spelmän.
Om denna k(msu7&/4m aspekt på tradition sade
en gång Edvard Pettersson i Vagnhärad: "Man
kan ]äW till en ton å ta bort en ton å göra biten
bätbre. Eller kanske sämre!".

Från varje kultwell period från varje genera-
tion eller länk j traditionskedjm görs det alltid
ett val av ktmskaper och färdigheter som de nya
utövarna för med sig. Men det är bara vissa
saker som förs vidare och det inte bara av konst-
närliga skäl: en låt som inte passar de nya dans-
erna eller ett spelsätt som inte kan tilläm as påde nya inshumentert fyller inte längre nfgon

funktiän utan lämnas kvar och glöms bort.
Traditionen kan alltså vissna och dö ut om inte
något nytt tillförs. En död tradition kan man
ddrig återuppväcka även om man fortfarande
har kvar vissa spår efter den".

Nyaupptäckter
En tynande eller stagnerad tradition kan emel-

lertid skjuta fart på nytt, "revitaliseras". De
gamla låtarna upptäcks i arkiven, tas Kam igen
och inpassas i den (folk)musiksyn som råder i
nutidens kujtwella miljöer. Men inte alla låtar i
en nyfcmnen notbok tas upp på nytt, en del "pas-
sar" inte längre, är svåra att få fason på.
Ett typexempel på en sådan nutida rwitalisering
inom folkmusiken är den svenska säckpipetradi-
tionen. Förutom den instrumenttekniska sidan
(kort eller lång bordtn täckteknik eller inte,
svensk rörvass eller spansk bambu i rörbladen,
O.S.v.) gäller det att "restatuera" en upptecknad
låtrepertoar som i sin nuvarande form är i det
närmaste ospelbar på säckpipa. Detta bl.a. bero-
ende på att när bruket av den svenska säckpipan

" T.ex,: "Pi Rånö sjöng man förr itidenpå cUalldeles
mUkvåirdigtsäU", Punktoch slut.
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avtynade på 1800-ta)et omfomades (de "bästa")
låtarna helt till fiolspelmännens instnunent.
Nu går man - inte tillbaka - utan ytterligare ett
steg framåt genom att på nytt försöka spela de
gamla låtarna på den nutida repliken av den
svenska säckpipan. Men den gamla repertoaren
är begränsad och man letar "nya" låtar, i Sörm-
land ex.vis i Rosenbergs samlingar. Eller kom-
ponerar låtar som kan passas in l den repertoar
man bygger upp. Här sker alltså ständigt nya
innovationer vad gäller såväl klang och speltek-
nik som repertoar. Att en tradition byter instru-
ment eller medium innebär inte dess död så
länge den fortgår l tidert så länge man håller
fastvid den somett sätt att Rnned'a ex.vis låtar
och spelsätt.

För att knyta ihop traditionsbegreppets tekniska,
konstnärliga och funktionella aspekter skulle
man ktmna säg& att vid överföring av en låt från
en spelman till en annan så sker en förändring
av låten beroende på den mottagande spelman-
nens personliga egenskaper och kmskaper och
konstnärliga uppfattning. Dessutom anpassas
även låtens fimktion efter mottagarens sociala
situatiom t.ex. om han eller hon spelar den till
dans eller som estradmusik. Om den utlärande
eller mottagande spelmannen sedan spelar flo]
eller barytonsaxofon, säckpipa eller synt, har
faktiskt ingen betydelse i det här fallet. Att ha en
melodi eller ett spelsätt l tradition innebär inte
melodin eller spelsättet (eller instrumentet) "i
sig". utan attha.

svåmmer idag
Begreppet tradition har ntnnera delvis fått en W

innebörd. Kopplingen till tid i betydelsen "gam-
mal" och till objekt i betydelsen "låt, spelsätt" etc.
har blivit starkare, i vissa fall nästan synonyma.
Ibland får man också en känsla av att tradition
ses som en auktoritet som vi måste mderkasta
oss, vi som sysslar med gammal musik. Detta
km vara hämmande och leder oss in j svårig-
heter.
Enligt den tidigare definitionen är det lätt att för-
stå och acceptera att vissa traditionsförmedlade
låtar och stilar måste förändras och kanske
"overleveres" till andra genrer t.ex. konstmusik
och populärmusik. Så har alltid skett. Om man
däremot bekänner sig till ett synsättet där hadi·
tjonwgammal måste man natwligtvis ivrigt
bekämpa såväl uppkomst av Iåtvarianter som
nya spelsätt och instrument om man vill vara
"traditionell". Detta är enligt min åsikt en både
osäker och farlig väg.
Ty vems låt eller spelsätt är i så fall som ska gäl-
la? Är det fars, farfars, morbrors eller spelkom-
pisens - eller kanske kompositörens? (All folk-



musik ar komponerad!). Ska vi spela som vi tror
det lät för etthwdrafemtio år sedm som det lät
för htmdra år sedan - eller enligt det vaga be-
greppet "som det lät Rlrr"? Är det w traditions-
synpunkt mer fe] att börja spela en låt på bary-
tonsaxofon i dag än det var att börja spela den på
enradigt dragspel på mitten av 1800-talet? Eller
på fiol för drygt trehimdra år sedan?

Från början hade jag satt en annan rubrik på
den här artikeln: "Tradition - konservatism eller
förnyelse?". Att söka sig tillbakai tiden efter ett
samtida spelsätt, att musicera efter "dåideal", för
onekligen tankarna både till konservatism och
musealitet. Det är ju också detta som folkmusik-
en som genre beskylls för. A andra sidan år den
vad gäller just samtida uppförandepraxis, i gott
sällskap med många andra genrer. Upptäckter
om det förgångna som gors l dag benkår ockÅ

musiken och gör den spännande: att t.ex. på rjytt
införa slaginstrtunent i den svenska folkmusiken
skulle av de flesta förmodligen ses som oerhört
intressant.

Lika svårt som att hitta en traditions källor är
det förmodligen att föreställa sig dess Ramtid.
Svårigheterna förstärks då vi av dunkla skål
börjar vidga eller ändra begreppet och lägga egna
värderingar i det. En synpunkt vi lätt glömmer
är att. se tradition som konservatism och förnyel-
se. Utan det gamla ingen tradition; utan det nya,
en avlivad traciitjon.
Att sätta gränser och "hysa" folkmusiken - hit
men inte längre - kan möjligen gälla själva gen-
rebeteckningen "folkmusik", aldrig musiken el-
ler dess tradition. Inbegriper man även detta har
man ubopat sig själv till den siste spelmannenl
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Är det så här allmänhet, politiker, massmedia och
många utövare ser på folkmusik och dans iSverige???
Att kultwlivet skulle vara enkelt. tmderbart oCh
härligt om vi inte behövde ha denna kultw-
kvarnsten om halsen:
· att bevara och levandegöra vår unika folkmusik
och danstradition?
· att slippa alla bidrag till bl a knätofsarna Ung-
domsringen som ändå är mest medelålders och
äldre?(Hw billigt skulle det inte bli för skatte-
betalarna.)
· att sitta på en parksoffa under bar himmel j
hällande regn, med en scen konstruerad av ett
långtradarsläp; lyssnandes på ett hurtfPiskt
spelmanslag som utövar svensk kultmusik
med ändan mot publiken, glatt tjoande och all-
mänt omedveten om vad det innebär att stå på en
scen; spelandes musikstycken som inte ens den
drivne musiker skulle framkjra utan träning och
färdighet?
" att uppleva midsommarafton kring midsom-
marstången tillsammans med ett folkdanslag
utklädda l högtidsdräkt med och utan huvud-
bonad; dansandes "Små grodorna", hoppa säck
och leka raket; som avslutning göra en dansupp-
visning av konstruerade danser ämnade för
sceUmiträdande? (Med tmdangömda
gnisslande fiolspelmän)
· att Riksspelmannen som fått märket och titeln
av bara farten, har den insikten att ärvd tradition
är ingetvärt?
· att utövaren av svensk folkmusik som tycker
originalet är så dåligt och kammande att han
gör om både takt och ton; därefter använder sig
av en instrumentering som är helt hämmande i
vår musiktradition?

' att den skicklige och erkände spelmannen som
tycker han är förmer än alla andra och därför
inte spelar för vem som helst?
· att de bildningsförbund som rjr egen vinnings
skull håller folkmusikcirklar med undermåligt
utbildningsmaterial och okmniga lärare?
· att massmedia som av eget förstånd sällan be-
rör, nämner, recenserar eller förmedlar den
kulturgenre som många så egoistiskt tror har
större värde än något annat?
· att många av våra barn och ungdomar tycker
detta är trams och tönteri?

Att jag tror detta framgår tydligt av mina fråge-
ställningar
" att jag själv har upplevt och upplever dessa
frågor.
" att jag tycker dans- och spelmansrörelsen får
skylla sig själva för den situation den i dag be-
finner sig j.
Att jag till slut föreslår detta:
· slå ihop dans- och spelmansiUrelsenl
· sluta käbbla om vem som är störst. bäst och
vackrastl
· satsa på kunskap och kvalitet!
Då - men först då - tror jag denna så viktiga och
omistliga kultrugenre har en chans att överleva
och fortleva.
Med spelmans- och danshälsning från en realist
och optimist inför Folkmusik och Dansåren dkr
1999

Sören Olsson
Ordförande i Södermanlands Spelmansförbund

Musik och dans i Malmköping

Malmebygdens folkdanslag har lagt in en del stora

m"angemang i program för samaren.

- L~ den 26 ml blir det msik och dans vid

mby9dsgården, berättar Birgitta Olsson. Från kl

11.00 blir det full fart fran till kl 16. Det här

blir ett arranganang i sabad M " Gamaldags

tmrknM" i Maldcöping.

- Séhkgen den 24 jwi, ne11an kl 10.00 och 16.00

är det dags för spelmansstäm och VM i gutbstöt,
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( Habopolkett). Även då häller vi till vid Hem-

bygdsgården.

- Jag vill också näma Sparremlwträffen, san äger

run lördagen den l septa±er kl 19.00, säger Birgitta

Olsson. Vid den tiden på året är Sparremln6 han-

bygdsgärd en idyll.



1977. [k reser runt och W konserter, nen spelar äv-

en upp till dans. Några gånger har de franträtt i TV.

F~ den 15 juni spelar J.P Nystm i Nköping.

Ett känrm·ke för dan är skolorgeln, något san

ger deras msik ett lite annorlwda ljud.

Men de har också ett mistigt och målande spelsätt.

Berättelserna an låtarna och den msik de franför

imbär att äNrarna kan se den bild, san beskrivs

ned nisiken.

Blanåhngen av olika instrtmnt, traditionella

och mindre traditionella i folkmsiken resulterar

i deras särprägel.

Ävm htmrn och spelglädjen har bidragit till att

de är mmket populära.

G1& nu inte fredagen den 15 jimi då de frånträd-

er i Nköp1®. Ofta är det slutsålt pä biljetterna

när J.P Nystm står pä estraden. Tag därför inte

några chanser, utan utnyttja %j1igheten till förköp

i den information san upprättas i residensstaden i

sanbaM wEd 1990 års spelmanssamer.

,i\!j[
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Om enkäter genom tiderna och om
hur Vingåkersprästen svarade på en...

- Usch, en enkät nu igen, suckar man när
man sorterar posten. Det moderna datasam-
hällets möjligheter att bearbeta svaren på
sådana gör att mängden har ökat lavinartat.
Själva lfyllandet har tyvärr inte visat sig
bli enklare med åren.

För inte så länge sedan stavades ordet
enquéte, och i den formen 3kvallrar taket
över e om att ordet närmast har lånats från
franskan. Tecknet cirkumflex antyder nämli-
gen att man har plockat bort en eller flera
bokstäver som man inte orkar uttala. Ur-
sprungligen kommer ordet av latinets inqui-
3itå, som betyder "det efterforskade", och
detta i sin tur av verbet quaero, som bety-
der fråga. Engelskans que3tion (fråga) kom-
mer från samma rot och stam. Det som frans-
männen plockat bort är alltså s:et l den
rör dem outtalbara konsonantanhopningen st.

Man skulle kunna tro att enkäten är ett
nytt påfund, men så är det inte. Språkligt
sett var den beryktade inkvisitionen på
sitt sätt också ett enkätinstitut! Till de
äldsta i Sverige hör 1660- och 1680-talens

" Ranmakningar efter antikviteter - om de
inte rentav är de allra äldsta. Man skulle
kunna säga att Rannsakningarna utgör mate-
rialet rrån en statlig utredning under led-
ning av riksantikvarien johan Hadorph
(1630-93). I två omgångar krävde man in be-
sked från lokala myndigheter, d.v.s. mest
prästerna, om vad det fanns för fornminnen
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inom vars och ens område, alltså socknarna.
Svaren finns bevarade och har på 1900-talet
givits ut i tryck landskapsvis av Kungl.
Vitterhets Hlstorle och Antikvitets Akade-
mien.

Många präster uppfattade det här som en
onödig arbetsuppgift. I förordet till det
band där Sörmland ingår nämner utgivaren
Carl Ivar Ståhle "den föga givande, på
prostetingen pålysta och i trötthetens tec-
ken genomförda kompletteringsranmakningen
i Östergötland 1674" och att denna känne-
tecknas av att "man anser fUretaget onödigt
eftersom Hadorph redan varit där".

Hur sörmlandsprästerna såg på påfundet
att de skulle redovisa runstenar och ätte-
backar varierar. Kyrkoherden i Bettna, Both-
vidus jonae Hellenium gjorde en illustre-
rad sammanställning med tidsenligt lång
titel inom en vacker kartusch (prydd med en
egenhändigt ritad ängel som fbrgäves försö-
ker rå vingarna över kanten). Erik Daniels-
son Grehn i Stom Malm angrep också uppgif-
ten med en viss entusiasm; han ritade små
gravhögar, som parvisa igelkottar med en
prickad linje emellan.

m...m
m...............éEb
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"HÅR FINNS INGENTING!"

Från en namnlös svarande i Strängnäs kommer
däremot följande lakoniska meddelande:

"S.D. publicerades välb. h:r ståthållarens brev, med
följande plakater. l. Ckn antikviteter och monumenter,
med förmaning till borgerskapet att giva dem tillkänna,
där någon voro, som hade någon kunskap därom, uti vad
sak det helst vara kunde. varom de svarade sig ingen
kunskap hava."

I Strängnäs!! I Flöda nappade man inte
heller:

"Uti Flöda församling spörjes eller finnes inga an-
tikviteter. Den 31 .jul! 1668. Olaus Gravius."

Kyrkoherden i Lxinda och Kila har hittat
två gravfält och en Jättegrav i Lunda, men
i Kila tar han socknens icke skrivkunniga
sexmän till hjälp för att bevisa att det
inte finns något:

"Efter såsom vår kyrkoherde vällärde herr Erik, uti
vår närvaro noga rannsakat och frågat efter gamle mo-
numenter och runstenar uti vår socken Kila, så måtte
vi, som sanning är, bekänna, att vi icke vete de ring-
aste sådane i denne socken tillfinnandes vara. Det vi
ock med våre namn och bomärken vittne och betyge. Av
Kila sockenstugu d. 21 Juni 1685.

Halsten i Hammarby nämndeman Pär Olofsson i Gamersta
Anders i Brink sexman Erik i Alberga
Hans i St.Lida Lars i Råsta"

Och så bekräftar dessa sex odalmän med sina
bomärken Erik Svans bedömning att Kila är
renons på fornminnen.

Idag råder med inte någon brist på spår
från förhistorisk tid i dessa tre områden
av riksintresse!

MARCUS SNINGS BRÖLLOPSSKILDRING

Det kan ju hända att myndighetens fråga var
fel ställd (en inte ovanlig åkomma även hos
vår tids rundfrågor). En som angrep uppgif-
ten på sitt eget sätt var kyrkoherden i
Västra Vingåker Marcus Simning. 1683 svara-
de han som man kunde vänta att det fanns
två runstenar i socknen och en och annan
gammal gravhög här och där, dock inte särde-
les stor eller märkvärdig. Två år senare,
1685, berättar han om sådant som intresse-
rar honom själv: han skildrar kyrkliga in-
ventarier, gamla personnamn, gamla dialekt-
ord, han nämner den redan då ålderdomliga
klädedräkten och slutligen beskriver han
hur ett bröllop går till. Det kan vara skäl
att här återge hela berättelsen, inte bara
det kända avsnittet om vilka instrument som
trakterades (stavningen är moderniserad):

"De hava här ock nog behållit av de gamla äktenskaps
och bröllops rltibus l·riter/ och ceremonier: så att
en präst, som i bröllop dem utföra skall, haver nog
till att göra därmed.

Först övertalar drängen, som sig hustru vill fästa,
antingen en av prästerna, eller en annan god beskede-

lig man att han talar till hos pigans Föräldrar (dock
haver förut spanat om honom gott svar vill givas) och
efter 14 dagars eller 3 veckors tid skall han ock häm-
ta svar allt i friarens frånvaro.

Sedan när de hava lagat till reda gåvor för varand-
ra så lyses för dem en Söndag till trolovning.

TROLOVNING

Aftonen förr än denne lysningen sker, då reser fäste-
pilten, tagandes med sig en ärlig oCh beskedelig man,
helst sin Talman dit där fästepigan är och giver henne
Bindtröja, det är en kort tröja av svart kläde, och en
färgad klädeskjortel av rött, brunt eller grönt kläde,
och samnansömnad med snörlivet, vilket mest brukas av
brokot gement sidentyg, huvudkläde av Kamnarduk eller
klosterlärft: Bälte av ryssläder, där på hängaridés
näthus, pung av tyg och en silversked med spy-?-knapp
lhar inget med illamående att göra!/, i pungen; kniv
med sIn skida följer ock med. De som förmögne äre låta
ock härmed följa silverbälte. Därtill med giver han
henne handskar, och gröna klädesströnpor, och gula
sämskströmor, item l·samt/ skor. Med desse kläder går
hon dagen efter i kyrkan och efter sluten gudstjänst
trolovas av prästen i få vittnens närvaro i Sakerstian
med fästepilten, då han giver henne ring.

Längre tillbaka, när större förmögenhet var hos all-
mogen, då hava de ock brukat större väsende med detta.
Och då haver Fästepilten om morgonen på trolovningsda-
gen kallat till sig 6, 8 eller tO goda män, vilka ha-
va gjort honom följe i kyrkan, han med dem stigit i
främsta bänkarna. Samalunda fästepigan skaffat sig
till följes så många hustrur, vilka ock ställt sig i
främste bänkarna. Och straxt efter Gudstjänsten stigit
fram i koret och prästen där, efter en hållen kort
sermon l·predikan/ deras trolovning i Församlingens
närvaro förrättat.

Åtta dagar därefter reser f'ästepigan till f'ästepil-
tens hem och giver honom skänker, såsom skörtevantar,
strömjor, desslikest hans föräldrar och syskon ström-
por, vantar, huvudkläde, eller förklädeslärft.

Därefter går fästepigan i Brudstuvu som de kalla,
och får till hjälp att tillreda bröllopsgåvor av lin,
hampa, ull, av somliga huvudklädeslärft, ullströmpor,
vantar och bröd.

BRULLOPSDAGEN

När bröllopsdagen kcmnen är, oCh brudfolket med spe-
lande på vägen ledsagade äre till kyrkan, (tillförne
hava de brukat Nyckelgiga l·nyckelharpa/, HJulgiga
l·lira/, Säckepipa eller horn) men nu bruka de fioler,
varpå ock bondedrängar någre hava lärt sig, efter
sitt vis, stryka och spela) och straxt confession
/=trosbekännelserV läst är, samanvigde, och efter
predikan, hört sjungas över sig brudvälsignelsen, resa
de till bröllopsgården. Spelmannen måste ock då under
vägen med spelande göra tjänst.

Qn Söndagen, sedan de äre henkomne till bröllops-
gården företagas inga ceremonier, utan om måndagen.
Där icke fattigdomen nu dreve dem om Söndagen göra
kort och gott.
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GÄSTABUD

Men eljest när gästerna om måndags morgonen äre komne
till gästebudsgården, där hava läst tillsammans sina
morgonböner och sungit en morgonpsalm, sättas de till
bords. Då borden äro översatte med stora skinkefat,
mest okokad mat, 2, 3 eller 4 på vart bord; (Haver
värden intet själv så mycket i sitt visthus, så tager
han till läns l=låns/). Därtill mycket bröd, smörf'at
eller -askar och ostar, allenast det lämnas rum för
få deras enf'aldejigen lagade och kokade rätter. Och
göra så långt emellan var rätts inbärande, att de nå-
got hava att tugga på hela dagen. Spelmannen måste gå
för kökemästaren och spela in var rätt.

När välkomni, något efter middagen, är inburet och
utdrucket; då begynnes bröllopsceremonierne Och För-
mannen måste klappa ljud görandes därom påminnelse och
bedjandes att några ärlige dannemän vilja göra brud-
gtmmen följe ut och bära in små käril (gärna bruka de
små silverkäppar och eljest små trästop), med vilka
iskänkte, de skynda sig in igen, och Brudgumen stäl-
ler sig på golvet mitt för bordet och rumet /=plat-
senl där bruden sitter. Så skall Förmannen tala för
dannemans och husbondeskålen. Därpå sjungens en psalm,
spelas och så dricker brudgummen bruden till av en
Silverkappe eller skål, den han haver burit in med
sig, och den omsvept med sitt brudgims, silkesprångan-
de ärmekläde. Bruden gör besked i sitt rum 1· där hon
sitterl. Därpå till lyckönskan dricka brudgumens föl-
Je gästerna till en stund. I medlertid 1= under tidenl
står brudgummen innobilis l·orörlig/ för bruden och
likasom tjänar. Sedan betackes brudgummens följe av

" Förmannen för sin beviste tjänst och heder och gå så
var till sitt rum och säte igen.

Så begärer Förmannen, att några ärliga dannekvinnor
ville med Brudsätan föra bruden följe att hon ock må
komna igen och dricka sin dannekvinnas skål. Men förut
beställes 2 ärlige män, vilka när bruden går upp och
tager avträde /·går utl; och brudgtmnen sätter sig vid
brudbordet i Brudens rum /=på brudens platsl, sätta
sig en på var sidan hos brudgumnen.

När bruden med sitt följe komner in med drickeskap-
par i händerna och hon sig ställt haver mitt för brud-
gumnen, måste språkas för dannekvinnsskålen, och en
psalm sjunges därpå, samnalunda som för dannemansskå-
len. Därpå dricker hon brudgtmnen till och hävandes
sin kappe omsvept med sitt brudärmekläde: Hon måste
ej heller taga emot den med bara händer, utan med är-
mekläde. Därpå tilldricka kvinnfolken manspersonerne
och pläga dem så en stund.

BRUDGÅVOR

Sedan betackas ock de för sitt omak och påminnas att

nu vore tid att Bruden med en liten drickesskåls pre-
senterande besöker alla gästerna kring borden. Då hOn
får igen en penning i handen av var gäst. Brudgummen
plägar giva en Silvkappe eller sked, eller ock båda
delarna.

När bruden så haver besökt alla gästerna, då bliver
hon ledsagad till bordet till brudgumen och sätter
sig hos honom på vänstre handen. De män som hos Brud-

gummen suttit hava, träda så av, ej utan plägningar
för omaket.
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Alltså sätta sig brudgume och Brud tillsamnans i
same-säte (det brukar jag interpretera l·f'örklara/
sannans-säte eller samir säte), som de kalla, äta på
en tallrik, med en kniv OCh en sked. jag haver frågat
om de mena något vidskepligt därmed? Men mig är svarat
ingalunda, utan de påminna sig om deras inbördes skyl-
dighet sämja Och kärlek.

Sist måste Förmannen göra påminnelse, att alla gäs-
terna ville efter en gatmål plägsed hugna de unga
brudefolken med skänker ocf' gåvor till Bos, som de
kalla, Vilka Förmannen för var person med beröm måste
utropa och avlysa. Lovas dem så av Föräldrarna oxe,
ko, får och ett av vart kreatur de äga. De andra gäs-
terna giva en halv spann eller en fjärding säd, ett
får, en get, somliga giva penningar och bohagsting.
För allt detta måste omsider på husets vägnar avsägas
tacksägelse. Cknsfder tackas Gud för Mat och sjunges
en psalm. Sedan gives lov till dans Men eljest dricker
var efter behag och hörer man sällan av någon obeske-
delighet, kiv eller slagsmål."

DELTAGANDE OBSERVATION
"Deltagande observation" är en modern etno-
logisk term för det man har för sig när man
nyktert iakttar ett förlopp som man, trots
att man är utomstående, ändå har en roll i.
just detta gör västmanlänningen Marcus Sim-
ming i det ålderdomliga Vingåker. Som präst
och ofta förman är han en viktig person i
bröllopsfirandet; samtidigt som han spelar
med l det 3tuderar han det och anser det
viktigt nog att skildras för en överhet i
storstaden.

Det har han ju alldeles rätt i! För i
bröllop3sederna i 1600-talets Vingåker
blandas fortfarande hedniskt och kristet;
även om trolovningen med den Juridiskt bin-
dande ringväxlingen här äger rum i kyrkan,
har den rötter i vikingatiden eller ännu
längre tillbaka. Den kristna vigseln ordar
han mindre om, möjligen därför att alla
visste hur den gick till!

Nog kan man bli trött på enkäter. Men nog
ska man vara tacksam rör att inte kyrkoher-
den i Västra Vingåker slingrade sIg ur sin
uppgift lika lättvindigt som ämbetsbröderna
l Strängnäs, Flöda och Lunda och Kila...

0 . ·
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Spelmansglädje vid årets rådslag
i Malmköping

-Ännu ett spelmansår har gått till ända.

Det a" fantastiskt att så [Mma ~ upp vid ä=t-

et, sa förhjmsordföranden, Sören Olsson, nW han

välkamade hedersgäster och Mlamr till "spelmans-

riksdagen",san Nils i Malnköpings stadshus.

Fkst av allt hölls en kort minnesstW och Sören

Olsson erinrade an vad de sex ned1amar, san avlidit

sedan förra åmUtet, betytt för förbundet och alla

spelmanskamater.

När spelfolk träffas skall det vara msik. Så även

den här gången. Sedan styrelsens ledaröter frånträtt

san solister spelades "ärmtesvalsen" och förhaM-

lingama kunde börja.

Det blev ett imikt nöte dä Eva Nilsson, i vanliga

fall Nköpings kammfullnäctiges ordförande, utsägs

att leda förhandlingarna.
Året san passerat, Södermanlands Spelmansförbunds

64:e verksarhetsår, präglades av entusim, hängiven-

Nt och fr=ama.

Förberedelserna för ZcmTÉrkesuppspelnimama i

Nköping, sant Folknisik- och dansåret 1990 ägnades

stor umrks^t.

Spelmanssarestem i Nyköping 11- 17 juni är ett

sanarrangemang ne11an Sörmlärdska mjaT6ringen,

spelmansförburdet och Nyköpings kamin.

m det gäller Folkmsik- och daisåret förekamer

ett givande sanarbete ned Stiftelsen Kultur i Söm-

iam.

Stämor och träffar förekan, naturligtvis, under

fMmdets 64:e verksamsår. Fcktxmdet arrangera-

de stämn i ,h1tia. Därutöver har ma enskilda

grupper och få"«iingar ordnat spel- och dansträffar,

i de flesta fall ti11sarmans ned spelmansförbwdet.

MN«EN OCH HYLLNINGAR

ÅrMjten är alltid något san kan förses ned guld-

kant. Sä även den här gängen.

Fkst av allt tog Ndersord"öranden, Arre Blan-

m till orda och riktade sig till Mna- Lena Poc-

ock- Bergstrån, tjänsteman på SödermanlaMs Nseun.

-åj har visat ett verkligt stort intresse för vår

verksarNt, slog Nme Blmterg fast. Inte minst dä

det gällde utställningen Trollfiol och syrdaskrynk-

le, den utstä11nim san till och M togs över och

drog till sig stor umrks~ i Norge. [h a"

väl värd att ta arot förbuMets guldMce och dä"-

ned utses till hedersledmt.

CulHrke blev också belWingen till avgående

kassafä"va1taren Ulf Lurxigren, san efter fyra år
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san "finansminister" pä grund av sitt vardagliga

arbete tvingades trappa ner.

- Vi övriga i styrelsen har i det här fallet gått

bakan Din rygg, sa Sören Olsson. Förr var vi Ykét

generösa M gu1dNrken, nen det har Ulf LuMgren

äMrat pä. N gör vi dock ett avsteg, [h är väl

värd tNrket.

vördiga Stadshuset att "skaka" hade styrelsen i sitt

beslut hela ämutet bakan sig.

Nlkd blev också Edvard Nidersson, KatrireMlm,

san fick ta mt stiCendiet ur Gustaf kétters minnes-

flM.

Stipendiaten berättade, att han "lyckats" kam

in på nisikgymasie,där hans huvudinstrwent är

nyckelharpa.

Som bevis på sitt kunnande spelade han en egen

kårposition pä fiol. Dagen till ära tillägnade han

Qjstaf Wetter sin lät.

Även Spe1mansförbtndet fick en gåva. Det var

Torsten Gau, Djurgårdens spelmanslag, san överläma-

de bi åldrig affisch.

Båda suppleanterna i styrelsen, Marianne Skager-

1ird - Fwå, r~jta och Roger Ta11ruth 1ämade sina

uppdrag. [k blev vedertMigen avtackå av S&7en

Olsson.

Na ersättare i styrelsen blev; Birgitta Anders-

son, Södertälje och Håkan FrNm, Farsta.

Qn styrelsens samnsättning i öwigt kan läsas

på annan plats.



Uppspelning för Zornmärket kulmen
på spelmanssemester i Nyköping

Även an det kamer att vimla av folhmsik- och 14 är gaml 1ämak Anders Zorn Mora och begav

dansarrangemang Y1ATt an i Sverige wder 1990 blir sig till Stockmlm, där hm blev sMckww1im och

Sörmland placerat i =trun. Riksspelmansveckan tred elev vid KonstakaMn.

14psµ?lnim f± ZtrrMrket i Nköpim blir något,

IäNt utöver det vanliga. Det blir 87 NI vecka ned

konsertm gamaldans, follmsikutf1ykter, sant dans-

LqXyvisningar ned kända och okända artistm

Skickliga spelrrän- och kvimor frb landets alla

Nirn Nr m M1igNter att stråla samn för spel-

manssarester i den anrika residensstaden, san har

fimnits ner än 800 år.

UPpspelningen få" ZomNrket blir en av veckans

verkligt stora händelser. lhder årens lopp är det

många san klarat de hårda proven och bär sitt %rke

ned Mer. Ett stort antal av de ganla Mtama är

txrta, m ZCrmEirket leve" vidare.

Zorn, ( 1860-1920), föddes i Mora, son

till «i fattig flicka. Fadern, vars ram han upptog,

var en tysk bryggwistare.

Hån N"jak tididigt san akvare11@are ned Egrm

L~, san fkebild.

Vid nyss fyllda 20 gjorde han SW succé på åka-

danins elevutstä11nim. Han övMKWjes ned beställ-

nimar på akvarellmratt. Men, frmången resu1 -

terade i pnoblan. Akdanins 1ärarrråd ansåg att hm

försumde sttdierna och utdelade en varning.

lhders & blev arg, slutade sMiema och reste

till Spanien där han @ade porträtt och hade sin

första utstä11nim på främande tmrk i Cadiz.

(RR3LIG SJÄLVTILLIT

Den unge frh Mora fwtsatte pä sin "vand-

ring" i Europa. 1t82 kan hm till Emlam, där det en

vacker hände, att hm stod utan respengar. Goda räd

var dyra. Den utväg hm fam var ka"akteristisk fW

hans orubbliga självti 11it.

{"i
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Han fjyrde en ateljévåning vid den cjyraste gatan i

Lcxxkn, beställde nya eleganta kläder och lät på väl

valda vägar ryktet an sin närvaro siWa ut bland

sociteten.

KuWen 1jmkades. Efter kort tid vara han @aren

på nxjet. Sin mrgmprcmnad i Me park tog han till

häst.mar sankde han på Nig.

1e7 slog han sig ner i Paris där han började

exjjerinen tera ned oljefärgerna. Den nya teknikm

slog ut akvarellen. "01 jaMlam" Anders Zorn var

"född".

Sex år senare finner vi hcncm i Förenta staterna

där han var kamissarie för en svenska kcnstut -

ställning. Det var där, i det stora landet i väster,

san hans egenart san wélare nådde sin fulla ut -

veckling.

ÅTER TILL FEMBY®EN

1& återvände Anders Zorn till Mera, där han

byggde sin gård. I sin Nrb% blev han något av

en Nivding, san slog vakt an och Miuldade det

kulturella livet. Även an hans konst f&1orade något

i friskhet cch styrkajen aldrig i virtuositet, var

hans vycte i stadigt stigande. Han blev en av fä

konstnärer san Ntjänade en stor fömilgenNt pä

sitt arbete.

Till sin stora fasa märkte han bland ärnat att

hcrrblåsnirgskonsten höll pä att dö ut. Något måste

göras.

Han f&es1og, att de ganla kullorna han träffat

uXe i fädbodarna skulle, på en bestäM deg, koma

ner till Mora och spela mmiåtu. Den san blåste

bäst skulle belönas ned 50 kronor.

Han satte också In en annons i Mora tidnhg och

utlyste Km- cjch spelmanstävlingar pä GesuMa -
berget·

Den NlgstäMa samrfesten ägde run i agusti

1906. Folk i stora skaror anlände frh hela landet.

Estraden bestcd av en höskrinda. Danama, städsnö-

tarien Andersson frb Lund, kaMidat Rmson, Mora

och Zorn själv hade imgit sina platser på tre

framvilade kullerstenar.

N H Halfvarsson frh Idbäck i Malum fick första
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Ms. Stina pettersson frh Gagnef, en pigg gwm

san a1d"ig ville sluta spela, fick ådra ms och

Hall *itta Erscbtter frb Siljansnäs tilldelades

tredje pris.

I fiolspel erövrade Tinjas m frh = första

p"is, Isak Anders frh Bildberg andra och Rik Olof

fräi Rättvik fiCk tredje p"is.

Anders Zorns spelmanstävling på GesuMaberget blev

LWtakten till en Mängd lokala tävlima" rmt an i

Sverige under tiden från till 1920.

RODERS ZM EKONCMISK GARANT
I å®jsti 1910 var det uppspelningar på Skansm i

StockNlm. Av 75 spelnäi san inbMits 1ämade tio

at«m Urvalet av spe1%n var gjort utifrh de 10-

kala spelmanstävlingar san hållits i landet.

AMers Zorn ställde upp san ekonmisk garant fä"

stänmnl uppspelningen.

l prograthäftet skrev Nils Andersson, den flitige

insanlaren av svensk folkmsik:

" [k instrunmt, på vilka de olika nelodierna karma

till utförande å stäman äro djurhorn, ( k~ och

Mockhron: Dalarna) sant fiol och klarinett, ävensan

nyckelharpa, ( uppiaM), och träpipa, ( spilåpipa :

nålarna). Att dragspel och nÉissim uteslutits, torde

2j tarfa närmare förklaring".



GILDMÄRKE TILL RIS- KERSTIN

Till stämnl uppspelningen, hade Anders Zorn kcnpo-

neråt ett si1ver%rke, san utdelades till alla del-

tagare, san ett minne.

Nrket gjordes speciellt för detta tillfälle och

har sedan bara utdelats ytterligare «i «da gåm av

Anders Zorn. Nrket var dä i guld och tilldelades

Ris- Kerstin frän Blecket i Rättvik, san tack få" att

hm kan till Zormården i Mora och blåste kdmi.

, GICK BORT 1920AMers Zorn gick bort 1920, nEn spelmanstradition-

erna levde vidare. De ursprlmliga tävlingarna blev i

huvtdsak uppspelningar utan inbördes konkurrens och

Utå7 tävling.

1931 blev ett viktigt är. Då tog Svenska lhgdans-

ringen kontakt ned Anders boms änka, Em och fråga-

de an tmn fick överta och använda det av Anders Zorn

ritade deltagarmärket san ett spelmansMke.

lmdkmringen fick Em Zorns ti11sthd att "an-

värda det av min man ritade spelmanWrket san riks-

spelmnstecken".

De sista dagarna i juli 1933 ancrdnades den första

krmMcesuppspelningen. Detta i sarbaM ned att im-

dcmringen dragit saman till kmessfjrham1imar,

eller riksspelmansstärma, san den kallats senare.

STATUTER 1AFOMADES
lhgdansringen skrev i de första statuterna, san

uttömdes få" utdelande av Svenska umm6ringens

spehmnmU"ke," spe1manWrke utdelas av riksstyrel-

sen efter utlåtande frh vid varje ti11fälle särskilt

tillsatt bedömingsnämd".

Bedämimsnamden bestod av tre för bygdenusiken

särskilt intresserMe och för denna nusiks bedéhande

kvalificerade personer, san utsägs av riksstyrelsen

sant en representant för 1amskawts spelmansförUM,

vilket själv utser sådan represmtant.

NYA ARBETSF(R'ER
Arbetsformerna har imder senare tid förändrats. Ni

försöker juryn, sä långt det är nöjligt, avdranatisera

uppspelnimssituaticnen, genen att föra ett samtal med

den san spelar upp.

varje uppspelningsdag avslutas ned att alla san

spelat upp den dagen får veta hur det gått. Vill man

dessutan ha ett längre samtal ned någon, eller några,

i jurµ är man välkamEn pä kvällen till " öm hus"

hos jwyn.

Vid %rkesutdelnimama på avslutningsdagens

stäm beNver ingen tMra an man skall fä något

märke, eller ej.

[k san har fått silverMrke kan dessutan firbereaa

sig på att µb1iken vill ha ett mkµov på deras

folhrusika1iska t%änga".

ZORMÄRKET- I TIDEN

ZormEirkesnämden amråiade i januari 1986 ett

sMnariin pä NsiWseet i StoddUm krim tanat

u'rrmärket i tiden.
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Perscner, san pä olika sätt under senare tid, &1-

tagit i debatten an folkmsikens utveckliN i Sverige

var inbjudna att delta.

Alla diskutmde ned iver vilka rånar san bör

gälla för be&mingama och Mir man skall förhålla

sig till olika instrument och den instrwentala ut-

vecklingen.

Folhrusiken har en forntid, en mtid och en från-

tid. Inom det folkmsikaliska aträdet är man beredd

att nUta frantiden.

Det fims ett stort intresse fk Lkpspelnimar .

Den folkrusikaliska vägens 'MMare pä folkliga in-

strunenthar bknd åmat resu1te"at i ett antal skick-

liga utövare av tidigare nästan bortglMä instru -

iient. Det fims idag flera u®a spelnUn på fiol och

nyckelharpa a' någinsin tidigare.

De san sedan blir rikssspelnEh utgör sedan goda

follmsikaliska lWebilder f'* ma ardra.

ZQmrket kamr att vara betjdelsefu11t och

levande sä länge det fä"s «i aktiv diskussion an dess

roll och inrCÅ11.

Källor: Herrbygden, (Per Ch Cunva11, ordföraMe

i ZomnärkesnäMen, sant

Kunskapens bok.

Gustaf Wetter
Av spelmansförbundets 750 medlemmar har många tillkommit sedan 1977
då Gustaf Wetter - förbundets största personlighet - gick ur tiden. Hans
namn är fortfarande i hög grad levande och inte minst bidrar förbundets
eget hus, Gustaf Wetter-stugan, till att levandegöra Gustafs minne. Söder-
manlands Spelmansförbund Mår under folkmusikåret sitt 65-årsjubileum
och det är därför på sin plats att ge en skildring av spelmannen som byggde
upp förbundet.

-Jag har tre mål för folkmusiken, sa Gustaf
Wetter ofta, och det är att rädda låtarna till
eftervärlden, au ge spelmännen ett gott anse-
ende och ge förbundet en ekonomisk ryggrad.
Hm arbetade hängivet under hela sitt liv för

att förverkliga målen och det arbetet utvecklade
det sörmländska spelmansförbundet tin den
kanske främsta folkmusikorganisationen i lan-
det. Att han kämpade så starkt för folkmusiken
berodde säkerligen på några starka barndoms-
upplevelser - och de starkaste minnena hade
hm av en marknadsdag 1913:
-Det var marknad i Tranås. jag hade fritt från

skolan, var på gott humör och smått mallig, ty
jag var kapitalist och kände med tillfredsstäl-
lelse och välbehag klangen av två femöringar,
som klirrade och gjorde sig påminta om sin
existens i min byxficka och de skulle snart bli
omsatta i knäck eller karamelkr.

Jag gick Storgatan söderut och kom till Lilla
Torget och där stod Blinde janne (jan Knut
johansson-Wristel 1843-1926) och spelade. Sitt
plommonstop hade han lagt framför sig och
några kopparslantar fanns i hatten. Jag stannade
och lyssnade och kände igen varenda melodi,
far spelade ju hans låtar. För mig var detta en
underbar musik och jag var förvånad över att
inte fler stannade och lyssnade.
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Men så hände något. Två fulla bonddrängar
kom raglande och skrålande och fick syn på
den blinde spelmannen. Dc satte kurs på
honom, avbrtjl honom och visade sin goda
uppfostran genom att börja okväda den stack-



åren. Det slutade med att de båda fyllhundarna försynt: "Det här blir nio takter, det stämmer
tog upp plommonstopet, kastade bon kollekten inte." Janne fnyste föraktfullt åt Johan Wetters
och spottade två stora loskor i hallen. oförskämde son, gjorde i ordning en stor sats
Jag stod och tittade på och kunde inget göra. av saliv och det svarta, grovkorniga snuset och

Jag började gråta och sprang förtvivlad hem till svarade korthugget: "Dä stämmer, din lue!" och
mor, som undrade vad som stod på. När hon så spottade hm en väldig stråle. Jag salt som
fåll reda på förhållandet sa hon lugnt och mso- väl var inte i vägen för projektilen. Om det var
lut: "Gå du till torget och tag med dig Blinde tur eller skicklighet kan jag inte bedöma, men
Janne hem!" den innehållsrika strålen hamnade perfekt i
janne blev väl ompysslad och sedan far kom- spottkoppen bredvid kakelugnen.

mil hem från jobbet och fått något till livs
tillsammans med vår käre gäst böQade en här- Gustaf Weuer tog 1Urdom av händelsen, hans
lig konsert. Marknadsdagen slutade trots allt 600 sörmländska uppteckningar ar noggranna
durbctonat för Blinde janne. Annars var det och han har kompletterat melodierna med
inte ofta fallet, del hörde liksom till att man många uppgifter om spelmännen. Han vidtalade
skulle håna spelmännen. gärna journalister när han skulle besöka någon

spelman och han fick då både personbeskriv-
Spelmännen måste få anseende ning och publicitet.

Händelsen fick stor betydelse för den unge Spelmansförbundet bildas
Gustaf Weuer. På torget i Tranås knöt han
näven i byxfickan i vanmäktigt raseri och lova- SCSdermanlands SpclmansfUrbund - landets Elld-
de sig sjwv att under hela sitt liv göra allt för stå folkmusikorganisation - bildades i Malmkö-
att förbättra spelmännens anseende. pirig midsommardagen 1925. Gustaf Wetter
Inställningen till vår folkmusik har varit myc- hade nyligen flyttat till Katrineholm, där hm

ka kallsinnig under många årtionden och Wet- arbetade som folkskollärare, och han var givet-
ters arbete med att ge folkmusiken en rattmatig vis med i den första förbundsstyrelsen. Han var
plats i vän kulturliv har därför varit mycket sekmieram under de första åren och 1939 blev
betydelsefullt. han förbundsordförande och frånsett ett par årbehöll han den sysslan anda till 1968 när un-

dertecknad tillträdde. Gustaf slutade dock inteLåtarna måste räddas arbeta utan var både hedersordförande, vice

Även Gustaf Wcuers bana som upptecknare ordförande och arkivarie till sin död 1977.
började med Blinde Janne Han berättade:
-1917 besökte jag Blinde Janne i Granna. jag Gustaf Wettcr var hos den sörmländska all-

hade då blivit gymnasist i Norra Latin i Stock- mänhelcn bl a känd som en vältalig och folklig
holm och tagit fiollektioner av en hovkapellisl. ledare av förbundets många spelmansstämmor.
Jag var således en 1Urid man. Hos gdbgjutar- Han var dessutom en omtyckt föredragshållam
mästare Viktor Fong träffade jag janne, där hm och som regel mer fiamgångsrik än vid ett
drog en svarv - han var den tidens elektriska tillfälle 1922 i Granna...
motor i Gränna. När Janne fick höra au jag var -jag hade hyrt godtemplarlokalen i stan och
Johan Wetters pojke, slutade han med sitt ve- annonserat i Granna Tidning om att jag skulle
vande och ledsagade mig till sitt hem på hålla föredrag med musikillustrationer om små-
Bergsgalan. ländsk folkmusik. Jag tog för givet att folk
Jag tecknade upp ett par enkla låtar. Så spela- skulle komma i stora skaror för au lyssna till

de den blinde en låt med en repris, som hade min framställning.
ojamt antal takter, jag tror del var nio i stället När föreläsningen skulle börja hade summa tre
för åtta. Jag var, som jag förut nämnt, en lärd åhörare infunnit sig; Blinde janne, som gick in
ung man som lust musikteori, och anmärkte gratis på alla tillställningar i Gränna med om-
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nejd, vaktmästaren som sålde biljetter och ville
ha betalt för detta och kvittera ut hyra för lo-
kalen, och slutligen redaktören för Gränna Tid-
ning, som ville ha betadt för annonsen. Det var
dock tre synnerligen välvilliga åMrare. Redak-
tören tog inget betalt för annonsen, vaktmästa-
ren struk sin fordran och eftersom resan inte
kostade mig något - jag cyklade mellan Tranås
och Granna - hade jag reskassan ograverad och
den räckte till kaffe åt mig och Blinde Janne.

Ekonomisk ryggrad
Smålänningen Weltcr var ekonomisk och den

egenskapen kom väl till pass i förbundsarbetet.
Det stora uppteckningsarbetet 1936 hade kostat
stora pengar och kassan innehöll endast några
hundralappar när Gustaf tillträdde som ordfö-
rande 1939. Målmedvetet började han ett eko-
nomiskt uppbyggnadsarbete, stämmor och tom-
bolor var under många år de dominerande in-
komstkälloma.
Redan 1946 lyckades hm intressera Söderman-

lands läns landsting för folkmusiken och för-
bundet fick sitt första anslag och sedan dess
svarar landstingen i Södemanlands och Stock-
holms län (förbundet är verksamt i landskapet
Södermanland) för en viktig del av ekonomin.

Kraftfull och vidsynt
Som ledare hade Gustaf Welter en ovanlig

egenskap - han var både kraftfiiU (ibland näs-
tan despotisk) och vidsynt. När jag själv som
ung ordförande tillsammans med Henry Sjöberg
och de övriga i styrelsen böijade bygga ut
verksamheten med nya aktiviteter var del inte
allt som stämde med vännen Gustafs åsikter.
-Jag gillar inte allt ni gör, men jag stödjer er,

sa Gustaf. Henry och jag vände och vM på de
orden och hoppades alt vi sjxva en gång skulle
kunna vara lika storsinta...

Gustaf Wetter fick många utmärkelser för sina
insatser. Han var givetvis både hedersledamot
och hedersordförande j Södermanlands Spel-

mansförbund, han hade Zornmärket i guld och
våra grannförbund Östergötland, Örebro och
Åland(!) hade tilldelat honom sina guldmärken.
Han är en av de få som fått Hazeliusmedaljen
och när Södermanlands lans landsting instiftade
sina kulturstipendier 1965 var han, tillsammans
med bl a Harry Maninsson, en av dc första
stipendiaterna.

Förbundets samlingar innehåller mycket ma-
terial av och om och med Gustaf Welter. När
Gustafs maka Millis - Uven hon hedersledamot
i förbundet - avled 1989 erhöll förbundet en
hel del ytterligare material, bl a ett äldre manus
till en opublicerad folkmusikbok, Gustafs dräkt,
ett ungdomsporträtt och ett par av Gustafs
många fioler. Botanisera gärna i arkivmaterialet,
där finns många folkmusikaliska godbitar!

Gustaf Wetters minnesfond
Under sitt liv tog Gustaf initiativ un att resa

minnesstenar över många spelmun - den mest
kända ur Widmarksstenen - och när han själv
gick bon var det naturligt att starta en insam-
ling till en minnessten över Gustaf Wetter.
Spelmän och övriga vänner från hela landet
bidrog frikostigt och insamlingen fick ett över-
skott som i dag utgör Gustaf Welters minnes-
fond och ur den utdelas årligen ett stipendium
till en ung spelman.

Gustaf Wctlcr var en av de största personlighe-
terna inom den svenska spelmansrumlsen och
hans betydelse för Södermanlands Spelmansför-
bunds verksamhet har varit utomordentligt stor.
Han fick aldrig uppleva att förbundet fick en
riktig hemvist, ett eget hus, och han har ingen
personlig anknytning till vår spelmansstuga men
jag år glad all förbundet har hedrat sin störste
ledare genom att ge huset namnet Gustaf Wet-
ler-stugan!

Arne Blomberg
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Gustqf Wetter uppteckande 1939 denna polska efter Oskar SöderstrUm (Oskar i Bogsta).
Spelmannen var född 1877 och hade sina låtar efter far (/845-19,1/) och farfar (/806-1893).
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Gustaf Wetter— förmedlaren
[ spelmansförbundets arkiv finns ett brev ad-

resserat till "folkskolläraren. spelmannen och
vältalaren Gustaf Wetter". Det är väl också så vi
minns honcm åtminstone som spelman och
vältalare, vi som inte kände honom personligen
men som fick lyssna på honom vid alla spel-
inansstämmor. själv minns jag honom mest
från sUmmorna vid Julita där han släpade upp
allehanda gummor och gubbar på scen och tala-
de sig varm om deras musik.

En som träffade och lärde känna Gustaf Wetter
så att säga "utanför" förbundet var Jan Ling,
professor vid musikvetenskapliga institutionen i
Göteborg. då vid Musikhistoriska museet (nu-
varande Musikmuseet) l Stockholm. Jag träfkde
Ling en kvälli Stockholm och bad honom berätta
om sina kontakter med Gustaf Wetter. Intervjun
som följer nedaim blev inte bara en uppräkning
av personliga minnen utan kom också att bli ett
samtal om Wetters förhållande till hans "stora"
och kanske mer namnkunniga rjregångare. Ett
perspektiv på "folkskollärarem spelmannen och
vältalaren" som kan ses som ett natwligt komp-
lement till Arne Blombergs mer utförliga pre-
sentationen av honom.
Jan Ling berättar ...

Wetter var en mycket god vän med Olof Anders-
son som var på Musikmuseet redan när jag kom
dit 1961. Olle Andersson och Gustaf Wettervar
mycket t1]]såmmans och det var då jag träffade
honom.
Wetter var en mycket dynamisk persom oerhört
jovialisk och väldigt vänsäll. Han gick däruppe
på museet. och jobbade en hel de] j Olles variant-
samling om inte jag minns fel, och han var oer-
hört kmnig i varianter från Sörmland - som han
koncentrerade sig P& men han hade också del-
tagt väldigt mycket l spelmansstämmor. täv-
lingar. och hade mycket kontakter med Olle den
vägen.

C&mWett«t«d/takmWtmM«Mmu-
seet nä" dr kam dit. Var du men n4gDLiymrach
sär kNtter 7fu"ta"&gatt&W?
jL: Wetterville att jagskulle komma med och
träffa spelmän och då &orde Yl en de] inspel-
ningar. jag kommer inte ihåg om han tecknade
upp. men vi spelade m tillsammans. Han hade
en njycket nära relation till dom här spelmännen
och hade dltid fiolen med sig och spelade till-
sammans med gubbarna.
Han var oerhört folklig i umgänget med spel-

mannen och l sin framtoning överhuvudtaget.
Som jag minns honom var han oerhört spontam
viljekraftig, han gick på ... Han kanske var litet
dominant - i förhållande till vad dagens inspelare
är.
KiiskLMUn: Det här var ju en stil som många
av dom här äldre hade, Knis-karl med flera. En
slags ledarstil.

IL: Ett visst skikt avdöm som då var entusiaster,
dom som gorde genombrotten för spelmännem
dom behövdes som ett slags entreprenörer för
folkmusiken. Då fick man ju inte vara buskablyg,
för man måste ju komma ihåg att när dom här
jobbade så hade ju folkmusiken ingen status alls.
Bara det att Wettervar folkskollärare- precis
som övergaard och andra - hade ju en väldigt
stor betydelse i sammanhanget, det var oerhört
viktigt för att skapastatus.
Men samtidigt finns det en väldigt rolig episod
där han står och dirigerar spelmännen på en
spelmansstämma - det tror jag är ganska typiskt
det där, att man samtidigt försöker hålla ordning
på hela dom här hoparna av spelmän som spel-
ade var och en åt sitt håll. Dom här entusiaster-
na var ju också representanter för Organisa-
tionssverige. Detvar nog inte alltid en så lätt
kombination.

KM: Jag minns en gång när jag pratade med
honom så klagade han just över att han ännu
inte hade lyckats lära spelmännen att stamma
fiolen till normal-A utan när dom drog på på i
dlspelet så var det alla möjliga toner som kom.

Aqga°ende Gwtaf Wbtteis Lpptmknzuar.
,IL: Hm hade hela sin samling hemma. Jag var
hemma hos honom och han informerade mig om
dont och jag kommer ihåg att vi gick igenom
både Lefflers uppteckningar till hans egna och
gode jämförelser. Vi diskuterade också Denck-
ers forskningar. Han var intresserad av veten-
skapliga texter och av olika traditionssamband.
Detta visade han bl.a. när vi var och spelade m
den här Frans Andersson (Stigtomta). Jag tror
också han var mycket medveten om sin roll i för-
hållande till Lefller.

GusstafWetter varnjycket utåtriktadcch kåhde
mååtm måmiSkor. Kan du nämna n4¢ra han
had?kontaktmed?
,1L: Han hade kontakter med Knis-karl, tror jag
... Han var väldigt god vän med Rydbergi örebro.
Jag kommer ihåg när vi var med på avtäck-
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ningen av Olle Anderssons minnessten. Det var
en fruktansvärd fest på kvällen innan hemma
hos Olle Anderssons dotter. Ett sånt där riktigt
ålagille. Det var så typiskt, för det var precis som
gamla dagars begravningar; man firar minnet
av någon med en stor fest. Dan därpå skulle
Wetter och Rydberg blåsa lw när dom avtäckte
den där stenen och det blev kanske inte riktigt så
där rena toner ...

lbkndfirman en känsla avatt GustafHbtter
sårupp 1U/OkdAndemm?Hw var Wetter
/ämArtmedOA?
il,: Olle Andersson var ett levande lexikom kun-
de alla låtar. Han hade ett fhiktansvärt musik-
minne. Olle hade ju skaffat sig respekt som dom-
are på spelmansstämmorna. När nån spelman
spelade så kunde han avbryta efter fyra takter:
'Du spelar falskt. Ut för fan!'
OA var stenhård på det där, det hade han fått
från Kjellström och andra. Det började redan hos
Zorn och spelmanstävlingarna på hans tid det
var bara attgradera - vem är bäst? Ut med dom
som är dåligal Dom hade en väldigt klar bild av
vad som var bra och vad som var dåligt och hade
en helt annan stil än den här sociala som kom
sedan.
Man kan säga att just den "sociala" stilen fördes
in av Wetter och Knis-kalle. En annan typ av
förhållande än den tidigare, betydligt råare.

Gustaf Wetter var förmedlaren. Han hade en
slags social medvetenhet om ... där folkmusiken
övergår från att ha varit ett slags försök att få
fram en elitmusik till att bli en social företeelse i
form av spelmanslag och liknande. Man kan
säga att man här för in spelmännen i en slags
amatörstråkorkestrar där man får vara med och
där man lära sig en lättrepertoar.
Dom som jobbade så här som Wetter och Knis-
Karl hade, tror jag, ungefär samma fimktion
som dom som var kantorer och hade kyrkokör.
Det här var en slags motsvarighet till det.
Det fanns ett skiktdär med Kalle, Rydberg, Wet-
ter och nera andra som stod nånstans mitt
emellan spelmännen och vi som satte igång och
forska omkring det här. Dom var kan vi säga en
tidigare länk j den kedja m kom med j, ni som
kom med 70-ta]svågen.

0 0 0

Iinu!mun förekommer det en del namn som idag kan-
ske inte är så mlkanda för alla läsare:
Knis-k8rl Aronmn var en namnkunnig spelman och
admmistMor wrksam bl,a. inom Dalarnas spelmans-
förbund och SSR. Bertil RRbm¶mr ordförande iörebro
Lans folkmus]kforbund"under många år. EUjALi~
mrd ,1&tupp'becknaxe fr&mstverk$&m iviistm Svmge och
iNorge. &RkKiell*émmol]n]stoch pedagogvar ofta
anlitad som domare vid spelmaMävhngar.

Stig Norrman
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Om tradition
av Bernt Olsson

Uppe på vinden i en tygpåse hänger en kos-
tym, som jag en gång i tiden tyckte var
snygg. Tyget är fint, den är välsydd, men
den är totalt omöjlig. Den är inte modern,
Inte gammal heller utan halvgammal. Det
är just det som gör den så förskräcklig.
Kavajen är - 1 motsats till dess ägare -
insvängd i midjan, och de jättevlda byxor-
nas rrämre pressveck skulle förmodligen
räcka rram över tåspetsarna. Hemskt! En
urgammal kostym från början av seklet
skulle man nog kunna uppträda i - men in-
te den här. Det vore frestande att slänga
bort den, men den skall rå hänga. Kanske
kommer den att bli riktigt gammal och där-
med gå en ny vår tillmötes.

Det omoderna, halvgamla kommer gärna i
skymundan, men det riktigt gamla kan bli
åtråvärt - det tycks vara en regel, som
är tillämplig på ner företeelser än klä-
der - hus, bilar, möbler m.m. och t.o.m.
på populärmusik. Det som efter en tids
popularitet hamnat i ett sorgligt ingen-
mansland mellan gammalt och nytt behöver
inte vara borta rör alltid. Man kan upp-
täcka det på nytt; det kan, om det är äkta
och välgjort, komma att ånyo bli uppskat-
tat. Många är väl de som undrat över vår-
rör man gjorde kaffeved av gamla föremål,
som idag betingar höga priser. De som
minns hur städerna såg ut röre rivnings-
vågen beklagar ofta den meningslösa för-
störelsen under 60- och 70-talen och frå-
gar sig, varför man inte reagerade starka-
re då.

Fenomenet är välkänt; det har t.o.m. ut-
arbetats teorier rör detta värderingarnas
kretslopp.

Gamla företeelser kan bli "moderna" och
sedan åter hamna l omodernitetens malpåse.
Det vore kanske överdrivet att påstå att
folkdräkterna gjort det. Denna ålderdomli-
ga klädedräkt blev mode vid 3ekel3kirtet
och blev så småningom nästan obligatorisk
för folkdansare och spelmän. Nu verkar den
vara på tillbakagång i dessa kretsar men
kan förmodligen se fram mot en ny blomst-
rande renässans, eftersom dess estetiska
och hantverksmässiga kvalité är oomtvist-
lig. Även folkmusiken har under vårt sekel
haft sina höjder och dalar, som bekant.

Folkmusiken har r.ö. inom sig själv sina
olika stilar, som tycks växla i fråga om
popularitet. Ålderdomliga låtar och bor-
dunspel har en tid stått tämligen högt i
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kurs, modernistiska experiment likaså.
Sämre står det till med Livet i Finrwko-
gama och En afton vid Öljaren. Den stil
som de företräder har givetvis sina an-
hängare men tycks för närvarande finna rå
proselyter. I framtiden kan emellertid
läget te sig helt annorlunda. I väntan på
detta nya sakernas tillstånd tänker jag
samla inspiration till Solnedgång vid Ho-
sjön (vals, B-dur).

Inom populärmusikens område är Svensktop-
pen på sitt sätt en spegel av den aktuella
folksmaken:

Du ®er mej feber när ja ser
å de puttrar som vulkaner i

dej
mej.

Man kan lätt bli melankolisk av sådant,
men här är det fråga om rena förbruknings-
artiklar - engångslåtar, som snabbt hamnar
bland soporna. Men ingredienserna återan-
vänds, rör själva genren är livskraftig.

!jCn-~>" 1-
~ JK e Bhj bUMMIOQLL - wj

f A W KOLLAR K€ HEJ GOMDu VILL -
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Ett slags kollektiv förkärlek för en viss
företeelse gör att den kommer på modet.
Orsakerna är inte så lätt att komma under-
fund med, men skillnaden mellan modernt
och omodernt är ofta mycket ytlig. Ut-
ställda jeans är löjliga, medan smala är
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användbara - men det berör ju faktiskt
inte alls byxornas grundidé, som ända
sedan forntiden varit oföränderligt den-
samma. Långbyxorna började användas i vårt
land under järnåldern.

Det är inte svårt att hitta ner exempel
på att moderniteten sitter på ytan och in-
te berör djupet. Modeord som pomtiv och
kreativ, involverad och interrelaterad,
3cwice och aktivitetscenter härstammar
från det antika Rom, och vill man göra en
veritabel kraftansträngning att prata in-
nespråk - så att man säger t.ex. Ha en op-
timal weekend! istället rör Trevlig helg!
- ja, då måste man väl bli missmodig vid
tanken på att orden kommer rrån latin, ur-
germanska och ännu äldre språk. Det är
nämligen nästan omöjligt att uppfinna nå-
got helt nytt, och vårt språk ger oss bra
vittnesbörd om det. Svenskan har ungefär-
ligen 36 språkljud. Genom att kombinera
dessa skulle man kunna bilda 2 821 109 096
ord. Andå är det nästan omöjligt att hitta
ett alldeles nytt ord. Vi är så tradi-
tionsbundna att vi bara skapar nybildning-
ar genom sammansättning, avledning, för-
kortning eller lån.

Twin Tower Hotel heter en byggnad i Stock-
holm. Den som hittade på namnet eftersträ-
vade väl att ge det en riktigt nymodig

"prägel - vara inne, i takt med tiden, upp-
daterad - men använde samma stilmedel, al-
litterationen, som vikingatidens runrista-
re rör att rå det att låta bra. Fanily
Fresh, Team Trade, Big Bengt, Buy BC by
phone (från Borås)...

Vår tids bestsellerromaner om amerikanska
miljonärers kärleksliv - den enda littera-
tur som säljs riktigt bra numera - hör
också hemma i en flertusenårig tradition.
Romaner skrevs redan i det forntida Egyp-
ten. Predikaren från 200-talet 1.Kr. säger
för övrigt: "Ingen ände är på det myckna
bok3krivandet" (Pred.12:12). Andå hade han
aldrig läst jackie Collins eller varit på
bokrea.

För att ta exempel från ett annat område
kan vi påpeka att en modern elgitarr har
mycket mer än namnet gemensamt med den
forngrekiska kitharan, solguden Apollons
attribut. Keyboardc"n har sin klaviatur
(keyboard) gemensam med orgeln och virgi-
nalet, och ett trumset är ju egentligen
rena rama urtiden.

Man kan jämföra verksamheten i en modern
danslokal med det som VI vet om forna ti-
ders dansnöjen. Olikheterna är påfallande,
men sällskapsdansens idé är densamma. Och
vad gäller dansstegen kan man använda ta-
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lesättet "intet nytt under solen". De
konster man kan göra med rötterna är trots
allt begränsade och uppfunna för länge se-
dan.

Traditionens grepp är 3tårkare än man van-
ligen tänker sig, och bryter man mot den,
brukar det inte 3ké på mera djupgående
sätt. Att ta upp nya instrument i folkmu-
siken, synt, elbas m.m., är visserligen
en förändring, men,särskilt genomgripande
är den inte. Det vore betydligt radikala-
re att införa tolvtonsteknlken, när man
skriver folkliga danslåtar, men det är
tvekmmt om det skulle bli någon succé.
Trots allt är det dock känsligt med varia-
tioner och 3tilrörändringar, och man kan
ha starkt delade meningar om dem. Åt vil-
ket håll 3käil man sträva? Skall man när-
ma sig traditionsbärarnas sätt att dansa
och spela, eller skall man låta samtidens
och omgivningens ideal slå igenom, när man
sysslar med en i sig själv traditions-
tyngd genre som folklig musik och dans?
En del eftersträvar moderniteten, andra
söker sig till äldre traditionsbärares
och därmed en gången tids stilideal, i
den tron att man förr kunde spela utmärkt
dansmusik.

Vi har sett att det är svårt, rör att inte
säga omöjligt, att helt lösgöra sig från
traditionen, men den som till punkt och
pricka vill tillägna sig en äldre stil -
det betydelsefulla utanverket - har det
Inte heller så lätt. Sannolikheten kan man
väl nå fram till, men sanningen är inte
säkert att man kan rå fullständig kunskap
om. Vi vet inte l detalj hur exempelvis
1800-talets dans och musik tedde sig. Vad
ansågs bra och vad ansågs dåligt? Det
skulle vara ganska trevligt att veta hur
pratet gick bland spelmän och danspublik
på den tiden.

Vad beträffar stilideal som omedelbart
fUregår vår egen tids har de hunnit bli
rättså gamla men inte riktigt, och de
riskerar att inte bli intressanta förrän
någon gång i framtiden, på grund av värde-
ringarnas kretslopp. Mycket som egentligen
är bra kan därför gå förlorat, eftersom
man inte har förstånd att värdera det och
snappa upp det i tid. En tendens i stilut-
vecklingen tycks emellertid vara den dia-
lektiska - att en viss smakriktning till-
kommer som en reaktion mot en föregående.

Det görs ibland aktningsvärda försök att
följa traditionen bakåt - ända tillbaka
till medeltiden t.o.m. - och levandegöra
en gången tids stilideal. Något som jag
tror att man med ganska stor säkerhet



skulle kunna återskapa vore musik och
dans från början av det här seklet. Det
låter inte så sensationellt, men jag tror
att det är en angelägen verksamhet, efter-
som man säkerligen kan uppdaga kvalitéer
man faktiskt håller på att glömma bort.
Med hjälp av ännu levande traditionsbära-
re, film- och bandinspelningar och annat
arkivmaterial borde man kunna rå en levan-
de och inspirerande bild av denna dansmu-
sik, som vi faktiskt ofta använder i dag,
mer eller mindre påverkad av vår egen
samtid. Man kunde rå en detaljerad bild
av tonbildning, ornamentik, samspel, im-
provisationer och utvikningar i spel och
dans. Att det kräver en kraftansträngning
också att överbrygga ett så kort tidsav-
stånd kan säkert de vittna om som gjort
försök i den här stilen.

Hos mig själv har det blivit nästan en
fix idé, denna önskan att se och höra se-
kelskiftets polskor, de som brukar gå un-
der de lite väl hurtiga namnen hambopol-
kett och gubbstöt, gestaltade på ett tro-
värdigt sätt. Något som är viktigt i det
sammanhanget är det som vår ordförande
Sören Olsson brukar ivra för och själv
utför på ett helt stilriktigt sätt, näm-
ligen kompet, beledsagningen av dansmelo-
din, när man spelar på två eller tre fio-
ler, Det är faktiskt en konst att "chif-
ronjera" så att de dansande rår lätta
rötter. Den konsten kan man inte hämta
någon annanstans ifrån än i en noga stu-
derad tradition.

forts sid 34

' '!';{ '1',"( i i;' iI ' G' i?""j 'u77 "l ' ,:'"' '"' I."
e' V

;"Gl :iin'l ,|'1, 11,,,, , ",1 l" ,zG

0 0 0

S) !jr """"' ,i'i±-"'l" ''"li'il",,,|",,i|| LSjc
Polska efter Blinde Kalle, Karl Eriksson i Stigtomta 1838-1911. Den har nummer 435 i Gustaf Wetters Sörmländska låtar
och är upptecknad 1964 efter Erik Fogelström, Stockholm.

¥'",' ,',, "' l ,|'µ 'I ,| A ,. "|0' l I ' l 1,/ ,,' ,;,i" ,), l " j" " '

Svårigheterna att nå fram till en äldre
tids stilideal är många. Man lever i en
annan musikalisk omgivning, har annorlun-
da utbildning och musikalisk erfarenhet
och delvis annorlunda utrustade instru-
ment än de traditionsbärare man har som
förebild. Element från nutida populärmu-
sik kan lätt smyga sig in: synkoper, för-
hållningar och föga stilriktig harmonik;
polka och schottis t.ex. kan lätt anta
lite country and westernkaraktär. En spe-
ciell fara ligger i att man lätt kan över-
driva typiska drag i den äldre stilen:
bordunspel kan bli rör tjockt, ornamenten
rör många och för stereotypa, rytmiken
förgrovad, kompet för tungt. Man riskerar
att hoppa över målet och hamna i något
som inte var riktigt meningen. Heidenstam
pekade på en liknande risk när han beskrev
Fredrik Lilljekvists restaurering av
Gripsholm på 1890-talet som ett försök att
göra "thaetta gambla hUU3 aendnu gambla-
I·éff,
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Attonde Slagstastämman blev succe
nu planeras för tioårsjubileum

Klockan närmar sig tolv pä dagen. Vid Ha11uMa

Folkets hus tätnar skarorna. Många san anländer bär

pä " lådor", san avslöjar att de inrehä11er instru-

ment av något slag. Inne i lokalerna möts besökarna

av en oändlig strUn av tmflätor. varje vrå fylls av

kända och okäMa låtar.

SörmlaMs1åtens medarbetare har inbjtdits att be-

vista Slagsta gilles vinterstäm. Allt tjder på,

att det skall bli en folkrusikalisk fullträff.

Redm tidigt på förmiddagen hade kortkurserna

börjat. Lärarna, em Modell, dwspe1, Eva Tjömebo,

visor, sant Lotta Franzén och Hasse Gille pä nyckel-

harpor, hade läraktiga elever. Senare under dagen

fick dessa ti11fä11e att avlägga exaTEnsprov. Dä

visade det sig, att nybörjarstadiet låg långt till-

baka i tiden. Men förkovran och ytterligare kun-

Skap är aldrig tlm att bära.

ÅTTCNE VINTERSTÄ'MAN

- Vi började vid Hägelby, berättade msikaliske

ledaren, Curt Carlsson. Där blev vi husvilla och
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- Planeringen för jmistämn, san för övrigt

sammfa11er ned pingstafton, är i full gång, sa

Curt Carlsson.

Tanken pä det som blev Slagsta gille vaknade i

sarbaM ned att Ha11iMa- Norsborg blev en utflyttnings-

ort till Stock@m.

- Vi blev några spel- och dansintresserade san del-

tog i kursverksMEt, berättade Curt Carlsson. Gillets

@sättning blev, att vi skulle ägna oss åt folkdans,

gameldans, speimansmjsik, sant slöjd och dräktsämad.

Verksmten fick "rätt vind i seglen". Barn, W-

dan och vuxna i alla åldrar sankdes. Genen dans, spel

och slöjd skapades en speciell karratmda, sm låtit

tala an sig, vida arkrim.

Alla var dock barn i början. San exarpe1 kan nämas,

att man började ned 10- 15 spe1%n. Nj är man uppe i

närmre 60.

- F& närvarande pågår kurser i fiol och nyckelharpa

berättar Curt Carlsson. Det är också full fart pä dans-

kurserna, där vi alltid har levande nisik. För närvarande

har vi 75- 80 barn i verks^t.

FOUQvWK- OCH CUWSÅRET 1990 INVIGDES

- Vilken underbar stäming. Tänk an man kunde levande-

göra den här kulturen. Det är naturligtvis ni, san kan

förvadla den grå vardagen till fest, sa kammalrädet

Manfred Carlsson. Det är inte någon slurp, att Slagsta

gille erhå11igt kammens kulturpris.
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- Slagsta gilles verlcsarhet har SW betydelse i

vårt kammala arbete. Vi vill att néhniskor skall bo

kvar här. [k skall finna trivsel och käma att Bot-

kyrka kamm är deras Nrbygd.

- Gillets verksåNEt har också stor betydelse för

invaMrarna. [kras och vår kultur måste blandas. Dä

har folkmsik och dans stor betydelse.

ä°FATTA1'OE PRCGUM

m det sä var dags fW den ättoMe vinterstämn

i SIagsta gilles regi var den stora salcngen fylld

till absolut sista plats. Och den trogna µb1iken

bjöds på ett jrcgran få" finsmakare.

Spelledarm Curt Carlsson, fick redan från första

SUM full fart på arkring 150 follmsikutövare ut-

rustade ned väl valda instrunent.

Inledningsvis nämde vi att det arwdmdes kcrt-

kurser. Efta" a11spelet fick dessa visa vad de kunde.

Fä"st ut var Arne Modell M sin durspelsgrupp, san

fick rlmarkje applåder för sitt kwta, nen väl valda

p'ogran.
Läraren, fm Modell, jäntlännim fräi Rätmsby, har

nusiken i blodet.

Faiern och brodern var duktiga mmspelare.

spelade också fawvdigt dragspel, san km fick 1ha

när de äldre var pä arbete i skogen.

- Nr jag var nio är fick jag ett eget spel beställt

per postorder, berättade den erkävt skicklige åjr-

spelaren. Detta blev min kWaste ägodel.

I mitten av 1970- talet gick Nre Modell över till

en-och tvåradiga dimspel, san allt sedan dess blivit

hans ständiga följeslagaren.

Ndra elever, san gått harpkurser Ns Lotta

Fraizeh och Hasse Gille, fick också träda från och

visa att de var 1hgt frh några noviser. [k han-

teraje stråkar och p1ockale ned nycklar, precis

san an de aldrig sysslat ned något ärnat.

Långt innan instrumt av olika slag kan in i

bildm utrjyttjä nÉinniskoma sina stärband. I

sincm tid kan visorna, san nu fått ett allt

starkare fäste i värt rika kulturutM. Viskursens

elever gav gmkmv på Mr visorna skall låta när

de är san bäst.

Lhder fyra och en halv tinne bjöds pä en an-

fattande kavalkad av mjsik och shg, stuMtals

även dans. Qrkrim 20 grWCer och mskilda tog

scenen i besittning och bidrog till att göra den

ättcnde Slagstastämn till en succé.

FORTSATTE NED GMELDANS

Nj skall ingen tro att Folkets Has utryrdes

kl 17.50 när vinterstärmn teg slut.

Dä började ådra aktivitetm Game1dans blev

det i stora salen, polskor i teatern. föns sid 32
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- ån inte några frar6ynta perscner för 70 är sedan

beslutat bilda det san idag är Svenska lhgdansringen

hade vi inte suttit här m, sa jlbileur69eneralen

Henry Lindblad när Sörm1äMska lmdansrin9en höll sin

stam i Södertälje.

- Nbcket har förvisso hM sedan den 31 juli 1920.

Nj är vi frame vid Folkrusik- och Dansåret 1990. Nj

är det många san börjar k=a till vad det här året,

betyder. Det finns, till vår stora glädje, flera

stora företag san (4Kmrksamt vår anfattande verk-

saNt.

Henry Lindblad erinrade an arrangemang san redan

genaMHts och nämde blaM annat Barvaträffen, tren

han talade också an vad sm koma skall.

Sjjeimanssmstem i Yöping, ned Zormärkesupp-

sFelnim och Riksspelmansstämn blir m stor mani-

festation.

_ Det är en minskning, sa ordföranden, Göran Berg-

ium. Men, det näste vi ämra pä under det nya verk-

saMetsåret. Na näste styrelsen ut pä fältet och be-

driva uppsökande verksarhet.

- Ett är har förflutit, vart tog det vägen; sa

Göran BergluM. Vad har vi gjort för fel san tappat

nedlamar. Fr*t tmärimar. Lyssnar vi för lite pä

deras synµnkter. Får de inte vara ned och bestäm

över sin egen verksarhet ?

NJ SKÉLL DET VÄRVAS

Nrtalet föreningar i distriktet var vid årets slut

15 ned ti11samans l 296 tredlarmar.
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Når det i övrigt gäller stycken och ftmkticn-

#e" hänvisas till särskild förteckning.

NLDPAR OCH BMN
Södermnlands SpelmnsNUM både ett par mme-

munter på plats. Sekretmren Anita Hedlimd inför-

made an brudmrscNr och kasettbakjet "

till världen". BrtdmrscNr finns i stort mal.

- Alla kyrkmusiker i hela landskapet Sörmlard

har fått m utgåva ned sörmlädska bruharscNr

aTamerede fk orgel, så att alla san vill ska kima

gifta sig till tonerna av en bruhursch w den eg)a

traktens folkliga tradition, sa Mita HedltM.

Leif Johansson, nyvald vice MfTmde i Söder-

nwilards SpelrmnsNHM, överbringade en hälsning

och tackcde fk fint samrbete. Han, liksan senare

Bd Bj¢Mmn, erirrade an Folhnisik cch Dmsårets

stA"a betydelse.

VNiDICA VÄRDAR

- Lät oss gatensamt göra 1990 till ett välfyllt

cFh stwslaget jibi1ewUr. Vi skall visa att vår

wganisation är något att räkna ned.

- Visa vgn du är: Bär ITÉHcet. Visa att du ti11Nir

lhgdamsringen och var stolt över att göra det.

Nn- catlmne Holgersson och Birgitta Nierzwicki

avgick w styelsen.Oe ersattes av Tkmas Gårdhagen

och Semla kkem.

Salm gille var vädar få" distriktsstämn, san

N111S i ett välfyllt Trarbcn. Prcgrarmet san karpo-

nerats ti11fredställde alla smkriktningar.

Vid ett par ti11fällen gjcmdes Wpehå11 i f&-

naMlingama och deltagarna fick ti11fä11e att rä"a

på benen.

Sänggruppen 'Kr och häµia" överraskade ned ett

knippe väl valda visor.

Salm gilles barngrup sjéhg och dansade och

allt detta varvades ned information av olika slag.

Efter en kaloririk @tid blev det dans. Fk det

tonala svarade Sa1« gilles spehNh.

Första paret ut för sörmländska dansborgarmärket

Lördagen den 31 mars 1990 blev historisk. Dä ut-

delades de två första SörmläMska dansborgaMrkena.

Msparet Göran Berglwd och Anita Hecihm fick gpd-

känt, ned god marigina1, av damma Bengt Hägg och

::ag ScMin. Riksspelman Leif Johansson svarade för

cI'tt tonala.

-Mäga spännande µojekt ser dagens ljus Mer

Folkmsikens och Dansens år 1990, sa Anita HedluM.

K'ma aktiviteter har lokal karaktär, nen vissa an-

fattar Nia 1ärEt Sörmland, ardra till och ned hela

lardskapet.

- Ll)ansborgarrMcet anfattar Nia 1amskawt. 1\Li får
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- Det gick ju bra det här, sa domarna Bengt Hägg och Dag
Sundin och lämnade över de första Sörmländska dansbor-
garmärkena till Anita och Göran. Vittne till händelsen var
riksspelmanen Leif johansson.

borgare i förhållande till sitt invånarantal under

1990, sa Mita HedluM.

Det sörmländska dansborgarmärket är instiftat av

Sörmlärdska Lhgdarwingen och Södermanlards Spelmans-

förtuxd.

SIagstmtämman...
forts från sid 29

sörmlänningarna för första gången möjlighet att visa

vad de kan när det gäller den vanliga svenska gama1-

dansen. [k san kan dansa vals, schottis och en valfri

gamaldans kan ta dansborgamMcet.

-Santidigt utövar de också en exklusiv svensk

speicalitet- inte i något annat land kan man dansa

traditionella pardanseri den utsträckning vi kan i

Sverige.

- Syftet är egentligen Higst seriöst- att stärka

intresset för den unika kulturtraditionen san våra

pardanser utgör. Det kamr att bjudas många till -

fällen till upCxjansning rtmtan i 1ardskapet under

året.

- En av hörnstenarna för Follmsik och Dansäret är

gmenskap ned säng, msik och dans och det är just

vad dansborgarmärket kamer att ge ti11fä11en till.

_ Fjrmy)ingen är givetvis att riktigt Mga ska

pröva sina färdigheter i gamaldans. En fråga är in-

tressant att ställa; Vilken komnm får flest dans-

32

Och precis san under stämn bjöds det pä nusik

av bästa %rke.

Blad de nedverkande kan nämas svärdsjö spel-

manslag, san drcg ett ttmgt lass.

Vid pass kl 23.00 kunde vinterstämn nEd dans

läggas till hamlimama. n är siktet inställt

pä pingstaftm och jtmistäman. Kanske den blir

något utöver det vanliga. Slagsta gille fyller ju

tio är.
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En ekvation med sex obekanta

Om tradition
forts från sid 25

Möjligheten finns förstås också att man
blir så stiltroget dogmatisk och rigid
att själva livet i det hela förflyktigas.
Det som är allra svårast att nå i en äldre
stil är nog Just spontaniteten och utle-
velsen.

Man brukar Förvåna sig över de snabba för-
ändringarna i vår tid, men man kan också

34

förvåna sig över hur seglivade många tra-
ditioner är. En rast och obruten tradition
kan medföra en viss förfining av smaken
och av uppfattningsfUrmågan: man har lärt
sig att registrera de små skiftningarna
och kan avnjuta de fina nyanserna. Käns-
ligheten kan också leda till ofördragsam-
het, att man retar upp sig på småsaker och
förhåller sig avogt inställd också mot go-
da och välmotiverade nymodigheter. Fram-
och baksida finns det ju på det mesta. Men
utan traditioner skulle vi nog bli totalt
förvirrade i tillvaron.



Södermanlands Spelmansförbund
styrelse 1990

Box 107, 640 32 Malnköping, P8 12 24 74-0
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G:a Lärarebostaden Törnevalla
590 62 LINGHEM 013-741 48, arb 013-200 700

Olsson Sören
Röjningsstigen 5
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johansson Leif
Sågstuvägen 38 nb
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Hedlund Anita
Landsvägsgatan 23
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Lundgren Ulf
Högåsavägen 3
151 31 SÖDERTÄLJE

Olsson Bernt
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640 32 MALMKÖPING

Frohm Christina
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Skoglund Ingemar
johansvägen 16
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Svanström Britt
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Lidberg Marianne
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Stenberg jonas
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Ordförande
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v ordf, utbildn.ansv.

08-779 89 67

Sekreterare
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Adjungerad ledamot, kassör
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Styrelseledamot, red.kommitten

0157-206 36

Styrelseledamot, red.kommittén

08-667 21 71

Styrelseledamot

0755-973 20, arb 08-764 73 50

Adjungerad styrelseledamot

0150-393 25

Adjungerad styrelseledamot

0155-975 17

Styrelsesuppleant

08-713 90 65

Ungdomsgruppen

016-14 54 07

Ungdomsgruppen

0755-133 43 fortssid38
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Carl-Custav Oh/sson: ..,,., , #';l t ,

Vappersta-
,,,,,,,, ,Lasse

Ett ess på $'1 Q! l

durspel ({'?' 1\,| ,
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Han hade den rätta glimten i ögmvräi, Wstav

Larsson, san nest var känd san

Vappersta- Lasse. När han fick fart på sitt

metwge'spel ned ringklockor- eller något av sina

ardra spel, rörde det sig an takt och ton i ordets

rätta nening.

Gustav Larsson föddes i Nköping, berättar en av

hans många gk]da vänner, Percy Nilsson i jam. Han

drcg ankri® och var pä flera plats-

er i Sverige, blad annat pä Haga och Drottnings-

mlm.

Vappersta- Lasse blev han naturligtvis när han

blev trädgård^tare vid Vappersta i Vagnhärad.

När han var elva är garma1 började han spela

dragspel. Låtarna lärde han av kamater och bekanta.

Han var en stor sanlare av dragspel, berättar

krcy Nilsson. San nest hade han över 40 spel, b1aM

dessa flera äkta magdeburgare. I hans sanling fanns

några kuriosa instrunerrt, blaM aMra ett magde-

burgerspel försett itecj ringklockor, detta för att

förstärka basen.

Här följer m av låtarna, fo1hre1odin Vappersta-

Valsen i G Öhrbergs arranganang.
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Stig Norrman:

Vals efter
August Strömberg,
lät, Småland

Vals efter August Strömberg spelman och upp-
tecknare från Jät i Småland.

"På somrarna kmde Jät-boma ibland höra flöjt-
toner ute på Åsnens vatten. Om man då tittade
noga ktmde man se August och hans hustru
fiska - dvs hustrim skötte årorna och garnen,
medan Strömberg låg tillbakalutad i fören och
spelade på sin flöjt. Ibland frågade Jät·boma:
- Vaflö ljjälpe du inte kärringen må fisket,
August?
Varpå denne alltid svarade:
- Räcke dä inte må att ja' spela fö' fisken!"

(Magnus Gustafsson, växjö)

Valsen kan med fördel spelas på säckpipa.
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Bernt Olsson:

Polska efter Pehr Ericsson

Det här är en sextondeKpolska, som finns N:o 51.

m , · u W, u,, , ,
med i "Folkmusik från norra Söderman]and"g Z, S' g

' ,Kar] Peter Lefflers uppteckningar från 1890" U! "
w ' ' 1~ ,talet. Den har meddelats av den då BO-årige

Pehr Ericsson, Helgarö, och kanske har denne å
, , ; , ' W ' K , Q0,,8torspelman fått den av sin läromästare, L,! 0 , , v

klockaren Robert Ludvig Kjellborg i Fogdö V w ~ b
(d. 1860).
Ofta finner man just en klockare i början q ¶ i a :" m ~=
Dy en tradition, som mynnar ut i någon igi O_'~. ' ' · · ' ' 1,,,-Q

6
viss spelmans repertoar. Man borde givetvis
kunna gå ännu längre tillbaka. Varifrån fick <,0,,,

, , , ,0 ', ,, lklockarna sina låtar? Var det ur utländska, SE ' ' , ' u 'X-j
· "0 , tS' nE "" , 'l' 'tryckta samlingar av dammuUk? Var det fråga ,j ' 0

e avskrifter, uppteckningar, gehörsinlärning
_ H,;md äldre spelmän som lärare? Hur fick klocka,~ fÉ ,,,0 ".' Z, l , .-'—£"-m-l"""%ö' 0

na sin utbildning? V a ' ' j '" b
Därom vet jag själv intet. _
Polskan är emellertid bra - en av mina favo" |I!é q " 0å·'u l ,,

u ' "Il' 7ritlåtar.Den långsamma, men väl markerade tre-
takten, punkteringarna, som gör den lite gung-
Ig, och den intresseväckande melodin gör den ¢ f l ,, l,,, l , ,l
till en fin och kultiverad men ändå medryck- l 0 ' '

:'j " '~ "gncje danslåt.
l våra dagar skulle vi kanske karakterisera

msiken som "en slängpolska av polonästyp", h¥ ,
«

W 0 a 0 j
' U a 0 0 0 0

0
§ S

0men K. P. Lef'fler har en innehållsrikare be- H
Urivning:
"Till sextondelspolskans melodier dansas RING-
POLSKA, FYRPOLSKA - i norra Södermanland kal-
lad KORSPOLSKA af det utt hvarpå de dansande
hålla hvarandras händer - samt SLANGPOLSKA,
dansad af två som föra hvarandra vid händerna
och sirligt svänga om."
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Stenström Anna
Bäckvägen 28 C
645 44 STRÄNGNÄS

Andersson Birgitta
Sjömansvägen 26, 2 tr
151 38 SÖDERTÄLjE

Ungdomsgruppen Spelmansförbund
forts från sid 35

0152-131 96

Suppleant, ungdomsgruppen

0755-133 43

Olsson C G Redaktör
Torggatan 7
646 00 GNESTA 0158-109 95

Norrman Stig Redaktionsmedlem
Täppgatan 2
151 33 SÖDERTÄLJE 0755-175 20

Andersson Ingvar Valberedningen, sammankallande
Bergsgatan 6
151 41 SÖDERTÄLjE 0755-846 80

Karlsson Göte Valberedningen
Ringvägen 7 G
641 35 KATRINEHOLM 0150-193 65

Härås Lars Valberedningen Mattsson Mätts valberedningen
Näckrosgatan 24 Box 8
644 00 TORSHÄLLA 016-35 81 12 640 31 MELLÖSA 0157-605 97

Rolandsson Sören Valberedningen Widén Birgitta Revisor
Tuvhättevägen 8 Bläklocksvägen 6
611 63 NYKÖPING 0155-826 23 632 39 ESKILSTUNA 016-35 25 04

sjöberg Henry Revisor Roos Bd Revisorssuppleant
Skånegatan 86, 3 tr 08-714 84 21, Bodavägen 13
116 37 STOCKHOLM arb 08-10 36 04 144 00 RÖNNINGE 0753-518 55

im ' ¶ ,,' l !" ' :ä ,""ÉÉÉ£ - '? e '=SE---W-f EE#B
Björn Falk:

Schottis efter
Timas Hans

Schottis efter Timas Hans
Hansson, Dalbyn, öre.
Timas Hans gjorde sig känd
genom att erövra första pris i
fiolspel vid den klassiska
spelmanstävlingen i Gesun-
da 1906. Efter denna tävling
som utlystes av Anders Zorn,
skrev Nils Andersson beund-
rande om Timas Hans och
prisade särskilt "... hans ledi-
ga stråkföring, hans tempe-
ramentsfulla och medryckan-
de föredrag och hans glän-
sande teknik."
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Det går åt helvete med musik
av Kerstin Pettersson

Högt uppe i högkoret l Strängnäs domkyr-
ka, på den väggyta som en gång var utsi-
dan av kärnkyrkans östgavel men sedan
mitten av 1400-talet är innervägg, finns
en stor målning som föreställer Yttersta
domen.

Målningarna rengjordes och lagades rör
ett par år sedan i samband med den res-
taurering som ännu pågår. Man byggde då
ställningar i hela högkoret och det
fanns möjligheter att på darriga ben rå
göra studiebesök uppe hos konservators-
gänget. Det var en upplevelse. För förs-
ta gången 3cdan Sigurd Curmans restaure-
ring i början av seklet kunde man se
alla figurer ansikte mot ansikte och
dessutom dokumentera dem.

I mitten av Yttersta domen sitter
Kristus på en regnbåge och sorterar de
uppståndna. över scenen ryttlar två äng-
lar med domsbasuner. De saliga leds var-
ligt mot söder och paradisets tydligt
låsfbrsedda port. över dem på ett moln
sitter en ängel med ett stränginstru-
ment. Tidens tand har gnagt på målning-
en, och det går inte längre att avgöra
vad han spelar på, men det förefaller
att vara en liten haupa av något slag.

Norrut - allt ont, ::ommer norrifrån -
arbetar gröna, rödbruna och bleka djäv-
lar febrilt med hugg, slag och skott-
kärra för att rosa in de motsträviga
fördömda i helvetet. Ovanpå själva in-
matningshålet, som har formen av en o-
djurskäft, står en bevingad brun djävul
med säckpipa. Bredvid honom, på sköldbå-
gen i 90' vinkel mot den plana väggen,
står en annorlunda djävul i samma färg
med en liten trumma tryckt mot bröstet.
själva inkastaren, som är nästan vit,
har rått säckpipans klockstycke mitt e-
mellan öronen och grinar illa, om av na-
turen eller på grund av oljudet är svårt
att säga. Trumslagarens eleganta setter-
svans (färgen understryker intrycket!)
markerar takten.

Man vet att målningarna i högkoret be-
kostades av ärkedjäknen Eric van Lipen
och att de utfördes 1462-63 (möjligen
var de helt färdiga redan 1462). Flera
målare måste ha varit verksamma. Om de
var svenskar eller inkallade utlänning-
ar vet man inte. Men man kan gissa att
de inte var strängnäsbor utan något
slags "kalkfärgsrallare" som ambulerade

mellan kyrkbyggena. I vilket fall stod
de, personligen närvarande i Strängnäs,
på vingliga ställningar och målade mu-
sikinstrument som de hade sett, och det
gjorde de för ungefär 530 år sedan.

Trumman är fullt tydlig, och musikan-
tens grepp om den förefaller bekant från
vad man har sett av folkmuslk från andra
länder i våra dagar. Säckpipan är svåra-
re att urskilja; bland annat kan man in-
te med bästa vilja i världen hitta någon
bordunpipa. Men det kan inte vara något
annat instrument; det går inte att ta
fel på själva den luftfyllda säcken och
fattningen mellan bröstet och armen.

Hur konstnären tänkte är ganska tyd-
ligt: han har placerat finkulturens väl-
ljudande harpa borta hos de saliga, me-
dan folkets grövre olåt rår ackompanjera
fördömelsen. (Det är väl bäst att poäng-
tera, att J% personligen är rätt för-
tjust i säckpipa - jag har t.o.m. uthär-
dat stor skotsk d:o inomhus utan bestå-
ende men. Men i orätta händer, trakterad
av en kuslig figur med bocXot och nos
som en stövel, kan den säkert rörvärra
den övriga pInan en hel del.)

LITTERATUR:
Sveriges kyrkor vol.189: Strängnäs domkyrka 1:3

Kalkmålningar (av Erik Bohrn och Åke Nisbeth),

1982.
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Dans - nöje och vetenskap

SGU Folkdanslag i Södertälje hade på fcmtiolalcl en ledare som började fundera över repertoaren och dansernas
ursprung. Ju mer han funderade och läste desto mer konfunderad blev han över att våra folkdanser inte var
folkliga utan mer eller mindre konstruerade. Han började då studera det sörmländska folkliga dansskicket och
fann snabbt att dc folkliga danserna passade bra även i del egna folkdanslägel - och nog kunde väl Uven andra
lag använda sill folkliga material? Tanken och rörelsen växte, kurser hölls i hela landet, debatten blev het,
föreningar delades, nya organisationer bildades och folkdansledaren som blivit amatörforskare och kursledare tog
steget fullt ut och blev yrkesmässig folkdanspedagog (landets förste) och folkdansforskare.

Den svenska folkdansrUrelscn har genomgått stora förändringar under de senaste trettio åren och en mycket stor
del av denna förändring kan tillskrivas denne enda person och hans många samarbetspartners och elever.

Vid det hur laget har vW läsaren förstått alt detta handlar om Henry Sjöberg - sörmlänningen som förändrade den
svenska folkdansrumlsen. l samband med Henrys 60-årsdag beslöt Samarbetsnämnden för Folldig Dans och
Södermanlands Spelmansförbund au samla och ge ut några av Henrys mest intressanta artiklar från femtiotalet
fram till våra dagar. Det blev en drygt 200-sidig skrift som tryckts i en mycket begränsad upplag (200 Cx).
Innehållet speglar givetvis folkdansrUrelsens utveckling - men Uven Henrys egen - och bland artiklarna finns både
intressanta debattinlägg, dansbeskrivningar, historik och hela dansprogram. Totalt innehåller skriften mer än femtio
artiklar.

Rubriken ovan är en travestering på ett av Henry Sjöbergs inlägg, Dans · nöje eller vetenskap? och några andra
lockande rubriker ur 1900·talets dansflugor, Några ord om barndans och sånglek, Den svenska polskedansens
historia, Kontradansen i Sverige, Dansen inom arbetarrörelsen, Fransäs - en dans med anor osv osv.

Givetvis vill du ha ett cv dc kvarvarande exemplaren! Kontakta Birgit Eiscnbrandt på Dansmuseet (08-10 36 04)
så sunder hon den intressanta skriften för 200:- + porto.

Arne Blomberg
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"VÄLKOMMEN TILL VÄRLDEN" är ett nyutkommet kasett-
band med "%gvisor, tåramsor, räknevisor och lekar hämtade ur
den SÖRMLANDSKA folkliga traditionen.
Tolv personer, kvinnor och män, äldre och yngre, sjunger på ban-
det. Visorna sjungs utan accompanjemang, så som vaggvisor alltid
har sjungits.

Idet MEDFÖLJANDE TEXTHÄFTETär texterna sådana de står
nedtecknade i Spelmansförbundets arkiv. På bandet kan några
ord eller en vers vara utbytta eller omkastade. Det beror bara på att
visorna är flitigt använda, under intensiva småbarnsår kanske var-
je dag.

Kassettbandet har kommit till genom ideellt arbete av medlem-
mar ur Södermanlands Spelmansförbund och med stöd från
Svensk Folkmusikfond, Stiftelsen Kultur i SÖrmland och Radio
Sörmland. (Alla barn som föds i Sörmlands län under Folkmusik-
och Dansåret 1990 får ett sådant band som gåva).

"VÄLKOMMEN TILL VÄRLDEN" kan köpas genom insätt-

ning av 70:- på postgirokonto 71 55 33-6, Sörmländska folkmusik-
fonden. Skriv tydligt namn och adress på talongen så kommer
bandet på posten.

Mycket nöje!

Södermanlands Spelmansförbund våren 1990.

Christina Frohm Lotta Walbetg Femros Barbro Tältman



MASSBREV

SÖDERMANLANDS
SPELMANSFÖRBUND

Box 107
64032 MALMKOPING

Redaktionen för Sörmlandsläten har med det här numret önskat ge tidningen en
speciell inriktning med avseende på kulturveckan "Spelmanssemester" i Nyköping
11-17 juni 1990.

En fyllig presentation av Gustaf Wetter, en av initiativtagarna till Södermanlands
Spelmansförbund och under många år dess ordförande har här fått en naturlig plats.
Likaså en historisk bakgrund till de årliga och traditionstyngda Zornmärkesupp-
spelningarna som inträffar under kulturveckan.

Sörmlandsläten är en kulturhistoriskt inriktad tidning med tyngdpunkten på folk-
musik och dans. Artiklar som publiceras i Sörmlandsläten inom detta område refere-
ras inte sällan i andra kulturtidskrifter. Du som kanske för första gången håller den
här tidningen i handen och som är intresserad av folkmusik och dans i Sörmland,
tag gärna kontakt med nedanstående personer så får Du veta mer.
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Södermanlands Spelmansförbund
Sören Olsson Tel 0152-121 37
Anita Hedlund Tel 0157-211 21

Sörmländska Ungdomsringen
Göran Berglund Tel 016-42 18 21
Björn Falk Tel 0755-665 63
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