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Ordföranden har ordet
Så har då sommaren passerat och det utan att jag egentligen har märkt att den
kommit. Man kan i varje fall påstå att det varit en kon säsong för utomhusbad.
Men gräsmamma har hållit sig ovanligt fina, tycker jag, och del är en god sak.
Pingststämmorna i Södertälje drabbades hån av regnet. Pingstdagen var
någorlunda, men annandagens verksamhet fick flyttas inomhus på grund av
ovädret. Söndagen den 14 juni var det i alla fall en strålande sommardag och den
sammanföll med firandet vid Helgarö av lOO-årsminnet av K. E? Lefflers
uppteckningar från norra Södermanland. Pehr Ericssonstämman blev för alla
som var dåren minnesvärd dag och en mycket fin stämma, sannolikt årets bästa.
Allting stämde och mer finns att läsa därom på annan plats.
Midsommarstämman vid julita kunde genomföras trots en regnig helg. Under
själva stämman blev del faktiskt uppehållsväder till allas förvåning. Publiken
strömmade tilloch det blev en bra stämma med god uppslutning av spelmän och
publik. Vem vet, nästa år kanske allting stämmer och vi får fint väder så del blir
den där härliga musikfesten som vi så gärna vill ha vid Julita Skans.
Spelmansstämman i slottsmiljö vid Nyköpingshus gynnades av bra vädec en
välordnad stämma som borde locka ännu fler sörmländska spelmän. Bättre
förutsättningar finns knappast och miljön är den bästa tänkbara.
För några veckor sedan, närmare bestämt den 23 augusti, firades August
Widmark iÖstra Vingåker. Minnesstenen restes för SO år sedan och del var vän
att firas. Som framgårav artikel idenna Sörmlandsläten blev delen fullträW. som
vi kommer att minnas med glädje.
Rättvik Folklore Festival var även i år en trivsam tillställning. Vi var några
sörmlänningar som hade nöjet att medverka där undernågra dagac Mycket folk
som vanligt till långt in på natten. Det kanske v,ore en idé att o®anisera något
liknande i våra bygder? Eller är det bara i Dalarna som det fungerar? Och visst
blir man avundsjuk! Lördagens ungdomsstämma vid Hembygdsgården i Rättvik var nog höjdpunkten på veckan. Tänk er Rättviks Lilla Spelmanslag med
drygt tjugotalet spelmän från 5-6 år upp till 20 som framträdde och spelade
härligt. När de sedan spelade tillsammans med lika många ungdomar från
Vikarbyn, ja då var det närmast gudomligt.
Men del var härligt attkomma hem och få rapport från våregen låtkurs för unga
spelmän som genomfördes strax före midsommar i samarbete med Kultur &
Utbildning, Nyköping. Mycketlyckad och föredömligtplanerad avi första hand
Anita Hedlund. Mera finns att läsa på annan plats.
NärdeuaskrivsåterstårjubilerandeSparmholmsträWenoch Lästringestämman
och jag hoppas att sommaren avslutas med ett försenat högtryck under dessa
arrangemang och en stor uppslutning av våra spelmän och den kära publiken.
Ingemar Skoglund
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Södertörn heter halvön och utgör
enligt Bra Böckers lexikon " den
östligaste delen av Södermanlands
fastland". Förmodligen är det det
faktum au halvön tillhör Stockholms län som gör att Södertörn
ofta glöms i sammanhang där man
pratar om landskapet Södermanland.
Här finns, och har funnits, gott
om spelmän och spelmansmusik. l
Västerhaninge bodde Johan Bergman (Sv Låtar Södermanland nrs 116). Han fick en fiol och fick lära
spela på order av hennes nåd
Bergenstråle på Skogs Ekeby. Det
var kusken tillika spelmannen
Magnus Widman på gården som
fick bli läromästare. Senare kom
Bergman au spela tillsammans med
andra spelmän, t ex klockaren Ahlin i Väslcrhaningc. En dd av de
upptecknade låtarna är också efter
Ahlin, t cx den märkliga lriolpolskan nr 8.
I Österhaninge fanns ett annat
"spelmanscentrum". Del finns i Sv
Låtar Sörmland (nrs 17-23) låtar
upptecknade efter Fredrik Eriksson. Han lärde sig spela dels av
fadern, Erik jansson i Valsta, dels
efter storebror Lars Erik Eriksson
och sist men inte minst efter svärfadern Anders Gustaf Jansson i
Larmåker. Den s k Kvambrovalsen
spelas gärna på Södertörn, liksom
polskan nr 21.TYvUrr var OlofAn-

Södertörn
En stor halvö sticker ut från
fastlandet. Trots att den är
omgiven av vatten på alla sidor
är det en halvö eftersom en del
av vattnet letts dit av människohand. Naturen ärdelvis vild och
spännande och har iäldre tider
här och där gömt folk med inte
helt klanderfritt leverne. Galgstenen vid sidan om gamla
Nynäsvägen (väg 73) påminner
om dessa tider.

dcrsson för sent ute förall hinna höra
A G Jansson själv spela. Han dog
nästan 20 år innan uppteckningarna
gjordes.
Utöver dessa nämner Sv Låtar
Sörmland flera andra spelmän, men
del finns inga låtar efter dem. En
spännande historia återges om Per
Johan iTkångsund och hurhan lärde
Sig spela av nacken och en notis om
Spel-Nisse från Dalarö som var notkunnig och begärde att få fiolen med
sig i graven.
Gustaf Wcttcr tecknade upp ett antal låtar efter Roben Nordström i
Österhaninge. Efter honom finns
bland andra Ridmarschen (413) i

Wclters Sörmländska låtar. Enligt
uppgift speladesden av Lasse iTallbacken (där den numera skrangliga
dansbanan tonfarande kan beskådas) och Andersson i Sandcmar på
väg mellan Askvik och Österhaningc kyrka. Den borde alltså ha
funnits redan innan Nordström senare flyttadetill Lerbo. En dclav de
upptecknade låtarna ar komponerade av Nordström, medan andra
som vanligt lans ut av andra spelmän. En av dessa varAndcrs Bergström som bodde i Grindsvmen
(un¶efur där Jordbro centrum ligger idag).
Längs vägen till andra änden av
halvön kan man stanna till i KungsIa. Där bodde spelmannen Edvard
Wmman vars enda (?) bidrag till
folkmusiken ur en vals som han
lärde Roben Nordström. Den harnr
419iWelterssamling. Däreftcrfonsätter vi söderut, kommer till
Sorunda. Där har genom tiderna
funnits både namnkunniga och mindre kända spdmän.Spelmän som
lämnat låtarcfter sig vart. cxThure
Larsson i Sorunda,Oskar Larsson i
Suttersta m. fl. l GW-stugans arkiv
finns en förteckning över spelmän
från hela Södertörn. Den finns i ett
elevarbete somgjordes av Nils- Erik
Karlsson och Ola Krafl.Oär finns
dessutom några fler notexempel, l.
ex. Thure Larsson Tyrve9s-vals.
Nils Häggbom
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Dä stämmer, din lue
Spelmansförbundets mångårige ledare och ordförande Gustaf Wetter gjorde sina
första uppteckningar redan som sextonåring 1917. Genom en osannolik slump finns
originaluppteckningarna nu i Södermanlands Spelmansförbunds arkiv efter att ha
återfunnits bland en mängd stencilerade körsångsnoter, sålda på en auktion i
Östergötland november 1997.
Gustaf Wetter (1901-1977) var
född smålänning men kom till
Sörmland redan som 23-åring då
han fick en lärartjänst i
Katrineholm. Gustaf var aktiv vid
spelmansfUrbundetsbildande 1925,
han blev sekreterare i den första
styrelsen och var under decennier
förbundets dynamiske ledare och
ordförande. När han 1968 efterträddes av Arne Blomberg som förbundsordförande blev Gustaf vice
ordförande - en post som han inne-

sammans med en fiolist Hultman.
Gustafvaralltsåuppväxtmed folkmusik och folkmusikens utveckling
blev hans stora gärning. Han var
besjälad, ja nästan besatt av en drift
att ge den svenska folkmusiken och
dess utövare en rättmätig ställning i
kulturlivet och det var en händelse
tidigt i Gustafs liv som var avgörande. Gustaf har själv skrivit om
den:
Det varmarknadi hands. Jag var
i tolvårsåldern och hade fritt från
, 4
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Jag gick Stouatan söderut och
kom till Lilla ToNet och där stod
Blindajanne och spelade. Sittplommonstop hade han lagtframför sig
och någrakopparslantarhadenågra
välvilliga åhörane lagt i hatten. Jag
stannade och lyssnade och kände
igen vanenda melodi. Fårspeladeju
hans låtar För mig var dem en
underbar musik och jag förvånade
mig över all inte jler stannade och
lyssnade.
Men så hände plötsligt något. Två
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hade till sin död 1977. Gustaf Wctter tillhörde alltså spelmansförbundets styrelse i 52 år!
Även Gustafs far Johan Wetter
(1869-1938) och farbrodern Anders PeterWetler (1863-1946) var
spelmän. De hade låtar efter bl.a.
kopparslagaren Karl Ljungberg.
Gränna som i sin lur spelade till4
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skolan. Jag var glad och lite smått
mallig, tyjag varkapitalistochkände
med tillfnedsstallelse och välbelhag
klangen av två/emöringai; som klir'
råde och &jome sig påminta om sin
existens i min blymcka. De skulle
snart bli omsatta iknäck eller käramellu somfunns istor myckenhet i
de många marknadsstånden.

'i
. ,

fullabonddrängarkom raglandeoch
skrålande och/icksynpåden blinde
spelmannen. De satta kurs mot honom, avbröt honom och visade sin
goda uppfostran genom att börja
okväda den stackaren. Det slutade
medattde Mfyllhundarna tog upp
plommonstopet, kastadebortkollekten och - spottade två stona loskor i

hatten. Jag stod och tittade på och
kundeingetgöm. Ja,gböriadegråta
och sprangjfönvivlad hem till moj;
som undrade vad som stod på, när
jag kom hem och grät. Nät honfått
neda på Hrhallandet, sa hon lugnt
och resolut: "Gå du till toiget och
tag meddig Blinda Janne hem.'"Så
skedde.
Hemmablevjanne välompysslad,
och sedanfarkommithemfrånjobbet ochfht något till livs, tillsammans med vårkåre gäst började en
konsert, som jag kommer ihåg än i
dag. Den marknadsdagen slutade
tmtsdetledsamma intemeuotsynnerligen durbetonat för Blinde
Janne.
Annars vardetinte o/iafallet. Det
hörde liksom tillauman skullehåna
spelmän. "Vader spelman slagen,
detskallalltidogilh vanda"stårdet
i Västgöralagenfrån slutetav /2®talet. Spelmannen, lekann, hade
inte störne rätt än en hudstruken
trälinna, dvs ingen rätt alls. Det
Ack jag erfara den där dagen på
marknaden i Tranås. Då knöt jag
näven i by:tf/ickan i vanmäktigt raserioch lovade migsjälvhögtidligt,
att jag under hela mitt liv skulle
göraalllmaltskaNspelmanbatm
anseende..jag har gjort och kommer att göm allt vad iminjfdrmdga
stårjiVr att infria löftet.

Blinde Janne
Blinde Janne (1843-1926) hette
egentligen iaen Knut JohanssonWristel. Han var född blind. Den
blindföddes levnad hade två följeslagare, som inte lämnade honom
under hela hansjordevandring; mörker och fattigdom.
Somfemåringfick han taglen fiol,
som han lärde sig traktera hjälpligt.
Som äldre tjänade han sitt knappa
levebrUd som spelman på auktioner,
marknader och danstillställningar
samt, icke att förglömma, på båtutflykter med Motala Express till
Jönköping och Visingsö.
Närjanne spelade, hade han fiolen
tryckt mot bröstet, stråken grep han
med ett stadigt grabbatag runt tagel
och frosch, vänstra handloven var
tryckt mot fiolhalsen och det verkade som om han alltid spelade i
andra läget.
Sina första uppteckningar &jorde
Gustaf Wetter 1917 då han besökte
Blinda Janne i Gränna. Även om
detta har Gustaf berättat:
Jag hade blivit gymnasist 'i Norra
Latin i Stockholm och hade tagit
jiollektioner av en hovkapellist.
Jag varsåledes en land man. Hos
gelb&jutannastawn WktorFongträffade jag Janne, där han dmg en
svarv. Det var den tidens elektriska
motoriGrånna. Närjanne/kkhöra,
attjag varjohan Riters pojke, slutade han sitt vevande och ledsagade
mig till sitt hem på Betgsgatan.

Jag tecknade upp ett par enkla
låtar sa spelade den blinde en låt
med en npris, som hade ojämnt antaltaktu jag tmrdet varnio istället
föråtta. Jag väj; somjagförutnämnt,
en länd ung man, som hade läst lite
musikteori, och anmärkte lite för'
synt: "Det här blir nio takter Det
stämmer inte. " Janne fnysteföraktfullt åt Johan Nlters oförskämde
son, UUoMe iondning en storsats av
salivochdeuvanagmvkomigasnuset och svarade korthugget: "Dä
stänwiéK din lue7, och så spottade
han en väldigstråle. Jag sattsom väl
var inte i vägenförpmjektilen. Om
det var tur eller skicklighet kan jag
inte bedöma, men den innehållsrika
strålen hamnade perfekt i spottkoppen bnedvid kakelugnen.

Ett auktionsfynd
"Fiol, nyckelharpa och dragspel"
stod det i auktionsannonsen och det
motstårjagaldrig.Påplatsiauktionslokalen iVädcrStad fanns även några
lådor med stencilerade körnoter och
något nummer av Sörmlandsläten.
Intresset för lådorna var måttligt och
jag köpte dem för några tior och
några hundralappar fick jag betala
fören fiol "reparerad av C L Hallenfors, Linköping 1928". Instrumenten och noterna hade tillhört Allvar
Wetter i Tranås - en yngre bror till
Gustaf Weuer. Allvar var hängiven
körsångare och efterlämnade en
mängd noter och texter från Tranås
(Forts. på sid 8)
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Widmarksträff
med storfrämmande
Kristi Himmelsfärdsdag 1948 restes minnesstenen vid Lilla Kulltorpi
Vingåker över storspelmannen August Widmark. Stenen bär inskriptioncn: "Till minnet av August
Widmark bygdens störste spelman
född iÖ:a Vingåker 5.4.1824, död å
Lilla Kulkorp V:a Vingåker
13.6.1878. Sörmländska spelmän
reste stenen 1948".
Uppslaget att resa minnesstenen
kom från hembygdsforskaren Alex
Carlsson, som emigreraltillChicago
1923, men hälsade på hårhemma
1947 och bl. a. träffade Gustaf Wetter, som omedelbart tog tag i uppslagel och satte det i verket. Tillsammans med Katrineholms Spelmanslag fann dc en lämplig sten vid Lilla
Kulltorpoch stcnhuggarenoch konstnärcn Edvin Raask utformade sicnen till vad den är idag. Från en
relativt undanskymd plats vid Lilla
Kulkorp flyttades stenen 1981 till
phtsen därden ståridag intillkyrkan
i Östra Vingåker.
Del är SO år sedan minnesstenen
restes och det gav anledning för
Katrineholms Spelmanslag och
Södermanlands Spdmansförbund alt
inbjuda till en träff kring Widmark

och hans musik den 23 augusti. Genom ett omfattande arbete av Britt
Svanström lyckades vi få hit några
avAugustWidmarks ättlingari USA
till denna trä¶. Det var MynleWidmark, Rebecca Mariucchi och Jason
VIldmark, som alla var besjälade av
ett stort intresse försin svenska anfader, morfars farfar och farfars farfar
August Widmark. Under några hektiska dagar före träffen fick de tillfälle au besöka Munketorp och Lilla
Kulkorp där August bott. Det var
rörande all se hur de plockade med
sig tcgdrcster från stuggrunden för
att ta med sig hem. De fick också
besöka förbundets arkiv i Gustaf
Wellerstugan i Malmköping där dc
under sakkunnig ledning av Anita
Hedlund och Arne Blomberg visades runt i samlingarna och förärades
kopior av Widmarks notbok. Eftermiddagen och kvällen tillbringade
de i Eskilstuna inbjudna av Carita
och Leif Wallin, som haft kontakter
med Rebecca via internet under lång
tid.

Minneslrä¶cn inleddes med festtåg
under Arne Blombergs ledning med
fanor från platsen
för stenen och upp
till kyrkan. Vid
högmässan spelade
Katrineholms
Spelmanslag och
nyckelha'pNpFmo
samt Karin Lind,
som framförde ett
solonummer. Efter
högmässan tågade

spelmannen och
kyrkobesökarna
ner till Widmarksstenen förattlyssna
till ett kon tal av
undertecknad, presentation av dc
amerikanska gåstema samt ett allspel under ledning
av Arne Blomber& Därefterinbjöds
till kyrkkaffe medomfattande musikinslag. Arne Blomberg höll ett underhållande kåseri som inramades
av Widmarkslåtarspelade av Ersson
Band. Kåseriet kommer alt återges i
ett senare nummer av denna tidning,
hoppas vi.
Under den trivsamma emrmidda&en
framträdde också John Erik
Harberg och Sömn Olsson,

Forts. på sid 12.

USA-gästcr vid Widmarksstcnen
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Hjulåkers Spelmän samt solister och
grupperfnån Katrineholm med
omnejd. Jan Söderlund överlämnade
en målning/öwsMlande Kulttorp till
vännerna från Amerika och Mynle
Widmark höll tacktal till oss alla på
vårt eget språk. Det råder inget tvivel
om alt gamma var imponerade av
uppställningen från vår sida och stolta
över au hafunnit sina synnerligen

Foto. Ame Lind

Jubileumsstämman i Helgäril

l

Söndagen den 14 juni arrangerade
spelmansförbundet Pehr Ericssonstämman i Helgarö. För den som
till äventyrs inte ar bevandrad i den
sörmländska fdkmusikens historia
skall nämnas, alt det är 100 år sedan
musikforskaren och museimannen
K. P. LefVkr gjorde sina värdefulla
uppteckningar av folkmusik. Samlingen kom att heta FOLKMUSIK
FRÅN NORRA SÖDERMAN.
LAND
400 melodier som
upptecknades under våren 1898. En
stor del av låtarna upptecknades efter storspelmannen Pehr Ericsson,
som bodde i Granlund, Helgarö. För
den som vill veta mera rekommenderas att köpa samlingen och läsa
vad LdTler skrev om sill arbete.
Förslaget all ordna en jubileumsstämma kom frånTorsten Gau, som
reda förra året &jorde sina första sonderingar på platsen. Det visade sig
all förutsättningarna var de bästa
tänkbara! Granlund fanns kvar i ursprungligt skick och de nuvarande
ägarna ställde sig positiva, bygdegåråden varperfektförcn spelmansstämma och Helgarö Bygdegårdsförening lovade att medverka, Helgaru kyrka var en utmärkt konsert-

lokal och dessutom förstärktes intrycket av att del över dörren till
sakristian stod skrivet: Återinvigd
1898.
"Liksom mulen himmel gör sinnet tungt, men en strålande för"
sommardagkan kommaäfvenden
trumpneattkännasiglättomluäp
tåt" skrev Lcfflcr i inledningen till
samlingen och del är väl något som
alla slämmoarrangörer instämmer i.
Vädret kan man inte göra något åt,
men dess betydelse för ett arrangemang utomhus är avgörande
för hur det hela skall utveckla sig.
Söndagen den 14 juni sken solen
från en klarblå himmel. Det fanns
ingenting som ens antydde alt del
skulle bli sämre väder och dagen
fortsatte också som den börjat.
När förberedelserna var klara, sittbänkarna jåplatsoch flaggan hissad
återstod n grå timmartill stämmans
öppnande som gjorde det möjligt för
oss att tillsammans med några särskilt inbjudna göra en utflykt till
Granlund.Oel varverkligen alt känna
historiens vingslag att stå där framför de gamla husen i den vackra
sommarsolen och rikligt känna Pehr
Ericssons ande sväva över det gamla

potatislandet. Vi nästan såg hur K. P.
Lefflersleg fram till den gamle spq,1mannen och hälsade: "Goddag!" Ar
det Ericsson i Granlund?" Vi åt vår
medförda frukost med andakt, kan
jag försäkra.
När stämman började klockan
14.00 hade ett SO-tal spelmän samlats och en talrik publik bänkat sig
utanför bygdegården. Efter högtidstal och allspel fortsatte eftermiddagen med spel av enskilda spelmän
cKhgrupperframlillstraxeflcrl6m.
KonseneniHelgarökyrkabörjade
klockan 17.00 och kyrkan var fullsatt till sista extrastol! Det blev en
konsert på högsta nivå med fint spel
av alla medverkande. Allting fungerade så lysande perfekt där alla var
helskärpta och &jorde sitt absolut
bästa och det bjev en konsert som de
närvarande kommer att minnas för
lång tid framåt.
När allt var avslutat och avstädat
sammanfattade vidagen vid en kaff'estund i Helgaru bygdegård och åkte
så hemåt i den ljumma kvällen.
Välkomna till Helgaröstämman
1999!
Ingemar Skoglund
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efter Blinde Janne. Inalles 56 uppteckningar! Sannolikt finns dessa
melodier iGustafs senare utskrifter
av sina uppteckningar men det var
för mig en hisnandq upplevelse alt
pådetta,nästan mirakulösasätt finna
den ursprungliga samlingen, som
nu finns i spelmansförbundets arkiv!
Ame Blombeu

bok, inköpt för 65 öre! Fyra låtar
uppt«knadeefter8lindejannesommaten 1917(Schottis.mazurka,gökpolska och vals) men även en rad
uppteckningar efter Gustafs far, farmor och farbror, Kalle Ljungberg
och fiolisten Holmgren och fler låtar

sångarförbund m. fl. Men därfanns
även de sörmländska tryckta låthäftena (inklusive originalutgåvan
1936 av Olof Anderssons SO
Sörmlandslåtar) och där låg även
Gustafs uppteckningari med en
sextonårings stilnedplitadc len not-
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Årets

Zornnlärkesupmningw
Guldmärke
Tore Härdelin, Delsbo

Silvermärke
riksspelmän

och

Leif Dahlander, Rättvik
Karin Eriksson, Lindome
Bd Gabrielsson, Danderyd
Linda Gyris, Älvdalen
Roben Larsson, Uppsala

därmed

nya

Erika Lindgren, Vendel
Maria Nilsson, Älvdalen
Gunnar Nordlinder, Vällingby (medlem av
Södermanlands Spelmansförbund)
Anders Nygårds, Rättvik
Jeanette Walerholt, Markaryd

Diplom efter bronsmärke
Ninni Carr. Hjämarp
Markus Falk, Umeå
Billy Lätt, Rauland
Roben Persson, Enskede

Sörmlandsläten gratulerar !

8

Arne Blomberg:

En mustig skribent
Gustaf Wetter var inte bara en duktig ledare och ueptecknare, han var även känd för sin förmåga att uttrycka gig - både muntligt och skriftligt Aldre nummer av Sörmlandsläten innehåller
många artiklar av GW och vi som varit med några år och brevväxlat med Gustd har även mött
hans mer privata stilhtik - originell, spebig och mustig.

~h7/lHdormtml7/101%1.mtmvU~utöi/öjsmmmb/Ma~
s~cmm'SgR(Gw'~v.oMLj
Brodor'
Nu Ur jag vänllgon mon alldolm förbannat b08t&mt påpoka för Dig.
I8ldor Ekstam. att det är högeligen på tldon att Du får åndalykton ur
vagnon Spolmambladet skulle ha kommit ut i 8opt. Nu har halva
oktobor gått. och jag har ännu inte ute korroktur på mitt matiu8 till
tidnjngen Vad monar Du mod dot"
Protokoll från det viktlga 8ammantreid0t mod 8amarbot8kommlttön mod
SvenUa Ungdonwringon don 15 9 8ku]le varje deltagare u. Intet ord
har jag hört om dot
Brevpapper l min ogenskap av v ordf
i Sv0rlgo8
Spelmäm Rtk8förbund 8kulle Du Bkaffa och sända mig
Intot om dot har
jag hört
Nu 8httor Du fjutt på alla d068a tre ung. l tör8ta hand
Spojmarwbladot' varom icke kornmor jag att trolla magond8ka på Dig.
Bom Du kommer att u känning av till jul
Rätta och packa Dig'

vännen

Gustaf wDtter

Bmmu&m7Rjd&* 12719k5
För ett forodomllgt program om dot 8om L Örobro
mod underHggando provirwor l vä8tmanland. Värmland, Sörmland m m.m.m.
kommer att 8yn- och hörbart handa 16-19 dmjnes tackar jag Dig av hjärtat.
Av programnot att döma måtte det bli ott 8)u h0lvit08 8jongando och
boklagar jag. att jag följt min ljvlakar08 ordinatlonor. Han sa' nämligen
for ett par dr 80n Nu Gustaf wetter får det vara Hut mod woin. woib und
Gesang Eftor ett år traftado jag doktaron. som konmatorade att jag 8åg
botydllgt trwkare ut än tjlltorne D0t gläder mig. att Du följt mitt råd
Carto. Domino' jag har slutat te me att sjonga. sa jag Därav följor att
jag int0 kan vara mod l Krum8prång mod Dig
I bugano böljer går rågfät och
veto
mycket annat att förtiga D088ljtom ar jag. karo bror.
oroväckando 8krovlugor j hal80n Då förstår Du 8jälv
Åboropando programnot bor jag härmod att u
meddela. att det 8kull0 vara mig ett nöje att u närvara den 16 7 kl 19 00
på Eyravallen
I Ullskap har jag forbundots v ordf
Arne Blomborg. Erik
Dahlborg8 vag 42A, SÖDERTÄLjE /Sand honom omgående somma lilla trovllga
folder. som
ja
fått'/
D'088Utom
medföjor
våra r08p
förtjusande fruar. våra basta vännor i allt
gott Vi hr myggt och ordontligt klådda j dräkt alla fyra Manfolkon är
nyktra i örebro. vilket härmed försäkras Någon 8krjftllg formkran om våra
fruar8 upptradando kan jag inte jU8t nu go Dig
VId 88Inkvåmet kl
21 anhåller )ag l egoiwkap av
god vän och d088llk08 som ordf
l Svoriges aldgta 8p0lmansforbund att u ta
Din och audjtoriets uppmark8amhet j anspråk 12-]3 minuter
/jag har last på
och trånat mig framför min valuppfogtrad0 dotterl Vill Du utöka Din
vanliga omtanke. så låt mig spola 0tt par foga kända vIsor trbn värond
Herren varo mod Dig Bertil tills vi råkå8 igen.
Eva-Lisa d088like8' Måtto honnes kvinnliga 1]uvijgh« b08tå
till lycka tör
Dig 8)alv. och till glädje och ogontagnad for Din van
l

Gustaf

Wetter

l

P S Måtto Ditt obormade 8kagg. käre Bertil. vaxa till knähöjd! Mtt0
dosslikos Din skugga ständigt förlängam Dina kamolor föröka sig, Din
valtoltghet oka 6ö mycket. att Du jnt0 ondagt brbckor av ossjan don 81810
utan även Valtor den förste
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Recension av
"...och liksom vinden fri"
med Eva Tjörnebo & Viskompaniet.
(AWCD -28 resp. AWMC - 28)

Eva Tjömebo har utkommit med
en ny skiva. Jag har lyssnat på den.
Iag har lyssnat många gånger. Inte
.Or au jag inte visste vad jag tyckte
om den, utan för att jag tyckte om
den! Hängde ni med? Evas sång gör
mig glad. Del ärglädje isången och
glädjei musiken. Och framförallt är
det välgörande med en kvinna, som
sjungcrså rentoch rakt. Delbörjarju
komma fram fler och fler duktiga
vissångerskori vän land, men på nåt
;is verkar de alla stöpta i samma
4orm eller skolade av samma lärare.
Missförstå mig rätt, men när
kvanstoncmatycks ha blivitettsjälvändamål med sjungandet, är det väl-

görande all höra Evas kristallklara
röst. Kan inte tkr av våra unga
sångerskor ta efter Eva i stället?
Eva omger sig med suveräna musiker, som ytterligare förgyllerplattån. l Viskompaniet ingår Inge
Henriksson. Kjell Landström och
Leif Åhlund och i Viskompaniets
stödtrupp (ja, de kallarsig Så!) hörvi
Mats Åhlund, Pär Furå, Karin Hedlund och Torbjörn Näsbom. De här
musikerna preSenteras suveränt i
plattans första låt "En sol på fönsterrutan", som blivit min favorit. Och
här har vi ytterligare en av skivans
stora kvalitéer; de vackra och smakfulla arrangemangen. Vem har gjort

dem? Skivan innehåller en lagom
blandning av kärleksvisor, skämtvisor, liggarvisor och berättande visor, flera med rötter i vår egen
spelmanstradition och vi sörmlänningar känner igen flera av våra
egna vi$p?lskor.
Köp skivan och gör som jag!
Lyssna, sjung mcdoch bli glad! Ctcxtemahiuarniidetutmärktatexthäftet
som medföljer skivan!) Bättre ordination än så kan nog inte ens doktor
Tjömebo ge er!
Och sen håller vi tummarna för att
Eva fårsinGrammisden hårgången!
Le(fjohansson

SPARREHOLMSTRÄFFEN
FYLLER 30 ÅR
Sparreholmsträ¶en, dans - och
spelmansstämman vid Hyltingc
!cmbygdsgård, har fyllt 30. Del
irades den 5 september med knytkalas och improviserad underhållning. Vi tar oss friheten att så häri
efterskott citera Bcmt Olssons välformulerade pressmeddelande:
"Urbaniseringen och internationaliseringen har länge upplevts som
ett hot mot den rika och mångskiftande folkmusiktradition som genom tiderna utvecklats i Sveriges
olika bygd« Men folkmusiken har
överlevt. Ofta som scenisk konst i
form av spelmansstämmor och
dansuppvisningar och i dag ofta
genom konserter, som visaratt gränserna mellan jazz, tidig musik, andra länders folkmusik och den egna
traditionen inte är heliga. Gammeldansen, utvecklad ur 1800-lalels modedanser, vals, schottis,
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polka o. s. v. är fortfarande något
som många behärskar och utövac
Åtminstone sedan 60-talet harockså
en annan strävan blivit tydligare,
nämligen att åteWe också den äldre
folkmusiken dess ursprungliga roll
som fest- och dansmusik. Polskor
dansas i många olika former. l delta
sammanhang skall man se den årliga
SparmholmsträtTcn i Hyltinge hembygdsgård. Första lördagen i september ärdct dags fur Sparreholmsträff, det vet mångadansintresscrade
åtminstone i Mcllansvcrigc.
Sparreholmsträffcn inrättades
1968 av Malmabygdens spelmanslag, BrorAndersson, lngvarAndersson, Sören Olsson och Bertil sjöberg, de fyra välkända spelmän som
målmedvetet lanserade den sörmländska musiktraditionen och som
genom sin skicklighet skapade respekt för denna genom franiträdan-

den ihcla landet.lårärdetalllså 30årsjubileum,och det firas med middag i form av knytkalas, underhållning och dans. Programmet skapas
under kvällen, men man kan ha ganska säkra förväntningar på vad de
tillströmmande spelmännen och
grupperna kommerattspela:de vanliga gammeldanserna och dessutom
hamburska, slungpolska, pols, engelska, långdans, kadrilj m. m. "Två
gamla och en äldre" har blivit något
av ett bevingat ord idcssa sammanhang. '°Folkmusik är dansmusik°',
det är budskapet från Sparreholmslräffen, som arrangeras av
Malmabygdens folkdanslag,
Södermanlands spelmansförbund
och Hyltingc hembygdsförening".
Sörmlandsläten gratulerar och
önskar fortsatt välgång undermånga
år framåt.

Låtläger i Flen.

Från Läsarna
ISörmlandslåten nr 2-98
fanns en artikel av Christina Frohm, illustrerad
med ett foto på Göran
Lindblom och Lidia Lutz.
Bilden harföranlett några
rader från en uppmärksam läsare:
22/4 1998
Detta ärÖsteråkersdräkten.Hälsningar MarianneWåhlstam, Stockholm.
0000

Ett brev, daterat Nyköping den 14 maj 1998,
trillade in hos redaktionen. Så här lyder det:

Hej!
Såg i er trevliga lilla tidning
Sörmlandsläten nr2 1998, att ni ville
ha hjälp med namngivning m.m. på
fotografier.
Bild 3 skall jag och min make
försöka hjälpa till med.
Mannen till höger är vi inte riktigt
säkra- på vem han är, men troligen
heter han Nils Lindvall. Var många
år duktig kassör i Sörmlands
Spelmansförbund.
Mannen i mitten är Alvar. Rosén,
medi förbundsstyrelsen.Han hjälpte
till med ekonomin på så vis, att han
anordnade lotterier på alla tillställningar som förbundet anordnade.
Så har vi mannen till vänstéE som
jag känner mycket väl. Har varit gift
med honom i över 60 år. Ett kännetecken på honom är att han på sitt
högra storfinger bär polisring. Han
var en mycket duktig sekreterare i
förbundet. Hela 14 år!Tyckerdet ser

ut som han har ett märke på rockslaget. Om det nu är Spelmansförbundets guldmärke? Fick han
den utmärkelsen på sin SO-årsdag
1961.Alltså måste fotot vara taget
någon gång efter detta år. Troligen
är detett årsmöte, herrarna ärju så
högtidsklädda! Men hur mötet anordnades vet vi inte.
Jag beundrareralla fören arbete
med att iordhingställa Gus[af
Wetterstugan, där så många fina
minnen finns efter hedersmannen
GuslafWetter. Må han aldrig glömmas!

Amy Ejermo
Vid "protokollet" den hårgången

Redaktionen tackar för brev
och upplysningar!
Il

Den idéella föreningen för

Danshus i Stockhoolm
drar snart igång med danskvällar igen.
I år startar vi redan l:a fredagen i
september.
4/9

Låtläger på
Elvskogen

Spelmän från musikhögskolan, "Ackis spelmän".

Som vanligt var det låtlägcr på Elvskogen iTbngelsla
på Södertörn. Mest fioler, men också tvärflöjt och cello.
2/10 Får inte missas! Pckkos Gustav, Ellika Frisdl och Lisa Hcllsten, Ann-Christinc Johnsson, "Jallc" HjalJonas HolmCn,
marsson och Olc Hjon stod för undervisningen när det
gällde spelandet och Ami Pettersson slet sig då och då
6/11 Favorit i repris: Magnus Stinnerbom och Daniel från mallagandet för att trimma ungdomarna i dans.
Sandén-Warg.
Fem spelpass per dag och grupp var dagsransonen,
vilket man föreföll ta utan gnäll. Det spelades till och
4/12 Känd från Väsen och spelar toppen dansmusik:
med utanför de egentliga "lektionerna" ibland.
Olov Johansson, nyckelharpa.
På Elvskogcn finns goda möjlighetertill annat än spci.
Tkots vädret var - åtminstone för somliga - det dagliga
Brukarhuset finns på Södermannagatan 32 i badct/baden viktiga. Onsdagskvällen gav de vuxna konStockholm.
sert för ungdomarna och på fredagen gav eleverna en
Kl 19.30 - 24.00
konsert för de vuxna, denna gång inklusive ditresta
anhöriga som kommit för att hämta hem de sina.
Infotelefon 08 - 580 347 18
Dc yngre deltagarna pratade vid några tillfällen om att
00000
de i sina småstugor hört märkliga, nattliga ljud, men det
förnekades av de något äldre deltagama. De vuxna på
lägret ville kanske ge de yngre rätt och på vilket läger är
det inte så au det nattetid händer märkliga saker.
Vid avskedet var alla nöjda med sin spelvecka, men
trötta. De yngsta skulle komma nästa år påstod de, de
äldsta mumlade något om för gamla. Man får se vad
nästa sommar medför.

Nackastämman

"""""

Spelmansstämma i FORUM Lördagen den 14/
11-98
Invigning och allspcl 13.00, därefter uppträder Lex
Peter "Puma" Hedlund, Karin Hedlund, Kvinnfolk, BarbroAndersson, Kårköns Klezmer,Aasas Grannar, Pursey
Samson, Nacka Halsar.
Visstuga, låtstuga, polskestuga, munspelsstuga, dans
och buskspel...
Ärr.
Föreningen Nackastämman, Saltsjöbygdens
Spelmansgille, Nacka Hembygdsgille, Kultur
Nacka.
Upplysningar och anmälan till uppspel
Ingrid Eckerman
Jan Lundqvist
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718 55 51
773 16 76

Widmarksträff
(Föns. från sid 6)
levande rötter i Sverige. W kommer saken anfå höm mer
från släkten Mdmanki USA.
Det bestående intrycket så här efteråt är att det var en
mycket givande spelträWsom fick en extra dimension av
att det fanns ett samlande tema under hela dagen på
samma Säll som vid Helgaröslämman, något au ta fasta
på för anangerande föreningar. Avslutningsvis ett stort
tack till alla som på olika satt hjuiptetill vid stämman och
dagarna före, inte minst Britt SvanstOrn som lagt ner ett
jättearbete för alt få det hela au gå ihop.
Ingemar Skoglund

MARKNADSTIDNING

B

SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND
Redaktionsadress: do Nils Häggbom
Blidvägen 6, 137 57 Västerhaninge
Svenska Låtar, Södermanland
Vår landskapsdel av det klassiska storverket. 207
uppteckningar. Faksimil av orginalutgåvan från 1935
Pris SO:A G Rosenberg, 420 Svenska Danspolskor
från Södermanland och andra landskap. Faksimil
efter utgåvor från 1876-1882
Pris 60:Sörmländska visor del I, Il, III
Visor för praktiskt bruk från den sörmländska traditionen. Ett 30-tal visor i varje del.
Pris 20:-/styck, kassetter 50:-/ styck

Morfars fars dansmusik
Berättelser och beskrivningar om den äldre
generationens dansnöjen och spelmän och hur traditionen lever idag.
Pris 25:August Lindblom
97 låtar ur två spelmansböcker från 1836 och 1856
samt historik om den legendariske storspelmannen.
Pris SO:Sörmländska allspelslåtar
Norhäfte samt kassett med gamla och nya allspelslåtar från vårt landskap.
Pris 40:-

A P Andersson
75 låtar och visor från Södermanland och Närke
upptecknade 1880 av skolläraren i Västra Vingåker,
August Petter Andersson.
Pris 60:-

Visor & versar
Av Anders Björklund och Gunnar Nordlinder, 87
Sjömansvisor från alla de sju haven.
Pris 50:-

August Karlssons låtar
49 låtar från södra Uppland och norra Sörmland som
August Karlsson spelade dem.
Pris 50:-

1 den sköna Vingåkersbygden, kassett
Folkmusik från Vingåker med Simmings, Anita
Hedlund och Christina Frohm.
Pris SO:-

50 Sörmlandslättar för två fioler
Utgiven till minne av Olof Andersson. Arrangerade
av Olof Andersson
Pris SO:-

Välkommen till världen, kassett
Visor och ramsor för små och stora barn från den
sörmländska traditionen, med våra bästa vissångare.
Pris SO:-

Sörmlandsslätar
av C G Axelsson, Flodafors. Utgiven 1960. Egna
kompositioner.
Pris SO:-

Mina 80 år som spelman 1916-1996,
Axel Andersson minnesbok.
Pris 160:-

Folkmusik från norra Södermanland,
K P Leff]er. Faksimil efter utgåvor från 1899-1900.
Pris 75:-

Kalsonger blå
och andra visor från Gnesta
Pris 60 kr

Beställ hem våra böcker, noter och kassetter så här:
Ring din beställning till Torsten Gau, tel. 016 - 42 00 70 eller skriv till honom på adress
Mestavägen IA, 632 33 Eskilstuna, så får du ett paket med faktura på posten. Porto tillkommer.

