SÖRMLANDSLÅTEN

C
,;

¶

f

,

e
,t e
A

."

.

Innehåll
Ordföranden har ordet
Årsmötet
Zornmärkesuppspelningarna 2000
Strindberg och folkmusiken
Helgaröstämman
Totte Hultmans Trio
Inbjudan till Sekelskiftesstämma
Tonslam Olof Åhlström
Spelmanstämma på Åkerö/Utttingemmma
Låtläger för barn och ungdom

l
2
2
3
S
6
7
8
12
13

Manusstopp nr 3 l september

Omslagsbild Näsby foto,Christina Frohm

M..
K.

µ .

C , .,, .,. "W
...)

m ~ %rm· "
'< ~
Ansvarig utgivare:
\,
Ingemar Skoj;lund
"'
Redaktionsaamss:
johansv. 16, 151 39 Södertälje 4
Fax 08-550 973 20
·\
c-post: se hemsidan
.,. ., \ ,

Ordföranden har ordet
Som de flesta vet hölls vårt årsmöte i Barva
den 20 mars. Det blev inga förändringar i
styrelsens sammansättning och jag vill på mina
egna och övriga styrclsernedlemmars vägnar
tacka för det förnyade fömoendet. Det var
också med största tillfmdställelsc 1¥ hade nöjet
att dela ut förbundets guldmärke till Nils
Häggbom, som har ©ort oss stora tjänster på
olika områden
under lång
tid
och
fÖrhoppningsvis också kommer att göra det i
fortsättningen.
Gustaf Wetterstipendiet tilldelades Susanne
Fred, en av våra unga spelmän, mr hennes
intresse för folkmusiken och sitt lovande
låtspel. Susanne har spelat Br Ingvar
Andersson på Kulturskolan i Södertälje och
vidareutbildat sig på folkhögskolan i Malung
för Jonny Soling. Ett populärt val kunde alla
närvarande vid årsmötet konstatera.
Nu har vi en intensiv sommarsäsong framfbr
oss med en mängd stämmor och andra folkmusikevenemang. Ett har vi redan klarat av,
det var Nils Dcnckerstännman på Åsa folkhögskola. Vi såg fram mot den med viss
spänninµ för det var ju ett helt nytt insl% i
raden av stämmor. Våra förvänminµr överKäffades och det blev en mycket trevlig da& Vi
har ju klagat på intresset fbr kurser under året
men här var det helt andra tag. Christina Frohm
hade inte mindre än 3$ elever på sin kurs med
"sällan hörda Denckerlåtar" och själv hade 1%
dryga 20-talet nyckelharpor i gruppen. Vi
hoppas att det är en tendens som håller i sej
fOrtsättningsvis att det är många som kommer
på våra kurser. Kom gärna in med önskemål
om det är något särskilt ni önskar i kursv@ så
försöker vi ordna det. Det är alltid så svårt att
veta vad medlemmarna önskar. Om det inte
kommer några deltagare så måste ju det tolkas
så att vi har valt fel kurs, fel handledare eller
fel plats.
Nästa nyhet ar Spelmansstämman på Åkerö
den 8 juli. Den inleder den traditionella musikfestivalen på Åkerö slott och kommer att omfatta alla vanliga inslag som allspd och uppspclninpar. buskspcl och dans på bryggan. Det
blir dessutom en konsen i slottet med gästande
spelmän. Mycket spännande. Trots att det är en
torsd% och det hela börjar klockan 17.00 så
hoppas vi att många spelmän passar på att

besöka Åkerö och spelar av sej lite och samtidigt tar en titt på omgivningen och det berömda äppckädet som står kvar sedan 1700-tajet.
Det är dessutom en mycket vacker plats och
rena drömmen att få spela till dans på bryggan
t.cx.
Vi brukar ibland skryta med att Södermanlands
spdmansförbund har världens största samling
av sörmländsk folkmusik. vilket naturligtvis
också är sant. l Gustaf Wcttcrstugan i Malmköping förvaras huvuddelen av våra samlingar
och de finns tillgär@iga för alla soin ar intresserade. Det är vår förhoppning att vi skall
kunna göra arkivet mer åtkoinligt och överskådligt med hjälp av modem datateknik. Men
det är också en kosmadsfr%a och det är med
den största besvikelse vi konstaterar att landstinget i Stockholms län inte längre ger oss det
bidr% som vi haft förmånen att fä under
många år. Dc 1$.000 kronor vi förväntat oss
för innevarande år uteblir alltså och vi får dra åt
svångremmen. Och det är i högsta grad förbluffande att mm ser vår verksamhet som
värdelös att lägga pengar på. Vi har full
förståelse för att landstinget Stockholms län
måste vm försiktigt med knappa ekonomiska
resurser, men att helt ta bon det bidr% vi hah
Rjr att arbeta med den sörmländska folkmusiken är närmast skamligt. Sörmland slutar
ju inte förrän mitt i centrala Stockholm vad 1%
vet och vårt folkmusikaliska arv är väl ändå
något som har ett betydande och bestående
värde. Landstinget Sörmland har en helt annan
inställning vilket vi känner stor tacksamhet för.
J% önskar alla en härlig sommar med massor
av fina upplevelser och naturligtvis ses vi som
vanligt pä stämmorna runt om i vän vackra
Södermanland, även de som finns i Stockholms
län.
Ingemar Skoglund
ordförande
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Spelmansförbundets årsmöte 1999
Årsmötet för verksamhetsåret 1998 hölls den 20 mars i Barvagårdm mellan Strängnäs och Eskilstuna.
Mötesförhandlingarna hölls i det som kallas Lilla Hum under ordförandeskap av Micad Edlund,
landstingets kulturordförande. ERerföljande middag och danskväll firade vi tillsammans med
Sörmländska Ungdomsringen som hade sin årsstämma i angränsande hus.
Mötesförhandlingarna skedde i lugn ordning och utan dramatik. Inga förändringar i styrelsens
sammansättning som för 1999 ser ut som följer:
Ordförande
Ingemar Skogjund
Vice ordförande Christina Frohm
Sekreterare
Lennart Nordin
Kassör
Annelie Sandell
Övrig styrelse
Torsten Gaw Leif Johansson, Bemt Olsson
Ersättare
Torgny Lindberg och Ulf Lundgren
Revisorer
Birgitta WiåCn och Bd Roos
Ersättare
Staffan VdlCn
Henry Sjöberg, hedersledamot och revisor under många år hade avböjt omval

Hedersledamot:
Nils Häggbom tilldelades förbundets guldmärke för sina insatser för förbundet under lång tid.

Gustaf Wetters Minnesfond:
Susanne FM, Gnesta tilldelades årets stipendium med motiveringen "för intresse och lovande
lättspel".

Zornmärkesuppspelningarna år 2000
i Södermanland
Riksstyrelsenför Svenska Ungdomsringenför Bygdekultur har vid åretsJörsta
sammanträde beslutat att Zornniärkesuppspelningarna år 2000 skall genoni@ras i
samverkan med Södermanlands Spelmansförbund
och Malmabygdens Folkdanslag.
Så står det i meddelandet från Zommärkesnämnden och vi tackar för förtroendet och börjar
med förberedelserna omµknde. Uppspelningarna kommer att förläggas med Malmköping
som centralort och under vecka 26, veckan efter midsommar 2000. Det blir också Riksspelmansstämma och en hel del andra aktiviteter, som kommer att beröra även Flen och andra
delar av kommunen.
Södermanlands Spdmansförbund, landets äldsta folkmusikorganisation, bildades i
Malmköping 1925 och firar alltså 75-årsjubileum. Samtidigt är det precis 90 år sedan
Sörmlands första spelmanstävling hölls, i Orrestabacken 19]0, och samma år hölls den allra
första Riksspelmansstämman på Skansen. För 55 år sedan - 1945- hölls den första
Riksspelmansstämman efter kriget just i Flen.
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"Dina låtar skall jag efterhand studera ..."
Om August Strindberg och folkmusiken
Det kan knappast ha undgått någon att det i år är
strindbergjubileum, etthundrafemtio år sedan
författaren föddes, och det skrivs, läses och spelas Strindberg som aldrig tidigare.
i folkmun kopplas ofta August Strindberg ihop
med två saker, kvinnohål och Beethoven, sällan
ined folkmusik. Men hm var betydligt mer
mångfasetterad än sä. Förutom fbrfattandet
sysslade han också med bildkonst, med kemiska
experiment och guldmakeri, ockultism och
språkvetenskap, funderade över astronomi,
botanik - och folkmusik.
August Strindberg växte upp i ett musikaliskt
hem där Haydn, Mozart och Beethoven tillhörde
husgudarna. Alla syskonen spelade n4ot
insmiment och bildade stråkkvartett, August
ägnade sig åt uteliv och kvartettsång. Det var
först som student hm egentligen började spela
f&st gitarr senare piano,
Intresset fbr folkmusiken kom sent även om
kontakten med den möjligen skedde redan i
åttaårsåldern, i Södermanland. Han var 1857]859 sommarinackorderad hos klockaren Frans
August Walin i Årdda. Klockare Walin var
troligen spelman, bl.a. finns en variant av
"Gamla Vingåkersvalsen" upptecknad efkr Carl
August Olsson, Torp, Lids sri. som denne i sin
tur hade efter klockare Walin i Årdala (spelmansförbundets arkiv, Majmköping).
Mer påti@ig blev folkmusiken för Strindberg då
hm 1874 anställdes som amanuens vid Kungl.
biblioteket i Stockholm. Hm kom där i nära
kontakt med Richard Bergström som arbetade
med en nyutgåva av Geijer-Afzelius' Svenska
folkvisor och som publicerades ]880. Bergströms
kritiska inställning till det svenska i folkvisorna
tog sedan Strindberg med sig till Röda mmmel
där han låter målaren och filosofen Olle
Montanus utropa: "Vad äro våra folkvisor!
Franska, engelska och tyska romanser, i dåliga
översättningar!" Även i Svenska /Ö/ket (1882)
menar Strindberg att de svenska folkvisorna "äro
diktade af lärde, mycket öRa af utländingar, icke
säHan vid skrifbordet". Detta hade emellertid inte

hindrat honom från att använda folkmusik ur
bl.a. Richard Dybecks tidskrift Runa i pjäsen
Gillen' hem//ghei (1879).
August Strindbergs mest berömda och spelade
pjäs är Frisken Julle. Intrigen är kon men
dramatisk: En adelsfröken låter sig förföras en
midsommarnatt av sin betjänt, och i ruelsen
morgonen eher tar hon livet av sig. Mycket talar
för att bakgrunden till dramat har hämtats från
barndomsminnen i sörmländska Årdala och
Taxinge liksom från midsommardansen på Hammusta i Södertörns skärgård där Strindberg var
informator ]866. Under förförelseakten anvisar
Sthndbcrg en folkvisa: "Det kommo Nå fruar
från skogen" som genom sin placering i
handlingen uppfattas som en nidvisa. Visan är en
danslek eller vispolska som enligt Svensk
visarkiv finns i ca. 200 uppteckningar i olika
varianter över hela Sverige. Strindberg påstår i
förordet till pjäsen att han själv upptecknat visan
"i stockholmstrakten". Möjligen skedde detta i
samband med arbetet på Gamla Stockholm, ett
kulturhistoriskt verk som han skrev tillsammans
med stockholmskännaren Claes Lundin och där
Strindberg också publicerade en egen uppteckning av en arbetsvisa, "Sotareton".
l Gamla Stockholm berättar han också om gatans
musiker Blinde Collingen som spelade
blockflöjt, fiolspelmannen Blinde Kalle (Karl
Johan Ström) som spelade '°i solbädd, regn och
snöyra" samt om Filikromen som sjöng till eget
fiolspel.
*
Under åren 1883 till 1898 vistades Strindberg
huvudsakligen utanför Sverige och hans åsikter
om den svenska folkmusiken hade vid
hemkomsten inte förändrats nämnvärt. Men i och
md vänskapen med Nils Andersson och det allt
stöne erkännande denne fick
för sitt
uppteckningsarbete,
fördjupades
också
Strindbergs inkesse för folkmusik. Både
Strindberg och Andersson hade ockulta intressen
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vid sidan av musiken och träffades troligen i dc
välkända spiritistiska kretsarna i Lund strax före
sekelskiftet. Vänskapen mellan dem blev livslång
men vilade snarare på en slags andlig gemenskap
än på folkmusikdisk grund. På sina uppteckningsresor besökte Nils Andersson ibland
Strindberg i Stockholm och spelade ur sina uppteckningar. Vid en par tillfällen skickade han
också låtsamlingar till honom och som
SUrindbcrg lovade studera. Samlingen Skånska
melodier resulterade bl.a. i följande kommentar:
"Ni Skåningar går i Dur! Moll är vackrare! ... Ni
har det för fett! derför går Nii Dur."
Ett djupt tag i den folkmusikdiska myllan tog
Strindberg med sin pjäs Kronbruden som hm
skrev ]900-1901. Handlingen bygger på en
sägen som skildras i en vallvisa och som blev
n4ot av ett ledmotiv i pjäsen. Strindberg hade
hittat visan i Richard Dybecks Svenska vallvisor
och hornlåtar. Sägnen är vida spridd i olika
varianter och känd bl.a. från Södermanland.
Kronbruden innehåller flera vallvisor, lurlåtar
och hornlåtar, en brudpolska och t.o.m. en
brudmarsch som Strindberg hade funderingar på
om den skulle spelas på svensk säckpipa. Här
finns också Srindbergs enda komposition,
Forskarlens sång, "en melankolisk monoton,
ändlös melodi" enligt en samtida beskrivning och
som Strindberg i pjäsen låter Forskarlen sjunga
till harpa.
Hur mycket av Nils Anderssons råd och dåd det
finns i Kronbruden är okänt: Andersson hade
svårt för fäbodmusiken och förstod sig inte
riktigt på den. Fäbodarnas lockrop och signder
ligger också långt ifrån den musik i Svenska låtar
som var hans huvudsakliga verksamhetsområde
inom folkmusiken.
Från sekelskiftet och flarn till sin död 1912 var
August Strindbergs musikdiska aktiviteter till
största delen inriktade på de musikkvällar som
han anordnade i sitt hem. Bland delt%ama i
dessa musiksammankomster, de sk. Beethovengubbam8 fanns Nils Andersson och Vilhelm
Carlheim-GyllenskiölcL den senare upptecknare
av folkvisor i Småland och Uppland runt ]880.
Carlheim-Gyllenskiöld hade också sänt sina uppteckningar till Strindberg som i ett brev till
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honom 1892 tackade för "vijsor, hvilkas noter
gjort mig ett obeskrifligt nöje".
Bland övriga Beethovengubbar kan nämnas
violinisten Tör Aulin och Strindbergs äldre bror
Carl Axel, duktig pianist och cellist. Det var för
det mesta hm som fick stå för musiken vid
sammankomsterna där även folkmusikmelodier
spelades men där huvudsakligen Beethoven och
hans musik förekom,
En fråga som också sysselsatte Strindberg på
senare år var Johan Lindegrens nya korallbok
(1905) och dess rika harmoniseringar. Strindberg
menade att om man spelar melodistämman och
ändrar tempot så får mm folkmusik. "Lindegren
vet icke hvad hm &jorl men psalmer blir det
ddrig mer" skrev han till Nils Andersson. Men i
och med denna "profancring" av koralerna som
Sbrindberg uttryckte det; hade faktiskt Lindegren
hjEUpt Strindberg att upptäcka den folkliga
koralen dvs. folkliga melodier som försetts med
religiösa texter.
0

Strindberg var alltså inte bara kritisk till
folkmusikens nationella ursprung utan också till
dess konstnärliga värde och menade att om man
kunde ge dem (folkvisorna) en "originellare får&
så vore det så mycket berömvärdare". Hm
hyllade dltså den gängse uppfattningen att
musiken måste förses med konstmusikaliska
stilmedel för att erhålla estetiskt värde; hyllar
man god smak bör man inte föredra "det tarvliga
för det upphöjda ... dragklaveret för lyran" som
han uttryckte det i en tidningsartikel 1910.
Det skall påpekas att långt in på 1900-talet sågs
folkmusik utfbrd av spelmän och vissångerskor
dvs. den musik som representerades av Nils
Andersson och andra samtida upptecknare, som
n%ot främmande och arkaiskt; folkmusik för
allmänheten i dc större städerna utfUrdcs praktiskt taget alltid från scenen, könsmusikaliskt
amngerade och firamförda av skolade musiker
och sångerskor. Förekomsten av "äkta" spelmän
på Skansen (sedan 1891) sågs av dlmänhcten
närmast som en pikant folkloristisk ljudillustration. Inte heller Nils Andersson hade
mycket till övers för skansenspelmänncn som

han menade inte gjorde den genuina folkmusiken
rättviA varken vad gällde stil eller repertoar.
Även om StrindbW var medveten om att det
konstmusikdiska sättet att fhamRjra folkmusik på
inte var autentiskt tillät han sådana armngemang
vid sina becthovcnahnar Lex. av Tör Aulin och
bror Axel. August Strindberg var konsmär och
hyllade den konstnärligt komponerade musiken.
Beethoven var idolen men även den folkliga
tonen i den samtida svenska musiken amhcradc
honom Lex. hos Wilhelm Peterson-Berger.
Stilenligt skrev han således i prologen till en
musikfest pä operan 1906 om den svenska
sången:
Med Geijer och Afzclius och Richard Dybeck
den svenska sången föddes ny för andra
gången,
och omklädd sen i nytidsdräkt
den trädde in på scenen, i salongen,
med Lindblad, Josephson och Wennerberg,
tills Södcrman tog upp den rätta skalan.
Dessa rader ger en god karaktäristik och
sammanfattning av samtidens syn på den svenska
folkmusiken (synonymt med folkvisan) och dess
funktion. Den musik som i dag också räknas till
folkmusik (polka mazurka hambopolkctt,
schottis m.m.) betraktades inte av StrindbeW och
hans tid som folkmusik utan föll inom den genre
vi idag betecknar som populärmusik.

Med tiden fick Strindberg en mer romantisk,
nästan mytisk syn på folkmusiken. Han t.o.m.
varnade Nils Andersson då denne fått ett
malariaanfall efter en uppteckningsresa för att
"röra i gammalt, gammal urmusik! Tror du ej
något stygg, hedninskt, från herde. djurlif. satyr— faun, följer med?" Denna instäl|nin8 märks
också i hans författande där folkmusiken får stå
för mycket av historisk lokalfärg och naturmytiska stämningar men också för att beskriva
mänskliga relationer, karaktärer och kontraster.
August Strindberg har ibland kallats dilettant och
utan tvekan var hm -det också på många
områden. Som musiker var han amatör. hans
musiksmak var konservativ, Beethoven och den
musikaliska salongen låg i tiden, det var inget
märkvärdigt med det. Men han var en närmast
oslagbar musikupplevarc vilket Harriet Bosse.
hans tredje fru och själv pianist fick uppleva
under en musikkväll hemma: "Hm växte under
musiken - han antog för mig gigantiska former jag såg hur musiken lyRc honom, hur han n.iöt av
den och hur den inspirerade honom."
Kombinerat med de tre stora konstanterna i hans
psyke, nämligen intryckskändighctcn. fantasin
och minnesgodheten, blev musiken för August
Strindberg en outsinlig kWla att ösa ur i det
litterära skapandet. Läs honom!
Stig Norrman

Helgaröstämman
Pehr Ericsonstämman vid Helgarö Bygdegård
Söndagen den 13 juni
14.00 Invigning , allspel, scenspel med gästande spelmän
vid natursköna Helgarö Bygdegård
Servering i bygdegården
18.00 Kyrkokonsert i folkton med spelmän i kyrkan

Välkomna till en härligfolkmusikdag i traditionsrika
Helgarö!
5

Runt om i landSkapet såj/inns del enskilda spelman och grupper som spelar till eget och andms
j0mö/ehe. För någon lid sedan hadejag nöjet all lyssna iill en lunchkonsert i Konsthallen i
Södertälje med en grupp som kal/arsig 7bue Hultmans Mo ochjag bad Torsten Åhbeck, som dr en
av medlemmama , au ge äss en pnesenlalion. Den kommer här:

TOTTE HULTMANS TRIO
Det var en onsdag i oktober 1990 och
lunchmusik på Lunabiblioteket . Lästringc
Låtar stod för fiolerna både som ensemble och
i grupper. Tre musikanter bjöd på en ballad om
den väldiga Kolorumgriscn men bytte då ut
sina fioler mot bastrumma nyckelharpa och
säckpipa.
Så började det och på den vägen är det.
Visserligen är den stora bastrumman, som liksom i operetten Lilla Helgonet manövrerades
av kvinnohänder, nu ersatt av ett inte fullt lika
skymmande fcrnradigt dragspel och givetsvis
umyttjas av och till både en och flera fioler.
Och visst kan det då och då hända att trion
består av Nå glada spelmän - ofta av skilda
kön...
Nu var nog inte instrumenten valda på måfå: l
själva verket är de tidstypiska för en viss repertoar, en nyligen publicerad samling danser.
bröllopsmusik och sånger, den gammalsvenska
som med sina rötter på öarna utanför Estland
medförts bevarats och påverkats under 150 års
exil.
(Det bör till~ att dc tidstypiska instrumenten lokalt begränsas till dragspel och säckpipa nyckelharpan är typiskt svensk)
Ett faktiskt förhållande mellan repertoar och
insmiment får ju inte verka blockerande - det
torde framgå av "Kolumgrisen" . Han fick
också ganska snart sällskap av "Gåsapågen"
och "Lagårdskarlen" m.fl. och alla fann sig väl
tillrätta såväl i en röd stuga som i öppna landskap. Och det blev plötsligt full rulle: Brud-
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marsch från orgelläktaren i Ytterjäma kyrka rep på Saga - musik på barndop - och ett par
dagar senare - kompgrupp åt seniorteatern på
turné i Småland. (Ur Facit sommaren -91) Vid
sensommarens stämma i Trostorp ställdes
plötsligt följande oväntade fråµ som dock
rent reflexivt och i ett huj blev besvarad.. "Ni
ska ju spela, vad ska vi skriva på blocket?"
Utan ett ögonblicks tvekan avgav då en av de
inblandade följande tämligen heltäckande svar:
"Skriv TOTTE HULTMANS TRIO..."
Den som yttrade dessa förlösande ord kan även
av andra skäl vara värd litet extra uppmärksamhct.Tidigare nämnd samling av danser och
ceremonimusik återfinns i ett arbete utgivet
1986 och betitlat "Den folkliga instrumentalmusiken i Gammdsvenskby". Författaren, Stig
Norman har i ett sextiotal uppteckningar redovisat musik från dc svenskbybor som 1782
förvisades till Ukraina från Dagö.
Dessa låtar är vårt basmaterial och vi är så vitt
känt ensamma om att spela dem. Möjligheten
att låta musik dokumentera svunna tider har
bland nutida ankjrvanter och svenskbyättlingar
här hemma och utomlands mottagits med stor
tacksamhet och uppskattning.
Att närmare gå in på sammanhanget mellan
trions namn och de övriga medlemmarna ärr
onödigt. Men så mycket km väl avslöjas att
damen bakom dra&spelet, alltså fru Hultquist.
heter Anita och att Torsten Åhbeck inte är
annat än ålderman i gänget...

Lästringe Låtar bjuder in till
Seklets sista

Sekelskiftesstämma
mTorekällberget iSödertälje
pingstdagen 23 maj kl 13-17
spelmännen samlas kl 12:30

&;

Anders Anderssonstämman
i Lästringe
Lördag Il september kl 13

"Han hör till de musikälskare, som gjort Fäderneslandet
oförgänglig tjenst"
"Han har likväl aldrig studerat mathematik, han har lärt allt, omedelbarligen af
Gud, harmoniernas eviga källa. Häraf kunna vi förklara det fenomen, att ett stort
musikaliskt snille, utan förbeiMande kunskapers inhemtande, ofta såsom barn
med sitt instrument i handen fullfärdigt framträderi de högst bildade kretsar.
Det förstås af alla, hänförer alla med tonernas allmakt"

Omdömet skrevs, vilketframgår av texten, för länge
sedan, närmare bestämt ]867 och gäller tonsiaren
Olof Åhlström. Omdömet är skrivet av Arv. Aug.

I närheten av Åletorp fanns herrgården Näsby, bebedd av baron Harald Silfversparres familj. Baroncn var litterärt och musikaliskt intresserad. Till

Afzdius och finns i hans minnesskrift 'Tonslånen
Olof Åhlströms minne".

denna gård "kallades" Olof att vara lekkamrat till
sonen Gustaf Ulric. Denne hade en informator,

För många av Sörmlandslätens läsare är Olof Åhlström i första hand den som är upphovet till 'Traditioner af Svenska Folkdansar". l rättvisans namn
bör tillagas att den ovan nämnde Afzdius faktiskt
deltog i arbetet med denna samling av svensk folkmusik. Under åren 1814 och 1815 arbetade de två

vilken upptäckte att Olof var begåvad och passade
på att undervisa honom samtidigt som han undervisade den unge adelsmannen. Dessutom fick Olof
undervisning av församlingens organist. Han följde
oftaorganisten till kyrkan och det tog inte långtid att
lära sig noter och traktera orgeln. Men han hade
även kontakt med traktens spelmän och deras folklåtar. Efter några år upphörde undervis-

ddlb
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.

ningen. då baronen med familj flyttade
till Stockholm.
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Uppenbarligen längtade även Olof till
den stora staden och möjligheterna till
vidareförkovrani spelandets konst. Han
hade hört talas om att där fanns en Akademi som enbart ägnade sig åt sång och
musik.
En manigrannskapetskulIe bege sigtill
Stockholm och Olof utverkade tillstånd
att få följa med honom. Till fots kom
Olof och hans sällskap den ]9 augusti
1772fram.Afzdius skildrarOlofs vand-

ring i en dikt:
tillsammans med uppteckningar: Afzdius med sina
folkmelodier från sin hembygd Västergötland och
Åhlstrum med sina låtar från Sörmland.
Vem var då Åhlstrum?
Han var son till en självägande tmde på gården
Åletorp i Vårdinge socken. "en torpställe eller en
ringa bondstuga". Han föddes 1756 som ett barn i
en stor syskonskam. Man skulle kunna säga att han
blev ett lysande undantag från talesättet. "skräälare
bliv vid din läst". Någon bonde blev han verkligen
inte.
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Augustihimlcn log mol mig så klar:
Jag njöt dess morgonluh med fulla sinnen.
Glömd snart var skilsmcssa från mor och far,
Från land och sjö med sina barndomsminnen.
Friskt mod och hopp min framtidsdröm mig gaf.
Jag var utaf dess hägringar bctagcn:
sju kakor bar jag på min vandringsslaf:
Det var ju brud l'ör mer an dagen.
Han togs in i den nyligen, av Gustaf III instiftade,
Musikdiska Akademin, där han påbörjade orgel-
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studier för organisten Ferdinand Zellbell d. y.
Ganska snart ansågs han uppenbarligen fullärd,
eftersom han som 2 l-åring fick platsen som organist
i Maria kyrka i Stockholm. Samtidigt som han
började sin kaniär som organistoch konsertmusiker,
skafiade han sig extrainkomster som kammarskrivare i Krigskollegium. Det var på detta sätt många
av den tidens musiker gjorde föratt dryga ut den inte
särskilt imponerande inkomsten som musiker. Andra exempel på samma förfaringssätt är C M Bellman. Enligt Afzdius är det också så att Bellman
(som inte var notkunnig) afta rusade hem till Åhlström när han kommit på en ny sång och fick av
denne hjälp att skriva ner sången.
Nu fö]jerför Åhlström en spännande tid. Han kom
in i kretsarna kring Anna Maria Uringren , Kellgren. Clewberg m.fl. och på hösten 1779 gifter han
sig med Carl Peter Uringrens syster Hedvig Charlotta.Anna Maria- Carl Peters fru - kom att leverera
en stordd av de dikter som Olof sedan tonsatte. Han
blev på så sätt en av landets mest prrxjuktiva sångkompsitörer - bara mellan 1789 - 1810 kom inte
mindre än 182 sångeri tryck. Många nya kompkjsitioner i förrn av sonater såg dagens ljus, ja till och
med den första svenska operan - Frigga. Dessutom
en imponerande samling musikdiska verk av olika
slag.
Vid sidan av allt detta gav han sig också in på
publicering. Han lyckades 1789 få det kungliga
privilegiet att trycka noter. Samma år gav han också
ut "Musikaliskt tidsfördrif"'. en mglebundet utkommande tidning. Han inte bara tecknade ned Bellmans epistlar och sånger. han samlade dem och
arrangerade musiken och gav ut alltsammans dels
1790. dels 1791.
I bouppteckningen efter hans död Il augusti 1835
uppskattas hans efterlämnade musikalier från 1789
till 1835 och tryckplåtar m.m. från tryckeriverksamheten till 2 (XX) riksdaler.
Idag står gården Åte kvar. meni upprustat skick. På
samma sätt är det med Näsby. Vägen till Näsby
slingrar sig vidare till Åk.
Kvarfinns också Svenskt visarkivs utgåva av Traditioner af Svenska Folkdansar i faksimil, dessvärre
numera endast som arkivex. i Gustaf Wetterstugan.
l denna samling finns fortfarande många godbitar
att hämta om man w sig tid.
Om tillkomsten av 'Traditioner af Svenska Folkdansar" skriver Afzelius i 'Tonsiaren'°:
".. under de oförgätliga vinterqvellarna /8/4 och
/815. demjag hos Åhlström tillbragte. sysselsatte vi

10

oss med upplecknandel af bröllops- och
lekstugemusik, jag jP'ån min hembygd Westergötland och han från Södermanland. Dessa minnen
utgåji'o vi nämnde år i 4 Halten " traditioner af
Svenska Folkdansar".
Äranförtillkomstcn av verket skall dltsåinteenban
tillskrivas Åhlstrum utan även Afzelius, men det
förefaller troligt att den musikdiska bearbetningen
till stor del får tillskrivas Åhlström, kanske helt
naturligt med tanke på hans övriga musikdiska
fönjänster.
Företaget att utge notsamlingen mottogs av samtiden med blandade känslor. Alla förstod inte värdet
av det insamlade, vissa tog uppenbarligen alla chanseratt svärta ned.lett brev från en av de merkritiska
står att läsa: "Men all bland melodierne Jinnas
många som tydligen bära stämpel af nya, usla
compositeuner att de gamla till en del äno falskt
afsatta med platta förändringar. och att Leken: l
morgon ska vi ha/ne skära', den enda der isin sort,
ärjhlsk både till Poésie och Musik, visar nyttan af
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Nasby. Foto: Christina Frohm
dessa herrars maxim att man ej nog kan skynda att
göra allmänheten bekant med sina fynder:'
Kanske kan man spåra viss avundsjuka visavi Åhlström som ju skanåt sig ensamrätten att både trycka
och ge ut noter.
Traditioner af Svenska Folkdansar innehåller inte
enbart låtar från de två nämnda landskapen utan
också från många andra, ja till och med några från
Åland. Intressanta för tidningens läsare är kanske i
första hand de från Sörmland: (del l) nro 13, 16. 22.
23. 30. (del 2) nro 16. 17. ]8. 22, 25. 36. (del 3) nro
20. 34. (del 4) mro l. 15, 29.

Nils Häggbom
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Låtarna är visserligen satta för piano, inen det brukar inte bereda någon svårighet att finna
melodin. Försök med nedanstående. ganska ofta spelade polska
S_man?.
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Källor'
Afzelius'Tonsiaren Olof Åhlströms minne 1865
Bemt Malmros 1993-1643. 350 år i backspegelm kap. 3, Uppsala universitet
Bengt R Jonsson Efterskrift i Traditioner afSvenska Folkdansar
P Sahlström Beskrifhing öfwcr Wårdinge Socken, Strengnäs 1825
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Spelmansstämma på Åkerö
Torsdagen den 8 juli
Åkerö - det är ju ett äpple...
Den som tagit ett höstkallt äpple från trädet och låtit den speciella aromatiska smaken smeka gommen
håller säkert med att det är Sver@es jpdaste äpple! Moderträdet fyller 240 år men bär fortfarande frukt.
Det är planterat 1759 av Carl-Gustaf Tessin, framför hans nybyggda herresäte på ön Åkerö i sjön Yngaren,
mitt i Sörmland. På denna fantastiska plats hålls spdmansstämma och kvällskonsert den 8 juli!

]3.00
16.00
19.00

Viskurs i lusthuset med
visor från trakten
Samling, allspelsövning
Folklig 1700-talskonsert i Stensalen

Bryggdans, buskspel, kaffeservering mm.

Boka in den 8 juli för spelmansstämman på Åkerö!

Uttringestämman
Sång- och Spelstämma
Lördagen den 21/8 kl.13.00
Uttringcvagcn 200 i Rönninge

SFV, Svenska Folkdansens Vänner, arrangerar varje år Uttringestämman,
en sång- och spelmansstämma vid sjön Uttran (Uttringe gård) i Rönninge.
Lördagen den 2]/8 kl 13,00 öppnar själva stämman. fri éntre, med
scenframträdanden, allspel, buskspel, allsång, busksång, sångverkstad,
dans och dansinstruktioner på utedansbanan. Mat och kaffe finns att köpa.
Kom och njut av härlig folkmusik till långt in på natten. Uttringestämman
är en av årets träWpunkter för alla spelmän och sång- och dansglada
Mälardalsbor.
Adressen är Uttringevägen 200 i Rönninge. Bilburna gäster följer
skyltningen vid avtagsvägen till Rönninge. För pendeltågsresenärer är det
skyltat från Rönninge pendeltågsstation
12
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Sörmländskt
folkmusikläger
för barn och ungdom
Angsgarsgården 28 juni - 2 juli

Låtspel men också lekar, bad, brännboll, spökhistorier...
Huvudlarare för folkmusiklägret är två välkända folkmusikprofiler. Leif Johansson är riksspelman, verksam i bl a Sörmländska Lekare, och fiollärare i både
Trosa och Gnesta kommunala musikskolor.
Marie Axelsson är även hon en välmeriterad fiollärare och spelar i många olika
sammanhang. Tillsammans med en eller flera andra fiollärare med folkmusikbakgrund leder de för andra året detta sörmländska folkmusikläger för barn och
ungdom från 11 år.

Plats:

Ansgarsgården utanför Flen

Instrument

Även andra instrument än fiol är välkomna!

Ålden

Födda 1988 eller tidigare (måste ha spelat minst ett år)

Sista anmälningsdag:

30 april

Kursavgift:

1 200 kr

Anmälan/info:

Anita Hedlund, Sörmlands
Musik & Teater, 0155-24 70 97

Lägret arrangeras i samarbete med Södermanlands
Spelmansförbund.

Sörmlands
Musik & Teater e
Box 314
611 26 NYKÖPING

MARKNADSTIDNING

B

SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND

Svenska Låtar, Södermanland
Vår landskapseld 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 SO:-

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

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

50 Sörmlandsslätar 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.

SPELMANSSTÄMMOR
Folkmusik och dans
i
Södermanland
1999

Södermanlands Spelmansförbund

Folkmusik och dans i Södermanland 1999
23/5 Sekehkjnagtämma(Pingstdagen)
på Torekällberget i Södertälje
12.30 Samling för spelmän
13.00 Allspel
Ärr. Lastvinge Låtar och Torekällbergets

13/6

museum
UppI Kerstin Lanbeck-Vallén 08-532 53328
24/5 Traditionell spdmansstämmm
på Torekällberget i Södertälje
12.30 Samling för spelman
13.00 Spelmansstämman börjar
Allspel, gruppspel, buskspd
kanéserverin& lotteri
Ärr: Södertälje Spelmanslag och
Torekällbergets museum
UppI, Bd Roos 08-532 51855
29/5 Gammaldags marknad, Malmköping
09.0'0 Marknaden börjar
11.00, 12.00 Danser från sekelskiftet med
Flens Folkdanslag och Högsjö Brukssextett
29/5 SpelmanscräfT vid Svintuna Kvarn,
Krokek
(vid Bråviken)
12.00-16.00
UppI. öl 1-39 29 06
5/6

Slaptastämman i Hågdbyparken
Hågelby ligger mellan Tumba och
Hdlunda.
13.00 Spelmansstämman invigs
Programmet börjar
Ärr Slagsta Gille
UppI. Curt 08-530 36443
Gunnar 08-53 l 75984

6/6

Nationaldagen i Salem
12-15.00 Traditionell uppvisning i Centrum
av Salems Gille

6/6

Nationaldagen vid Sköklinge kyrka
Uppvisning med ungdomslag från
Katrineholms Folkdanslag

12/6 Trosastämman på Garvar'egården i
Trosa
13.30 Spelmännen samlas
14.00 Allspel
Ärr: Lastringe Låtar och
Trosa Hembygdsförening
UppI. Kerstin Lanbeck-Vallén 08-532 53328

PeH Ericgongtämman, Hdgarö
Bygdegård
14.00 Stämman invigs, allspel, scenspel
18.00 Kyrkokonsert i folkton i Hdgarö k:a
md gästande spelmän.
Ärr' Hclgarö Bygdegård$förcnin&
Hdgarö kyrka och Södermanlands
Spelmansförbund
UppI. Torsten Gau 016-42 OD 70
Ingemar Skoglund 08-550 97320
e-post' ingemar,skoglund@telia.com

18/6

Fat i Flen
18 OD Dans på Violentorget, Flen, med
TisdagsgHget och ungdomar från
Flens Folkdanslag,

20/6

"Midsommanlöjd" vid Nynäs slott
Hjulåkers spelmän underhäller 12,]3,14 och
15.00 med sörmländsk folkmusik
Ärr: Landstinget Sörmland Jord och Skog
UppI Pontus Carlwcitz 0155-26 IS OS

25/6

Mkhommarfut i Sveaparken, Flen
14.00 - 16.30 Dans med Flens
folkdansungdomar och Flens Folkdanslag
Ärr. Flens Hembygdsförening och Flens
Folkdanslag

25/6 Vämerviken, Strängnäs
14 00 Majstängsklädning, dansuppvisning
och lek runt majstången
med Strängnas Folkdansgille

25/6 Midsommarfirande med dansuppvisning
av Katrineholms Folkdanslag
10 00 vid Åsgärden, Bie
Il O vid Almgården, julita
25/6 Midgommqrfimnde vid Julita Skinns
14 30 Danslekar vid majstången
16 00 Dansuppvisning med
Katrineholms Folkdanslag

26/6 Julitmtämmnn på midsommardagen
FolkmusikfestivM på juliu Sbm
13,00 Samling för spelman
14 DO Festtåg med spelmän
Högtidlig invigning
Ajlspel, spe) från flera scener, buskspel,
dans kring midsommarstång och på
dansbanan
17 DO Folkmusikkonsert i Skansenkyrkan
17 DO - 20 OD Folklig och gammal dans
på dansbanan
Att Södermanlands Spelmansförbund
Julita Gård & Museer
UppI Ingemar Skogjund 08-550 97320
Patricia Lindström 0150-9] 2 90
27/6 Dang. och spelstämma vid Hembygdsgården, Malmköping (Söndag)
10.30 Samling vid Hembygdsgården
l 1.00 Gudstjänst i folkton i l. Malma k a
12 15 Spelmansstamma med dans vid
Hembygdsgården. Servering Priser för
stilfull dans och kMsd
Att Malmabygdens folkdanslag och
Södermanlands Spelmansförbund
UppI. Bemt Olsson 0157-206 36
Sven Ingmars 0157-207 30
Juni - mgusti/Sommar'dans vid Hyttlöt på
göndagAr
27 juni, 4, Il, 18, 25 juli samt l, 8 och
]5 augusti på Hyttlöts utedansbana
17.30 Temaprogram
19.00 Gammaldans och folkligt till
musik av gästande spelmän och gmppe'.
Vid regn dans under tak Tag gärna med
kaffekorg och en slant till musiken
Ärr' Gåsinge-Oillnäs Dansgille
UppI. Och vägbeskrivning Olle Olsson
0158-340 18
8/7

Spdmanmämma på Åkerö säteri
torsdag den 8 juli
(3 km från Bettna)
13.00 Viskurs i lusthuset , visor från trakten
16 OD Samling för spelman
17 DO Spelmansstamma framför slottet
19.00 Folklig )700-talskonsen i Stensalen
Kaffeservering, buskspel. bryggdäng slöjd
Att' Åkerö Kammarmusikförening,
Södermanlands Spelmansförbund i
samarbete med Bettna hembygdsförening
UppI och kursanmälan Anita Hedlund
0]57-21121

18/7 Spelmansstämma vid Trostorp
(mellan Vagnhärad och Trosa)
13 DO Stämma vid hembygdsgården

Allspel, scenspel, buskspel, servering
Att Vagnhärads Hembygdsförening,
Bygdens Blandning och Södermanlands
Spelmansförbund
UppI Ingemar Skoglund 08-550 97320
8/8

Spelman%tämma i slotumiljö
på Borggården, Nyköpingshus
13 OD Samling
Spelmansstämma i traditionell stil md
allspd, scenframträdande, buskspel
Gästspelman Peter "Puma" Hedlund
Ärr Nyköpingshus Spdmansgillc,
Södermanlands Museum, Nyköpings
Kommun, Södermanlands Spelmansförbund
UppI Evert Lindberg 0155-28 54 62

11/8 Gammeldans och polskor i Råby Hage
18/8 på Torekällberget, Södertälje, med
Lästringe Låtar 19.00-2 l OD
UppI Kerstin Lanbeck-Vdlén 08-532 53328
21/8 Uttringmämman
Spelmansstamma i UttringdRönninge
Skyltar från E4/E20 avfart Rönninge
08.30 Verkstäder Föranmälan
13 00 Spelmansstämman böCjar
Uppspelningar, dans, buskspel, mat, fika
Stämman pågår hela kvällen
Ajt Svenska Folkdansens Vänner,
Södermanlands Spelmansförbund
UppI Janne Camestedt 08-580 ]3563
c-post info@camestdts
28/8 Salemdagen vid Rönninge C
Festligheter vid Skönviksparken hela
dagen med Salems Gille
29/8 "Träd in i dansen" Ö:a Vingåkm

kyrka
10.00 Medverkan av Katrineholms
Folkdanslag
4/9

SparreholmsträfTen
Hyltinge hembygdsgård, Sparreholm
19 OD Dans på logen Musik av gästande
spelman och grupper Buskspel, servering
Att Malmabygdcns folkdansla& Hylte
hembygdsförening, Södermanlands
Spelmansförbund
UppI Bcrnt Olsson 0157-206 36
Sven Ingmars 0157-207 30

11/9

Anden Andemon-stämman i Lästringe
13.00 Stämman börjar
Ärr' Lästringe [Åtar
UppI Kerstin Lanbcck-VdlCn 08-532 53328

B-postlFöreningsbrev

Är du intresserad av folkmusik?
Södermanlands Spehnansförbund bildades redan 1925 och är därmed landets
äldsta folkmusikorganisation. Det är också ett av de största spelmansförbunden.
I Malmköping, där vi med stöd av Flens kommun har vårt spelmanshus Gustaf
Wetterstugan, finns ett unikt arkiv med 7-8,000 uppteckningar av låtar och visor
från Södermanland. Där finns också hundratals timmar av inspelningar och
samlingar av fotografier och urklipp m.m.
Vårt förbund ger också ut tidningen Sörmlandsläten som utkommer med 4
nummer om året och innehåller artiklar och bilder som anknyter till vår
folkmusiktradition. Vi har också givit ut en mängd publikationer med visor,
uppteckningar och övrigt material om sörmländsk folkmusik.
Du som ar intresserad av vår verksamhet är välkommen att kontakta oss på
nedanstående adress:

Södermanlands Spelmansförbund
Johansvägen 16
151 39 Södertälje
Ingemar Skoglund
ordförande
Tel/fax 08-550 97320
E-post: ingemar.skoglund@telia.com

Broschyren är producemd av
Södermmlands Spelmansförbund

