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Efterlysning!

Ni som har lånat och inte återlämnat material från vårt arkiv måste omedelbart meddela detta
till styrelsen.

Vi registrerar f.n. allt material i ett dataregister och har upptäckt att en del värdefullt
arkivmaterial är på drift.

Omslagsbild: Kalle Hamberg
foto: Gåsinge-Dillnäs lmnbygdsfiwning
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Ordföranden har ordet

Välkomna till året första nummer av Sörmlandsläten. När detta skrivs är det gnistrande kallt och det
känns långt till sommarens sköna dagar och ljuvliga spelmansstämmor. Och tur är väl kanske det, för
vi skall ju hinna med en hel del innan dess.
l detta nummer av tidningen får ni stifta bekantskap med Ziwa-Lasse från Finspång, ett bidrag som
vä]villigt ställts till vårt förfogande av kollegorna i Småland. Mycket intressant.
Ni får också träffa Kalk Hamberg från Dillnäsby, spelman från Dillnasby, ett märkligt spelmansöde
som tidsmässigt inte är så långt ifrån oss och ändå verkar så avlägset.
Bröderna Einar och Tore Kvist - välkända spelmansprofiler i SödertWje - presenteras också.
Så u,ppmanas alla att plocka flarn inspirationen och komponera en brudmarsch till julita som länge
har frågat efter en sådan. Vi utlyser en kompositionstävling som ni kan läsa om på sidan l l. Pengar
och ära väntar på vinnaren.

Årsmöte på Nordiska Museet väntar den 17 mars och samtidigt skall vi hålla den stora spelmans-
stämman på museet som vi fick i 75-års present vid förra årets Julitastämma. J% vädjar till er alla att
stWla upp så det blir en rejäl manifestation. Vi hoppas också att det kommer många kollegor och
vänner från övriga Sverige.

Ingemar Skoglund

Välkomna till årsmötet!
Som tidigare meddelats kommer årsmötet att hållas i Nordiska Museet,

Stockholm
lördag den 17 mars klockan 11.00.

Mötet kommer att hållas i Samlingssalen l trappa ner till vänster innanför
entrén.

Kom i god tid så hinner du ta en kopp kaffe i restaurangen före mötet.
Efter förhandlingarna finns möjlighet att äta lunch till starkt subventionerat pris.

Välkomna också till spelmansstämman som börjar klockan 14.00.

Södermanlands Spelmansförbund
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Följande bidrag kommer från Lästringe Låtar och texten är hämtad ur inledningen till en
samling med uppteckningar efter de yngre Kvistpojkarna. Av utrymmesskäl kan vi bara
återge av de upptecknade melodierna "Kringelstöten".

De yngre KVISTPOjKARNA:
"LÅTAR eFTer de äldre Kvistpojkarna"

Upptecknade ej/ier bröderna EINAR (enradigt durspel) och TORE Uiol)

OXMARSCHEN och KONJAKEN är ett par av de sörmlandslåtar som numera spelas i hela
landskapet - från Mälaröarna i öster nedi en bred kil västerut. DeJinns naturligtvis i
KVISTPOJKARNAS reperloar tillsammans med bl.a. de vackru sörmländskorna
INGEBORG och CHRISTINA. Även andra kändisar möter oss ibland l en ny variant
någon gång också meden dittills okänd repris!

Detta om detta - här redovisas nu ytterligare några av brödernas låtar numera inte så
o/ia hörda.

Ursprunget äri de flesta fall okänt och rots en viss antydan i rubriken finns inp säkra beläu någon
viss kompositör. Rubrikens andra del bör därfÖr med bibehållen symmetri tolkas " Låtar som far och
Mokvist - och några till spelade".

Därmed är de äldre Kvistpo/kama presenterade och km förtydligas med några namn och data.

KNUT KVIST
jMd /886 vid (jnderUs M Enhörnalandei,'

Flyttade till Sundsvik och arbetade åt Bruket
sommartid med tegelarbete och på vintrarna
med skogsavverkning (bl.a. i skogarna runt
Trosa/Vaµhämd).

Spelade munspel, enradigt dr%spel, fiol och
ess-kornett.

FRANS MOKVIST
född omkring 1880 i Enhöma:
Arbetade som tegelbrännare.
Spelade durspd och anlitades ofta tbr an

tillsammans md Knut svara kir musiken på
danskvällarna hemmavid eller runt om i
wakten. Ibland kunde mm också fä tillskott av
en släkting till Frans. Även han var durspdare
och Knut spelade då fiol. (Knut blåste kornett i
Brukets mässingssextett men instrumentet
användes inte till dansmusik).

De äldre Kvistpojkarnas mest aktiva period
som spelman torde ha infallit runt sekelskiftet
och ett par tiotd år framåt.

forts nästa sida
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Vid Sundsvik fanns alltså inte bara tegelbruk
( f O ett av landets äldsta och leverantör vid
bl.a. bygget av Gripsholms slott) - dit hörde
också omfattande skogshanterin& jordbruk och
boskap, men också såg och kvarn. Detta
innebar en levande bygd med goda möjligheter
till sysselsättning fÖr det växande släktet. Då
Knuts äldsta söner Tore och Einar tog steget ut
i världen mcdkjrdc de inte bara nyttig
erfarenhet av arbete med jord och skog utan
också ett musikaliskt arv, visor, marscher, låtar
och dängor som följt dem sen barnsben. l
pojkarnas arv ingick utom repertoaren - och
naturligtvis namnet - med tiden också
instrumenten - som de småningom bögade
spela på!

Men då hade de - var och en pä sitt håll -
tagit ganska god tid på sig: Einar som skrivit
och md bravur framfört sina tidstypiska texter
till några av melodierna började inte kompa sig
själv på fars enradiga fönän n@ra år efter dc
sextio och innan Tore gav sig på fiolen var han
en bit över sextiofem. Hm hade då å andra
sidan varit musikaliskt aktiv som batterist i den
mycket populära dansorkestern Vikingarna
från Nykvarn (1936- 194$).
Einar och Tom är båda mycket omtyckta
konstnärer inom keramik och bildkonst - men
se det är en annan historia

Torsten Åhbeck

Kdngelstöten
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Kalsonger Blå ...
m ^Om sörmländska visor i arkiv <>

och i människors minnen.

Arne Blomberg
n" "Q

Anita Hedlund \\\{ /1/
och Eva Tjömebo
berättar och sjunger visor

i Å-huset, Ö Trädgårdsg 2, Nyköping
torsdag 29 mars kl 19.00

'"""°'" » ,J R<a'Ett arrangemang av Sörmlands museum i samarbete tu ¶p1
med Sörmlands Musik & Teater och Södermanlands Spelmansförbund 3



Soldaten Hamberg och Kalle skomakare
Artikel av Sive KArlsson i Gåsing+Dillnäs hembygdsförenings krönika 1995/96

Under indelningsverkets tid (1682-1901) hade
Dillnäs lilla socken hela sju soldattorp att
ansvara f?jr. Ett av dem var n:r 918,
Hammersta rote och Gripsholms kompani.
Flera soldattorp låg på allmänningsmark, men
Hammersta hade sitt torp mellan byn och
Bondekeby. Platsen heter idag Skogshall,

Första soldat på torpet som vi känner till
hette Lars Hämmar och anställdes 1683. Sedan
har vi namn på 18 stycken soldater eller
volontärer som varit däree, längre eller kortare
tid. Krigen såg till att det blev många byten.

Vi skäll här följa en av de 18. Han hette
Lars Petter Hamberg och det är ett ganska
dystert levnadsöde vi kan nysta upp. Hm var
född i Gåsinge 1822 med cMnamnet Grön.
Möjligen var hans far soldat. för på Taffnäs
rote, nr 59$, Skogstorp. fanns vid denna tid en
soldat tned namnet Grön. Denne var en riktig
"illbatting" och fick avsked med betyget
"inkorriabel liderlighet" 1826.

Lars Petter anställdes 1840 och fick
efternamnet Hamberg. Hm var då 18 år. Tre år
senare gifte han sig med sin piga 27-åriga
Maria Catharina Andersdotter. Året därpå
föddes dottern Anna. Sedan kom barnen tätt så
år 1856 hade mm sju stycken.

Hambergs soldattid blev ganska kort, redan
1855, efter 1§5 års tjänst, måste han ta avsked.
"På grund av svår sjukdom". Vad hm lider av
firamgår inte av de militära handlingarna.
Kanske var det reumatism. Hm levde dock ett
30-tal år efter avskedet.

Soldatens sjukdom blev en svår belstning
för Dillnäs fattigvård. Ny soldat skulle snarast
in på torpet så där fick familjen inte bo kvar.
Fattigstugan i Dillnäsby var redan fullbelagd.
Vad var nu att göra? Efter mycket funderande
beslutade de styrande att placera familjen
Hamberg uppe på den stora
dlmänningsskogen. Flera soldattorp hade man
tidigare förlagt dit - så varför inte en
fattigstuga? Den allmänna meningen lär ha
varit att bönderna inte ville ha soldatfamiljen
tiggande i gårdarna.

Allt nog - Man köpte en gammal stuga av
smeden Höglund, bosatt vid Hagstugan, Laxne.
Sedan högg man upp en hästskoförman
öppning i storskogen öster om Stora Kvarn-
sjön. Där ställde man stugan. Grunden finns
ännu kvar. Hit flyttade familjen Hamberg
1857. Yngste sonen var då ett år. Möjligen

hade de två äldsta barnen redan lämnat
hemmet.

Någon fattighjälp fick man väl in natura
bestående av mjöl, mer och potatis. Ett par
små åkerbitar har man odlat upp och bärbuskar
och något fruktträd har funnits. Bärplockning
och något fiske höll vM också liv i familjen.
men mycket torftigt lär det nog ha varit.

Har levde ändå fd soldaten Hamberg nästan
30 år. Han fick ett tragiskt slut då han råkade
ramla i den öppna härden och skada sig så
svårt att han senare avled.

År 1872 kom äldsta dottern hem till Lugnet,
som platsen döptes till. Hon var då med barn
och fbdde den "oäkta" sonen Karl. Snart nog
måste hon lämna pojken hemma hos de
skröpliga föräldram för att återgå till sin
pigplats. Här uppe på allmänningen växte nu
Kalle upp hos sina morfbräldrar. På gamla där
har han berättat att det var bra där och hur han
var med mormor och plockade lingon för 5 öre
kannan. Vane blev det då han måste börja gå i
Laxne skola. Vägen dit var lån& men värst var
de elaka kamraterna.. Troligen avvek han från
de andra i språk och uppförande. Han hade ju
bara levt med de gamla och talade vW som
dom. Hm blev en hackkyckling. Pojkarna ville
kasta "allmänningsungen" i sjön.

Nu blev Kalle förflyttad till Gåsinge kyrk-
skola. Dit var det ännu längre vä&. Morfadern
hade lyckats skaffa en båt så Kalle kunde ro
över Kvarnsjön, men så skulle han över
Klamningen. Ibland fick han inte låna någon
båt och måste då gå runt runt sjön vid
Kattnässundet. När sedan mormodern blev för-
flyttad till fattigstugan i Dillnäsby så fick han
ligga med i hennes säng ibland.

Modem gifte sig med skogvaktare Lindgren
på Bergudden, Gåsinge allmänning. Kalle fick
bo där ett år. Samma år som han fyllde 14 fick
hm tjänst hos en torpare. Hela året fick han
huWa ved. Årslönen var 18 kronor och en ut-
sliten vadrindsrock. Dessutom några örfilar för
att han huggit för lite ved.

Det blev sedan en lång rad drängplatser på
olika gårdar i trakten. Då han var i Åshammar
fick han d%sverka vid herrgården Heby.
Matsäcken bestod ofta av ett par potatisar och
en sikstjärt. Han prövade andra gårdar, Berga
Hammersta Ekeskulla m. f]. Hela 36 år höll
hm på med bonddrängsjobbet.
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År 1921 kom Kalle till Dillnäsby. Hm fick
bostad i den s k sockenstugan ncdanfbr kyrkan.
Här blev han sockenskomakare. Modem hade
blivit änka och flyttade nu till sonen och tog
hand om hushållet. Troligen en bra lösning för
dem båda.

Kalle skomakare var musikalisk. Redan vid
20 års ålder hade han börjat spela fiol och
tvåradigt dragspel. Hur han fick råd att skaffa
instrument är svårt att förstå. tre fioler och nio
dragspel har jag slitit ut påstod han på gamla
där. Några av hans låtar lever ännu kvar i
bygden. Om han själv komponerat någon av
dem är ovisst. Hm skrev även vers och sjöng
för den som ville höra. Tre gånger hade han
Mat men fått korgen. Sedan fick det vara.

Med åren blev Kalle nagot av ett original.
själv minns jag att jag såg honom första
gången vid slutet av 1920-talet.
Vi bodde vid Solbacken och 1% rodde över
sjön till Fiskbo och gick sedan med trasiga
skodon till Kalle. Han satt vid skomakar-
bänken firamme vid fönstret. Modem hade sin
plats invid spisen. Då det blev fr¥a om
betalningen för lagningen vände hm sig alltid
till modem. "Va säjer mamma - ska jag ta en å
femti?" Även sedan modern var död så vände
han sig frågande bon mot spiselvrån då han
skulle ta betalt.

Många år var Kalle orgeltrampare i Dillnäs
kyrka. Med en fottrampa fö@ han orgeln
med luft Många psalmer kunde han utantill.
Kanske hade han själv kunnat bli organist om
han fått lära sig det i unga år. Nu fick det i
stället bli skomakarbanken och många diågs-
verken i nämndemansgården i Dillnäsby.
Vedbacken, trösklogen och en massa små-
sysslor blev Kdlcs lott på gamla där. Någon
krona och mat och kaffe var också bra för en
gammal ungkarl. En gång i veckan tog han
korgen på armen och linkade iväg till
Hagalund för att handla. Hm hakade nämligen
svårt ener en olycka. Hade kön omkull med
cykeln i något onyktert tillstånd. Lårben och
höften blev skadat, men han blev bara hemkörd
och kom ddrig under läkarvård.

Så här efteråt förstår man hur hårt livet hade
farit flarn med "Kalle Hamberg" som han ofta
fick heta. själv ville han heta Karlsson. Min
farfar kallade honom "Karlen". Oäktingen från
fattigstugan på allmännineen fick många namn
och fick ta emot många törnar. Fattigdom, hårt
arbete och en viss nedklassning följde honom
livet ut. Han hade oturen att bli en av de sista
om fick pröva på svårigheterna i det gamla

fattig-Sverige. Men han hade haft många
föregångare.

Musiken hade Kalle glädje av även på
gamla dagar. Spelmän och ungdom samlades
ofta i hans lilla stuga. Då blev det liv i stugan
och Kalle fick kanna lite av gemenskap med
andra. Hm fick även sluta sina d%ar här 1954.
Hm var då 82 år gammal. Modem hade dött i
fattigstuµn femti år tidigare. Hon blev 88 år.

Prosten Lundén tog sig an Kalle under de
sista åren. Han såg även till att man reste en
sten på Kalles grav, ett granitkors med inskrip-
tionen: Karl Karlsson - Bygdespelman.

Siw Karlsson

KAllor Södermanlands R%cmcnle$ rullor -
Fanjunkare Evert Wahlberg. l)illnas
sockens hwlMhOMAng&r. 1'idninµ-
klipp

Av de spelman som o/Ia besökte Kalle kan i
jön'la hand nämnas Karl-Axel Eriksson, Haga-
lund och Karl-Axel Termimm, Li/Singe.karl-
Axel Eriksson tecknade ner en del av de låtar
de,Nck lam sig. E)kr dennes bortgångjick Sug
Dillström, en av medlemmama i nyckelhavps-
gruppen Bygdens Blandning dessa noter och
gmppen har tagit upp ett par av dessa låtar.
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Allegro Violinateljé
Leif Hjortborg

Reparationer, Taglingar o. Nybyggnation.
Strängar, Etuier o. Tillbehör.

J% som driver Allegro Violinateljé, heter LeifHjortborg och har examen med gesällbrev i fiol-
byggeri. Av den 3-åriga utbildningen var ett år förlagd på olika violinateljeér och under mina
praktikperioder har jag varit hos Michael Wallmo l Gävle, Backa Mikael Eriksson l Stockholm,
Hany Jansen l Amsterdam, Christer Skog l Trondheim, Jan Larsson l Lima, där jag reparerat
fioler, cello och kontrabasar. Jag har också haft olika gästlärare bl a: Erik Jansson l KTH Stock-
holm Jan Larsson l Lim4 Ulf Johansson l Hxiös% Claes-Göran Klockar l Västerås, Samuel Zyg-
muntowichz l New York, som undervisat i akustik lackering stråkreparationer, nytillverkning av
stråkar och fiolbyggeri.
Min ambition är att ge Er personlig service och hålla en hög kvalité.

' 20 % rabatt på justeringar o. reparationer av stråkinstrument. Gäller t o m 28 feb. 2001.

" 10 % rabatt på stråktaglingar och stråkreparationer. Gäller t o m 28 feb. 200].
VÄLKOMMEN !

Leif Hjortborg
- Fiolbyggarexamen med Gesällbrev -

Kvalité - Personlig service - Yrkeskunnande

Polhemsgatan 20 B, 4 tr., 1]2 36 STOCKHOLM,
Telefon: 08 - 654 77 88

P S Ring före besök för aktuell portkod I D S
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Läs här den spännande och intressanta historien om
Adolf Larsson, "Zittra-Lasse" från Finspång!

Artikeln har vi fått från kollegan Smålåtar, Smålands Spelmansförbunds
medlemsblad, och återger den med benäget tillstånd.

l Z/TTRA-LASSE
- kolmottagaren som skapade ackordzittran , " .'°y

".· t'
Av Margareta Höglund, arbeta som dräng. Han hade fin elserörelsen. Där '

sångröst och hans husbonde deltog Adolf. Han hade inte råd
lånade ibland ut honom som att köpa sig en egen, men han fick

Ackordzittran är ett lättspelat underhållare. Betalningen tog en liten pedalzittra av goda vän-
instrument som kommit i modet husbonden hand om. Så småning- ner Kir att, som han själv skriver:
igen. Den hade 8in största popu- om bildade Adolf famijj och kom
laritet vid sekelskiftet och en bit till Sandudden. Där arbetade han "få mwik i uerbamheten. Men jag
in på 1900-talet och användes som kolmottagare vid kolhwet kunde inte fÖrstå att stämma den.
mest i den religiösa sträng-
musiken, men även som komp-
instrument till fiol och durspel i
dan8mu8iken och till vissång.
I nästan 30 år bodde jag i Sand-
udden, en liten by halvannan mil
norr om Finspång i Ö8tergötland,
innan jag blev medveten om att
jag trampade historisk zittra-
mark. Visst hade jag hört tala8 om
att det stora grannhwet vid sjön
Flaten kallades "Zittra-fabriken",
men det var när jag blev tillfrågad
om att leda studiecirklar i zittra-
spel, som min nyfikenhet väckte8.

nere vid kqjen. Musikkännedom 8aknades och jag
Kolmattagaren var den som tog uar beredd att returnera den där-
emot och noterade det träkol som fÖr. Men en musiker stämde den
bönder, arrendatorer och torpare
levererade. Kolet lastades på prå-
mar som gick till Lottorps Bruk,
ett av de största järnbruken i
Sverige på den tiden.
Det berättas att Adolf ensam kun-

Rjr8ta gången och e/iler bön, tro o
hopp erhöll jag jR1"mågan att stäm-
ma, 8pela och ajunga, till min och
allas Rjruåning ejRer 8 dagar,
M'entljgt i olika hem och möten
uarje kuäll ejRer arbetsdagen. Att

de lasta en pråm med kol på en musiken uar enkel och torftjg hade
dag. ingen betydebe - det uar undret
Senare under sin tid i Sandudden 80771 skett och de rena tonerna som
arbetade han som maskinist vid tilltalade själarna."
torvmossen.

Adolf Larssons dotterdotter Anna-
Det finns många olika sorter8 zitt- Li8a Erik88on, Butbro, och sonson
ror, men om ackordzittran finn8 Olle Larsson, Ludvika, har låtit
inte mycket 8krivet i lexikon och mig ta del av de 8krive]8er och
muåkböcker. Uttryck som berättelser 8om de känner till om

På den lilla pedalzittran kunde
man bara 8pela i en tonart, men
Adolf byggde om pedalinrättnin-
gen och kunde sedan 8pela i fyra
tonarter. Genom affärsmannen
John Fröberg i Lotorp 8ökte8 och

"ackordzittran är ett folkligt
instrument avsett för primitivt
mwicerande" och att "den hörde
hemma i kvinnornas musiksfär"
kanske förklarar ointre88et ho8
musikvetama.

Hur kom då ackordzittran till?
Den som först tillverkade och fick
patent på den hette Adolf Lars-
son. Han var född 1857 i Björke,
Regna 8ocken i norra ÖOergöt-
land. Som tolvåring började han

8in morfar/farfar. Kompletterat erhölls patent på den nya pedalin-
med berättelser från folk i trakten rättningen.
har en bild av Adolf Lar88on Men Adolf var inte nöjd, han
"Zittra-Lasse" och hans instru- dcriver:
ment vuxit fram.

Adolf var religiös och aktiv inom
Missionsförbundet. Genom spik-
smeden Abraham Hellman vid
Sonstorp8 bruk kom han i kontakt
med instrumentet zittra. Hellinan

"Emellertid kunde jag icke fördra·
ga det rmpande missjjud som upp-
står uid spelandet på Pedal-Zittra
utan fort8atte experimenten. En
stor Zittra gjorde8 med Mrängarna
Mämda till ett C-accord i en grupp,

8pe]ade pedalzittra och ledde en med ett u. greppbräde under, mot
musik- och sånggrupp inom väck- huilket jag medels häwtänger för·
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8edd med u. kapitadorer under
fick fram de olika duraccorden. ·
Med denna anordning kunde dock
icke moll- och 8ept.accord erhållas
uar/Ör en annan Zittra gjorde8
med 5 8trung-accond-grupper för-
sedda med nick. rör moll- och
8ept.accord. "

Den 31 oktober 1896 sökte Adolf
Larsson patent på 8in ackordzittra
(som han kallade Praktik-Zittra)
och fick det bevijjat den 22 juni
1897. I patentet med no 8039 står
det:
"Denna uppfinning a/ber att an-
ordna cittror 8å, au man med lätt-
het kan anslå de ackord man
ön8kar. - Anordningen bemår der-
uti, att mrängarne äro 8am.man-
förda i grupper (fem i den å ritnin-
gen jförtydljgade cittran), huarje
grupp (l-S) 8Uarande mot ett Ui88t
ackord, Lex. c-dur, d-dur, g-dur, F
dur och a-dur. Å de brukliga cit-
trorna äro Mrängarne ordnade
ejRer 8in tonhöjd, huar/ör anslåen-
det au ackord å dylika cittror äro
jämförel8eui8 8Uårt, 8peciellt för
nybegynnan, 8om häruid fira
måme tänka på, huilka drängar
som höra till ackordet. Om dere-
mot de till huarje Mrdtildt ackord
hörande strängarne äro 8amman-
förda till en grupp, blir andaget af
ett uim ackordju denemot mycket
enkelt och fordrar alk ingen
förkunskap.
Patentampråk
Vid cittror den anordningen, att
8trungarne åro ordnade igrupper,
huar och en omfattande de drän-
gar, 80771 erfordra8 jRir fram-
bringandet afett Ui88t ackord. "

Adolf fick demonstrera sin
"Praktik Zittra" fbr mu8ikkommit-
tén vid Stockholmsut8täl]ningen
1897 och de tog in den gratis där.
Han fick medajj och Aftonbladet
8krev:

'7n8trument8amlingen i Teater-
och Mwikpauiljongen, Stock-
holm8ut8tällningen har i de88a
dagar fått en tillökning bemående
au ett alldele8 nyuppfunnet instru·
ment, en u. "PruktikzittM kon-
struerad afHr AdolfLar88on,
Sandudden, Finspong, 80771 upp-
tagit patent på fabrikationen.
lnmrumentet 80771 är afgedt jkir
ackordankompanimang till 8ång,
är läthpelat och har en fylljg uack-
er harpton. "

Adolf fick medajj fbr 8itt in8tru-
ment på både Norrköpingsut-
utällningen 1906 och i Lund 1907.
Hittills hade Adolf, efter en
arbetsdag på 12-15 timmar, till-
verkat zittroma hemma i "Kol-
kammaren", som den lilla stugan
kal]ade8, där han och famijjen
bodde. En stuga på c:a 40 kvadrat-
meter innehållande ett rum och
kök. Han berättar själv hur primi-
tivt det var:

"Som hyuelbänk fick bordet Uénd-
göra, i stället Nr limtuingar Möllor
mot taket 8å att detta t.o.m.
höjde8. Redsikapen uar en uanljg
uedMg med träbåge, en hyuel c:a
20 cm lång och en bra tälj'kniÉ
Limpanna uar en uanljg ka/Te-
kopp, limugn den öppna 8pi8en der
min 'gumma' U'en8tgjorde med att
uärma träbitarna, jemte det hon
biträdde uid ihoplimningen au zit-
trorna. Då zittran uar färdjg
må8te man dika flera mil jPör att få
en polerare, tilk jag aielfe/ier en
dyrbar kurs kunde polera."

Ensamrätten till patentet varade i
15 år, men enligt en han&kriven
anteckning på patentet 8ålde han
rättigheten att använda det till en
Herr Alvin Eichler i Berlin redan
1898.
Bland Adolfs efterlämnade papper
finns det uppgifter som visar att
man stal hans patent i Ty8kland.
Där fanns ju redan fabriker för
melodizittror och det var lätt att
ändra påsträngningen efter Adolfs
patent. Han fick ljjäjp av advokat-
en, politikern och sedermera stats-

Sonstorps Strängmusik, i mitten
Abraham Helknän och Adolf Larsson,
Zittra-Lasse.
Foto ur Margareta Höglunds samlingar

ministern Karl Stad att göra upp
i godo med tyskarna och erhöll
därmed en 8tor summa pengar.
Gamla brev visar att han fick be-
vaka sin patenträttighet mot in-
strumenttillverkare i bl.a. Små-
land och Norge.
För pengarna han fick vid förlik-
ningen med tµkarna kunde han
köpa 8ig mark och bygga den Mora
villan Sandsta i Sandudden.
Nedervåningen blev bostad åt
famijjen bestående av Adolf och
hwtrun Matilda samt barnen
Selma, Hanna, Hildur, Albin,
David och Lilly. På övervåningen
8kedde zittratillverkningen. Nu
kunde, förutom den egna famijjen,
även en del grannar leja8 till
arbete. Zittrorna gjordes i flera
olika modeller och med varierande
antal ackord. Mest såld tycks
Praktik-zittra n:o 4 med 7 ackord
ha varit. Den största jag träffat på
är en zittra med 12 ackord. Man
tillverkade även melodizittror
med ackordsträngarna 8pända på
en resonanslåda under melodi-
8tränglådan. Försäjjningen gick
genom John Fröbergs postorderfir-
ma i Lotorp och nådde över hela
landet och även till Amerika.
Adolf Lar88on blev känd under
namnet "Zittra-Lmse". Reklam-
blad klistrades in i ytterlådorna
och förutom olika zittramodeller
fick även den gamle vännen, inspi-
ratören och medljjälparen spik-
smeden Abraham Hellman vara

8



"modell " där.
Adolf fick patent på ytterligare ett
par uppfinningar, ett i Sverige
1912 och etti Tukknd 1913.
Båda gällde förbättrad omstäm-
ningsmekanism på zittroma, så
att man lätt kunde växla från dur
till mo]] och septimackord utan att
rubba stämningen.

Framgång Bder ju lått kritik och
avund. I en tidnings|l)sil|l(hlr('
bemötte Adolf LarNs(m kritiken bui

här:

"Från Zitlrafabrih'n, /"l/l.q/)('ng.
Undertecknad har icke tänkt /äs/u
något afgeende uid c/t'n /i'cin l'ng
dom880'ärnan8 fÖr/a,g. Ousby, l

denna tidning införda cinncmsc'n.
huari fmmhålle8, (1// ,/(lk 'ek" xjci//'
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tilluerkar mina Zittror, utan Översta bilden.
endast dess ytterlådor. Överst Nå pedalzittror · den vänstra ar
Afpersoner härstädes, som i detajj en 'Autoharp°' tmverkad av T. Meinhold i
känna min zittmfabrikation, har Sachsen (Tyskland). den högra en
jag emellertid enträget uppmanats amerikansk modell. Nedanför fr v: En
att upply8a den ärade allmänheten sjuackordzlttra Mlverkad i Östtyskland
om uerkljga förhållandet och beder 1977, i mitten Zittra-Lasses Praktik-
härmed få meddela följande: Zittra No 4.Till höger en Praktlk-Zittran -
Då jag Nr cirka 17 år 8en började den första av Zittra-Lasses egna mod-
min fabrikation afpmktikzittror ellerfrån 1896.
cRer egen patentemd kondruktion Mittbilden Lv.: sämsta l Sandudden -
tilluerkadm allt härstädes, Rjrut· huset som Adolf Larsson byggde. På
om en del 8trungar samt diufuar bottevåningen bodde familjen, på andra
och 8tijft Sedemera, då e/lerfrågan våningen fanns zittrafabriken. Fotot från
på mina zittror blef8å stor, att jag 1902. Mlttbilden t h: Adolf Larsson och
omöjligen kunde hinna med au hans hustru Matilda,
ut/Öna all beställningar och då i Bilden t. höger: Patentbrev nr 8039,
8aknad au kapital au utuidga fab- den 31 oktober 1896, utfärdat till
riken, nödgade8 jag att hänuända 'Maskinisten Adolf Fredrik Larsson
mig till fabriker med större ...anordning vid cittror".
rewrser, Bilderna av Zittra-Lasse, sämsta och

patenbmvet ur Margareta Höglunds
samlingar
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Jag dinde då mina patenterade
modeller till Tyskland och be·
ställde där8täde8 det kuantum
re8onan8lådor jag ej hann med att
utföra och monterade 8å de88a
med 8krufuar och 8lrängar m.m.
Oaktat denna kraftiga förmärk-
ning Ui8ade det Kg 8nart omöjligt
att fylla de Mändjgl ökade behof
uen, huar/ör jag ock gjort åhkil.
liga försök att införa de enklaste
zittrorna färdiga.
Jag har emellertid inte godkänt
dewmma utan att form företaga
en hel del judringwrbeten innan
jag med godt 8amuete kunna ut-
släppa dem i marknaden och har
jag trot8 det u&entligt billigare
inköp8-pri8et afdått från uidare
inköp af monterade. Då ny, betyd-
ligt dörre uerkdad nu är under
uppförande, beräknar jag inom
kort kunna höja den egna till-
uerkningen. "

Efter patenttiden8 utgång kunde
vem som ville tillverka ackordzit·
tror till försäljning och Adolf var
bekymrad över att en mängd fab-
riker både inom och utom landet
erbjöd ackordzittror i tusental till
låga prker, men med dålig kvali-
tet. Det drog ner instrumentets
an8eende och han menade

"au det ej är nog med au endam få
ögat tillfre&tällt utan det är åt-
dtilligt mera att räkna häruidlag.
Vigtigad au allt är att få 8am-
mandittningen rätt, 8å att uillko-
ren för rena toner före/inne8."

Omkring 1915 nyttade Adolf
Larsson med sin fabrikation till
Finspång. Han lät trycka sin egen
priskurant. Dessutom köpte han
bil och startade taxirörelse. Sonen
David fick 8å småningom överta
verk8amheten.
Under hela tiden fortsatte Adolf
att åka runt och spela och sjunga
till8amman8 med sin familj och
andra musikanter inom väck-
elserörelsen och nu var det han
som 8tämde alla instrumenten.
Han skriver:

"Jag kände i hela min kropp
ögonblickligen när tonerna uoro
rendämda mot min zittra. - Jag
pri8ar Herren för ham outgrundli-
ga nåd och gåua 8om jag genom
mu8iken fått uppleua och ömkar
att han må uälsigna alla de cirka
40 000 som köpt zittror här, föru.
tom de kan8ke 100 000 som köpt

från andra fabriker 8om tilluerkat
zittror efter mitt fabrikat i andra
länder. "

Adolf Lars8on dog 1935, 78 år
gammal. Han8 zittror finns kvar i
många hem. Om de är välbevara·
de och hela är de fortfarande
mycket 8pelbara med ljust klin·
gande ljud, något som visar att de
är av god kvalitet. Erfarenheten
har visat att man, 8å långt det är
möjligt, skal] behålla de gamla
strängarna eftersom de är speciel-
la för klangen i Finspång-zittror·
na. Zittra-Lasse lämnade också
rådet "att lägga zittran på en ek-
bord utan duk när man 8pelar för
att för8tärka klangen".
Ett annat tips 8om jag vill fÖrmed-
la, fick jag av Röjh Jonas från
Boda: Bryt 8våvjet av en tändstic-
ka, håll den 8tadigt och knäpp
strängarna med den. Det ger ett
mjukare ljud än med plektrum,
särskilt till vi88ång eller en ensam
fiol. Personligen tycker jag om att
använda brutna ackord till vhor
och älskar mol]vi8or. Vi88a mo1]·
tonarter kan man lätt 8pela utan
omstämning. Man uteduter ter-
sen i ackordet. Melodin färgar ju
lätt mot moll. Ev. lägger man till
mollter8en (liksom 8eptiman) från
ett annat ackord. Men känner
man att man inte kan undvara
dim.ackord o. dyl. skall man nog
övergå till gitarr!

Här i Sandudden 8itter dock vind-
flöjeln i form av en Praktik·zittra
fortfarande kvar på sin plats på
huset som en gång var zittrafab-
rik.

Källor: Awkrift au ett breu 8kriuet
au fabrikör Adolf Lamon, Fin-
8pång.
Handlingar rörande patenten nr
8039, 36146 och 266371.
Awkrift au en noti8 iAftonbladet.
Kopia på insändare från A. Lars-
8on i ej namngiuen tidning.
Prid:urant å ziltor, drängar och
tillbehör, Zittra/abriken,
Fimpång.
Diueme breu.

Foto där inte annat ange8:
Stephan Elg. Zittrorna ur ham
wmlingar.

Fotnot: Eftersom Adolf Lamon
kon8ekuent anuände benämningen
'°zittra" och inte "cittra " 8om
t ex patentuerket gjort, har ochå
Margareta Höglund och Små·
låtar8 redaktörgjort det.

Stipendium till Julia Dagerfeldt och Sabina Hedström

Nyköpingshus Spelmansgille har delat ut stipendium till
Julia Dagerfddt och Sabina Hedström, två av Spelmansgillets
unga medlemmar. Båda har gått på estetiska linjen på Tessin-
skolan och fortsätter studierna Julia på Lunnevads folkhög-
skola och Sabina på Bollnäs folkhögskola.

Stipendiet har tillkommit ¥enom ett arv efter spelmannen Erik
Fredriksson, Mogetorp, som under många år var aktiv och in-
tresserad medlem i Spelmansgillet. Nyköpingshus Spelmans-
gille räknar med att varje år dela ut ett uppmuntringsstipendi-
um till ungdom som spelar ett instrument, gärna med den in-
riktning som Spelmansgillet har.
Vi gratulationer till stipendiaterna.

IQ



Kompositionstävling!

Komponera Julita brudmarsch!
Julita behöver en brudmarsch, representativ, värdig, vacker och samtidigt lätt att ta till sig.
Komponera en brudmarsch och skicka in till oss, så väntar priser och framförallt am.
Vinnande komposition kommer att framföras vid midsommardagens stora spelmansstämma
på Julita Skans 2001 och kompositören kommer att presenteras och hyllas.

Görså här:
Komponera en brudmarsch, spela in den på kassett, instrument är valfritt.

Bifoga den också nedskriven på noter, melodistämma räcker.
Märk kassett och noter med signatur och skicka det till oss tillsammans med förseglat kuvert
som innehåller namnuppgift.
Senast 15 maj vill vi ha ditt bidrag till:

Södermanlands Spelmansförbund
Johansvägen 16

151 39 Södertälje

En jury från spelmansförbundet och Julita kommer att bedöma bidragen. Juryns beslut kan
inte överklagas.

l:a pris 1.000 kronor 2:a och 3:e pris hederspriser

Vi förbehåller oss rätten att utan ekonomisk ersättning publicera vinnande bidrag i
Sörmlandsläten. Vinnarbidraget skal) också fä framföras fritt på Julita Gård och Museer.

Välkommen med ditt bidrag!

l år inträffar Anders Andersson-stämman i Lästringe
redan 25 augusti
Mer information kommer|

M&S:Zyy'



Spelmansstämma
på Nordiska museet

17 mars kl 14-17
Södermanlands Spelmansförbund, landets äldsta folkmusikorganisation,
har nyligen firat sitt 75-årsjubileum

, . ,och uppvaktades av Nordiska museet ' " d """" " ' 'N Q " "
m ' '

0 " 4.

med erbjudandet om en spelmans- " ;c,'.'« ;" F': .^\
stämma på museet. t , t. \

'^» . '0 .\,
0

T

Lördagen den 17 mars kl 14 slås por- ' ' ·
tärna upp för alla spelmän, sångare ' ' K ·'".
och folkmusikintresserade! |,1' jj\,: :·,j-iit

På Nordiska museet finns dessutom
\ .fi g

,

\ ;:z;

mycket annat att titta på. Se utställ- "' ' d n
ningar om folkdräkter, mode, möbler, 0 , ,,\ '. '
traditioner, dukade bord och samer. ' .' " "l

Just nu pågår också Tidernas mat, "
Idrottshjältar och ABBA-The Exhibition. Se mer på www.nordm.se!

Spelmansstämma i stora hallen,
gruppframträdanden i flera lokaler - allspel, grupper,

solister, buskspel och sånglekar för barn!

Fri entré för spelmän och dräktklädda!
Många landskap kommer att vara representerade, så kom gärna i folkdräkt!
Deltagande spelmän samlas kl 13.30. Information och allspelslåtar finns på

Södermanlands Spelmansförbunds hemsida, sök via www.kultur.nu

Föranmälan till stämman
Christina Frohm, 08-85 26 69, 0707-17 42 51 och Anita Hedlund, 0157-211 21.

Arrangörer
Nordiska museet och Södermanlands Spelmansförbund

NORDISKA MUSEET
På Kungliga Djurgården.Buss 44,47 och 69. Spårvagn och färja. Oppet:Tisd-sOnd 10-17, kvällsöppet tisd & torsd till 20.

Månd stängt. Info dygnet runl:0&457 06 60 www.nordm.se
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SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND
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Johansvägen 16
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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 tradi-
tionen. Ett 30-tal visor i varje del.
Pris 20:-/styck, kassetter 50:-/ styck

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

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

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

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

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

LEIF BILLYZ
Svenska Låtar
Pris 160:- CD

BRODÉNS KAPELL

Spelmansmusik från norra Sörmland
Pris 1(X):- CD

Morfars fars dansmusik
Berättelser och beskrivningar om den äldre
generationens dansnöjen och spelmän och hur tradi-
tionen lever idag.
Pris 25:-

August Lindblom
97 låtar ur två spelmansböcker från 1836 och 1856
samt historik om den legendariske storspelmannen.
Pris SO:-

Sörmlån&ka albpeldåtar
Häfte I noter och kassett
Pris 40:-
HäRe Il endast noter
Pris 20:-

1 den sköna Vingåkersbygden, kassett
Folkmusik frän Vingåker med Simmings,
Anita Hedlund och Christina Frohm
Pris 30:-

Välkommen till världen, kassett
Visor och ramsor för små och stora barn
från den sörmländska traditionen,
med våra bästa vissångare.
Pris 30:-

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

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 tillkom-

mer.


