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Ordföranden har ordet
Från det lilla till det stora.
I snart l l år har jag varit aktiv i en liten
förening,Munspelsföreningen Harmonika, och
finner mig nu vara nybliven ordförande för
Sveriges äldsta spelmansförbund, Sörmlands
Spelmansförbund.
Harmonika bildades för ett drygt decennium
sedan för att skapa ett forum för munspelsmusik, som glädjande nog blir mer och mer

uppmärksamhet. Ju oftare spelmän syns och
hörs, ju oftare de spelar tillsammans på
spelträffar och stämmor, ju aktivare det lokala
musiklivet är, desto större möjlighet att
folkmusiken skall leva kvar och utvecklas.
Detta tycker jag är särskilt viktigt idag när
medierna, i synnerhet Radio, TV, till stor del
ignorerar folkmusiken i sitt utbud.

uppskattad.
Sörmland har en rad små/mindre spelmansföreningar och spelmansstämmor, de flesta
med åtskilliga år på nacken men några, som
Vingåkersstämman och Lästringestämman,
nya eller återetablerade efter år i träda.
Små föreningar får ofta kämpa med att dra till
sig medlemmar och vara attraktiva nog att
behålla dem. Inte minst är ekonomi ett
problem som måste tacklas. Eftersom
medlemsavgifterna sällan räcker till att
arrangera en stämma, måste den lilla
föreningen varje år gå med hatten i hand, till
lokala makthavare och affärsföretag, och tigga
en skärv till stämman. Och hur få tilltänkta
bidragsgivare att förstå hur viktigt det är att
värna om det musikaliska kulturarvet och att
det är viktigt att de bidrar härtill? Det krävs
mycket entusiasm, energi och vilja i den lilla '
föreningen, både fÖr att få till stånd en lokal
stämma och sedan för att få den att leva kvar.
De små f"1reningama och stämmorna bidrar i

De stora förbunden hämtar näring ur de små
föreningarna och stämmorna. Och ett samspel
dem emellan är, skulle man kunna säga, själva
förutsättningen för att de stora förbunden ska
fungera väl, deras stämmor bli attraktiva och
därmed välbesökta.
Det är roligt för mig att ta klivet från en liten
förening till ett stort landskapflrbund, med
många aktiva, debattglada och entusiastiska
spelmän, ett förbund som också har andra
resurser än de små lokala spelmansföreningar,
som jag hittills aktivt engagerat mig i. Inte
minst ska det bli trevligt att titta på den stora
mängd historiska material som finns förvarat
hos förbundet. Jag ser fram emot att arbeta för
förbundet, och tillsammans med dess
medlemmar, under det kommande året
Glöm inte bort förbundets egen stämma,
stämman i Julita .vilken som vanligt äger rum
på Midsommardagen. Ta er tid och kom dit, ju
fler som kommer ju roligare blir det.

hög grad till folkmusikens ställning i ett
landskap. Därför är det viktigt att de dra till sig

/Bo Gabrielsson

Bo Gabrielsson: ny ordförande
Är yrkesverksam fotograf och har varit fackklubbs ordf.tillhörande
statstj.m.förbundet. Varit ordf.i föreningen Harmonika.
Är ordf. i föreningen Vingåkers Spelmsnsstämma.
Spelar: Durspel, munspel och munspelet är jag riksspelman på.
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Rapport från
Caroline och Madliene Eriksson

Torsdagen den 28 juni startade Ethno-lagret i
Rattvik. Tre Sörmlandstjejer, vi och vår van
Alice Andersson åkte dit. Vi hade packat ner
fioler, liggunderlag, sovsäck och ett glatt
humör. Va1 framme möttes vi av ungefar
hundra unga folkmusiker från femton länder,
som alla samlats för en spännande vecka tillsammans. Längst resväg hade de som kom från
t.ex. Kina, Jordanien, Uganda och Tanzania.
Nu väntade en vecka fylld av bland annat
workshops, lekar, utflykter och konserter.

Under veckan gjordes många olika utflykter.
Vi var bland annat i en fabod och spelade.
Sedan åkte vi vidare till Dalhalla, dar vi fick
"kanna på" akustiken. Maffigt! Långbryggan i
Rattvik var aven välbesökt. Flera kvällar denna
vecka var vi dar och underhöll oss med spel
och dans. En konsert hölls i Rattviksparken
och hela veckan avslutades (för vår del) på
Bingsjöstamman. När de andra deltagarna åkte
till Rattvik för avslutning och hej då, sadlade
vi om. Vi åkte vidare till alla övriga stammor
som ordnas i "Bingsjö-veckan".

Något som var nytt for oss var att all undervisning, och det mesta av den sociala konversationen var på engelska. Lite ovant i början
men efter en stund kom vi in i det. De första
tonerna som lärdes ut var en låt från Rattvik.
Under veckan blev det två svenska bitar till, en
låt från Ore och en visa. Övrig musik var
utländsk. Vi fick aven sjunga och prova danser
från andra länder.

Till sist vill vi, Caroline och Madliene tacka
Nyköpingshus spelmansgille och Katrineholms
spelmanslag som gjorde det möjligt för oss att
åka (tack vare deras medlemskap i SSR). Vi

Det var mycket spännande att få se och prova
så många olika instrument. Flera stycken av
dessa hade vi aldrig sett tidigare. Det skilde sig
aven stort mellan varje person, hur de lärde ut
sina låtar och vad de hade for kulturell bakgrund osv. Det ar nog få stallen dar man har en
sådan möjlighet att komma i kontakt med så
många olika musiktraditioner. Dessutom knöts
många fina kontakter med nya personer som vi
hoppas få träffa igen, inte bara via mail.

Hedblom
samt Lena
och Christer
Odén som
ordnade
detta.

Ethno-lagret var en fantastisk vecka av sommaren. Kan verkligen rekommenderas till de
ungdomar som ar mellan 17- och 25 år!

Rapport från Gnestastamman 2008.
Den 24:e Gnestastamman gick av stapeln som vanligt den l:a lördagen i februari.
Dagen började med kurser i Rattvikspolska både for dansare och spelman. Sista kvarten gick
spelmannen in till dansarna och spelade till dans sina nyss inlärda polskor.
Musikskolan inledde eftermiddagen. Därefter följde stämmans
höjdpunkt - konsert med den välkända vokalgruppen IRMELIN,
Karin Ericsson Back, Malin Foxdal och Maria Misgeld, som gav en
mycket uppskattad konsert inför en nästan fullsatt salong.
Därefter vidtog allspel under ledning av Ulf Lundgren och scenspel
med många deltagare.
Patrik Andersson och Anton Schneider var våra duktiga
konferencierer under eftermiddagen. De överraskade publiken med
att avsluta scenaktiviteterna med spel på hardingfela och norsk halling - mycket uppskattat!
Hela eftermiddagen pågick också andra aktiviteter i huset, bland annat höll Karin-EricssonBack en
uppskattad visstuga, Asa Englund-Jacobsson ledden barndansen och Olle Olsson lärde ut polskestegen
till nybörjare.
Under kvällen dansades det till olika, mycket duktiga musikgrupper. Mot slutet av kvällen fick en
trött, men nöjd stammokommitté motta många uppskattande ord fran publik och deltagare.

Ethno 2008
I år blir det Emeli Bohman från Gnesta som får åka på
Ethno-lagret. Emeli ar 19 år gammal och hon har spelat
folkmusik för Leif Johansson i musikskolan. I gruppen
"Petit Violon" ar hon en stadig melodispelare.
Emeli gick gymnasiet i Nyköping, hantverksprogrammet på
Gripenskolan. Nu bor hon i Linköping dar hon studerar
vidare inom slöjd, hantverk och formgivning.

På sin fritid spelar hon med studentspelmanslaget "strängar
och rör7'.
Vi hoppas att Emeli E r en fantastisk vecka och
förhoppningsvis kommer en rapport från Ethno 2008 senare.

Arsmöte 2008
Traditionsenligt höll spelmansforbundet den 5
april sitt årsmöte i Stadshuset i Malmköping, i
den gamla officersmässen för Södermanlands
regemente. Där har militärmusikerna suttit
uppe på balkongen och spelat i tobaksrök och
stim och stoj och där hänger en anrik
kristallkrona, exakt kopia av den som skänktes
till regementet på 1870-talet.

Arne Blomberg föreslog att förbundet går med
i SSR från den 111 2009.

Drygt 50-talet medlemmar kom till årsmötet
samt ett antal anhöriga och andra intresserade.
Efter kaffe och macka och ett i vanlig ordning
anslående allspel inleddes årsmötet. .

Arne Blombergs förslag
A Gå med i SSR från 111 2009 - 26 röster
B Inte gå med - 2 1 röster

Förbundet fick en ny ordförande, Bo
Gabrielsson och en helt ny styrelseledamot,
Markus Eriksson. Båda presenteras på annan
plats i tidningen.
Enligt ett förslag som dök upp på årsmötet
2007, har styrelsen utrett frågan om spelmansförbundets eventuella medlemskap i SSR,
Sveriges Spelmäns Riksförbund.
Ulf Lundgren redogjorde for styrelsens arbete
och konstaterade att styrelsen inte enats om ett
gemensamt förslag till årsmötet. Ulf framlade
förslaget att beslut i frågan inte skulle fattas av
årsmötet, utan att styrelsen ytterligare skulle
bereda frågan utifrån diskussionerna under
detta årsmöte. Enligt Ulfslstyrelsens förslag
skulle beslut tas nasta årsmöte.
Under en ingående diskussion höjdes många
röster for och emot ett medlemskap i SSR.
Många olika aspekter belystes. Att historien
ingenting betyder idag i den här frågan
framfördes av flera och de frågor som togs upp
var alla av aktuell karaktär. Det konstaterades
att om spelmans-förbundet går med i SSR
innebär det att man är beredda att aktivt arbeta
inom SSR - något som i sin tur ledde till olika
slutsatser hos olika mötesdeltagare.

Omröstningen ledde till följande resultat:
Ulf Lundgrens/styrelsens förslag.
A Fatta beslut först nasta årsmöte - 22 röster
B Fatta beslut idag - 25 röster

Det förelåg 5 fullmakter att rösta i frågan.
Arsmötet beslöt alltså att gå med i SSR från
111 2009 samt att höja medlemsavgiften med
75:Förbundets guldmärke tilldelades Birgitta
Stenberg. Stipendier ut Sörmländska
folkmusikfonden till Gustaf Wetters minne
tilldelades Alice Andersson och Markus
Eriksson, båda från Trosa. Avgående
förbundsordförande Torsten Gau samt
avgående mångåriga styrelseledamoten Bernt
Olsson avtackades med blommor och
tacksägelser. Efter avslutade förhandlingar
buskspelades det ganska länge innan maten
anlände. En utmärkt god middag förtärdes
under sång och musik av stipendiater och
många olika spelmanskonstellationer.
/Anita Hedlund, sekreterare för årsmötet

Ingvar Andersson

I huvudet på en spelman
150 tusen kronor - skall det gå bort för 150
tusen. Första, andra, tre - 160 tusen och ny
spekulant. Det vackert bemålade jamtskåpet
från tidigt 1800-tal har plötsligt blivit en dyrgrip och investeringsobjekt. Precis som så
många andra föremål från det gamla allmogesamhället som vittnar om hög konstnärlig
känsla och hantverksskicklighet. Tanken
kommer osökt - varför varderas inte musiktraditionen lika högt? Från samhällets sida ar
bidragen försvinnande små i de fall de alls
förekommer. Om man tittar på Kulturrådets
bidrag till olika aktiviteter ar det slående att en
liten musik eller teatergrupp kan fa större stöd
an hela den samlade folkmusikrörelsen.
Lokala bidrag ar också ytterst sällsynta. Vi i
Södermanland har i det fallet varit lyckligt
lottade genom åren med ett landsting som
förstått värdet av det kulturarv som vi förvaltar
och aktivt stött spelmansförbundets verksamhet. Men hur ser det ut för den enskilde spelmannen eller spelmanslaget? Hur värderas
deras insatser av den omgivning de verkar i?
Hur värderar de själva sina insatser?
Är det så att vi i de flesta fall säljer oss allt för
billigt?
Genom att nedvärdera sina insatser drabbar det
inte bara den enskilde utövaren utan hela den
genre som han eller hon representerar. Jag ar
tämligen saker på att det har ar en stor orsak
till massmedias och den enskilde svenskens
syn på det vi gör.
Jag spelar ibland helt ideellt, står själv for alla
omkostnader osv. då jag tycker jag vill stödja
en god sak. Annars avstår jag hellre an att
uppträda för kaffepengar och en klapp på
axeln.
Jag hade en gång for ca 25 år sedan en lätt
upprörd diskussion med en artistbokare som
ville ha ett spelmansinslag vid en gala på

budget på
100.000 kronor för kvällen och jag begärde
1500 för mitt inslag. De hade inte råd att
betala mer an 1000 kronor tyckte de. Jag
frågade hur de fatt veta om mig. Jo, de hade
den senaste tiden sett mig spela på TV två
gånger och gillat det de sett och hört. Men mer
an 1000 kronor hade de inte råd med. Tank
vilken PR för dig att spela i det har sammanhanget påpekade de. Jag genmälde att det var
svårt for mig att betala mina räkningar med PR
och erbjöd mig att ge dem förslag på personer
som glatt skulle acceptera deras 1000-lapp.
Håller de samma nivå som du, frågade de då.
Den bedömningen får ni göra nar ni hört, dom
var min replik.
Jag spelade inte och jag vet inte om någon
annan folkmusiker gjorde det heller.
Hur ar det med kombinationen spelman idrottsföreningar eller hembygdsorganisationer? De förekommer i många fall som
medarrangörer vid spelmansstämmor och det
finns ett antal exempel på organisationer på
lokal nivå som tryggat sin verksamhet genom
det kassatillskott som kommit genom spelmannens försorg. Allt medan spelmannen nöjt
sig med fritt inträde och en kaffebiljett.
Så skall det naturligtvis inte vara.
Spelman,sångare, dansare, var medvetna om
ert varde, både kommersiellt och kulturellt.
Sälj er inte for svinapengar! Men var också
beredda att leverera en vara som det ar vart att
betala för, det ar viktigt.
Jag har blivit den jag ar tack vare folkmusiken.
Men jag hade aldrig kunnat leva på den.

Christina Frohm

Den dansande blomsterkungen.
Carl Linneaus var 1733 tjugosex år gammal
nar han blev bjuden att fira jul hemma hos
studiekamraten Claes Sohlberg i Falun. Han
kom att stanna anda till mars månad och under
dessa vintermånader hann han uppleva mycket.
Han träffade många betydelsefulla personer
bland andra sin blivande hustru Sara Elisabeth
Moraea. Han skriver till sin van Carl Fredrik
Mennander att fickorna han mött på dessa
julkalas med sin sång lockat honom att

glömma vänner, eftertanke, förtret, hem,
studier och tidens gång. Med sin sedvanliga
noggrannhet beskriver han aven de lekar han
far höra, se och uppleva. Anteckningarna om
lekarna finns bevarade i en Linnésamling i
London. Av de 6 lekar han beskriver ar det en
som vi känner val med melodi och beskrivning
från flera 1900-tals uppteckningar, nu senast
utgiven i boken "Tjuderuttan sa räven".

Hej limm, hei lairum, hei giörom som jag :]:
klappa wackert, [klappa] wackert, Nappa] wackert som jag.
n
1)
1)
taga
0
[tagal
D
[tagal
kiössa
s
[kiöcca]
[luössa]
r)
B
B
1)
>)
1)
snuta
a
[snuta]
o
[snuta]

På samma kalas förekom en lek som han
benämner "Låterskensdansen". De dansande
mötte varandra under omsvängningar med ett
tag om armbågen. De fladdrande lintygsarmarna i skenet av levande ljus såg ut som

flammande norrsken. Man far förmoda att det
var en armbågslek han såg och nog ar
armarnas rörelse har något speciellt, något vi
sällan skådar i svensk dans.

Spelmansstämma på Julita

I

1

Midsommardagen
21 juni kl. 14.00

Som vanligt blir det stor folkmusikfest med tusenhövdad publik i den vackra parken.
Naturligtvis blir det dans kring lövad stång för stora och små. Festligttåg av spelman och
övriga deltagare. Passa också på att ströva i parken och se allt vackert och intressant.
Spelman samlas 13.15 för stamning och allspelstraning. 13.55 tågar vi till stora scenen.
Högtidligt öppnande och därefter allspel och framträdande av gästande spelman.
Avslutning som traditionen bjuder med konsert i Skansenkyrkan kl. 17.00.
Tag med familjen, släkt och vänner till en härlig midsommardag.

Välkomna till årets stora spelmansstämma!

Folkmusik i Fogdö!
Lördagen 16 augusti
ingar i 'Kulturvecka på Fogdön' (v 33)

g3' Fiol-workshop - i sockenstugan med Agnes Oden
från Strängnäs och Gustav Garskog från Askersund.
Lär er låtar som jammas på stämmorna! Skolungdom
50kr, vuxna 100kr. Fika ingår.

.d

Agnes Oden och Gustav Gärskog

13'' Spelmanskonsert i Fogdö kyrka
- med Agnes och Gustav. Svensk folkmusik på fioler och gitarr i skönt och svängigt samspel. Vi
får höra personliga tolkningar av Iåtar från hela landet men också egenkomponerat. Fri entré
(kollekt).
14'' Spelmansstämma & Hembygdens dag
- vid sockenstugan. Scenprogram och buskspel. Försäljning av hantverk. utställningar.
Servering. Om ork och lust finns fortsätter vi med dans på kvällen till musik av egna och
spelmän. Fri entré.

L

RWNng

Brita Ehlert

Ytterligare en liten pusselbit om spelmannen
Carl August Lindblom från Skedevi.
Sent en kväll i höstas letade jag i några
databaser via en hemsida för släktforskning.
Jag råkade få ögonen på att det gick att söka i
fångrullorna för Linköpings kronohakte och
Norrköpings fångvårdsanstalt respektive
spinnhus. Lyckligt nog hittade jag inga mig

närstående personer i rullorna och skulle just
stänga av datorn och krypa till sang nar jag
utan särskild eftertanke skrev in Carl August
Lindblom på sökraden. Döm om min förvåning
nar jag snabbt fick napp och följande rullade
upp på skärmen

Murare Carl August Lindblom
Inrättning: Norrköpings fangvårdsanstalt
Personuppgifter: Född 1832-10-29 i Skedevi S:n af detta Lan och bosatt i Skedevi S:n af detta Lan.
Signalement: Längd 5 fot 6 tum, Waxt undersätsig, Hår ljustbrunt, Ögon blå, Nasa rak, Ansigte trindl.
Orsak till häktningen: Böter. Kr Länsman P.Grahn. Alder: 41 år.
Fånge nr: 149
Nr, transport fånge: -Brott, straff m.m.
Domstol:
Tidigare brott: Misshandel.
Orsak till ej verkställt straff:
Utdömt straff: Dömd vid Bråbos Härads Lagtima Sommarting, den 6 Juli 1872, att för Misshandling
böta Femton Rdr. Rmt, som i brist af tillgång förvandlats till 3 dagars fangelse vid vatten och bröd.
Datum, utdömt straff: 1872-07-06
Händelse inom häktet/fangelsetStraffad i fangelset: 3 dagars fangelse vid vatten och bröd börjades vid ankomsten. Kl. 2 em. och
slutades den 2513 vid samma tid. Medhavda persedlar: Fickduk, 1 diamant, rock, väst, byxor, skjorta,
halsduk, stöflor, hatt, hängslen. Utkvitterade persedlar: Qwitteras: C. A Lindblom Bewittnar: A.
Kalén.
Frisläppt
Frisläppt: Frigifiren.
Datum: 1873-03-25
Antal underhållsdagar:
Anmärkning: Transportfånge: B.
Källa: Landsarkivet i Vadstena DIIIa2: 10

Det tog en stund innan jag riktigt förstod vad
jag läste - men namn, yrke och födelsedata
stämde ju. Det kunde ju inte handla om någon
annan an spelmannen Lindblom.
Det var ju inte så länge sedan Arne Blomberg
fick en portrattbild av Lindblom från dennes
sonsonsonson Henrik i Finland. Så nu detta
signa1ement;"Langd 5 fot 6 tum, Waxt
undersätsig, Hår ljustbrunt, Ögon blå, Nasa
rak, Ansigte trindl." Bilden av spelmannen

Carl August klarnar och jag som föreställt mig
Lindblom som stor och kraftig, men fem fot
och sex tum blir med dagens mått knappa 163
cm. Alltså en ganska liten karl. Talesättet
"omaka som Lindblom och han Lotta" har fått
en annan dimension. De utkvitterade
persedlarna skvallrar om en välklädd, kanske
stolt yrkesman i rock och väst och med
diamanten för att skara glas i fickan.

Utdraget från Norrköpings fangvårdsanstalt
väckte min nyfikenhet. Vad hade Lindblom
gjort som renderade honom 15 riksdaler i
böter? Efter ett e-brev1 till Landsarkiv i
Vadstena med en begäran om utdrag ur Bråbos
Härads Lagtima Sommarting, den 6 Juli 1872

hade jag inom en vecka två, inte helt lättlästa,
fotostatkopior i min brevlåda.
Med gemensamma krafter har Margareta
Höglund och jag tolkat Kronolänsman J Grahn
drivna handstil av såväl rättegången från den
11 juni 1872 som domen daterad den 6 juli
samma år .

Protokollet 1872 11 juni börjar så har

"5 15 Under åberopande av Pigan Kristina
Charlotta Anderssons i Erstorp, Knifberga
egor, angifvelse hade Kronolänsman J. Grahn
till Tinget instämt arbetskarlen Carl August
Lindblom i Anderslund, samma hemmans
egor, att ansvara för det han skall pingstdagen
den 19 sistl. maj, under det gudstjenst pågick
dels öfverfallit Kristina Andersson i hennes
hemvist och dels sprungit efter henne och
ytterligare misshandlat henne, så att hon deraf
erhållit blånad, äfvensom han skulle ryckt hår
af Kristina Andersson."
Som förklaring till händelsen anför Lindblom
att Kristina hade fort "dåligt tal om honom"
och skrattat åt honom. Han nekar till att han
förgått sig på Kristina på annat sätt än att han
bett henne avlägsna sig samt sparkat henne en
gång.

Kristina har e r a namngivna vittnen till sin
hjälp som alla intygar att Lindblom inte bara
har dragit henne i håret, dragit ner henne på
golvet utan också sparkat henne så att hon fatt
blåmärken både på armen och på höften.
Lindblom försöker först men utan framgång att
hävda att ett av vittnena är jävigt. Till sist
erkänner han.
Dom avkunnades efter tre veckor
"Utslag Den 6 juli l872
Genom eget erkännande och afhörande
vittnens berättelse är Sn (svaranden) funnen
att å helgdagen den 19 sistlidne Maj hafva
uppsåtligen misshandlat Mn (målsägaren) som
deraf fatt endast ringa skada och enl. 7 Kap. 4
samt 14 Kap 13 5 strafflagen dömmes Sn att
for misshandlingen böta femton kr hvilka
tillfalla Kronan, hvarjemte han skall godtgöra

Mns lidande och kostnader i målet med Sju(?)
kr samt afhörda vittnen med En kr 50 öre Rmt
till hvarje."
Att Kronan aldrig fick sina 15 Riksdaler for att
böterna omvandlades till tre dagar på vatten

och bröd vet vi nu. Om Kristina någonsin fick
sitt skadestånd eller om vittnena fick sina
ersättningar for att de ställde upp på tinget det kan vi nog aldrig få veta. Men jag har mina
aningar.

Markus Eriksson - ny styrelsemedlem
Ny styrelsemedlem for i år ar Markus Eriksson fi-ån Trosa. Markus började spela fiol som femåring.
Direkt förde hans dåvarande lärarinna in honom i folkmusiken. Under åren har han haft några olika
fiollarare, dels i musikskolan och aven privat. Två år spenderade Markus på Malungs folkhögskola, på
de två fiolkurserna som hålls dar. Han spelar i gruppen "Syskonen", tillsammans med sina
tvillingsystrar. Langs vägen avklarade Markus aven en examen som civilingenjör inom mekanik från
Linköpings Tekniska Högskola. Idag arbetar han som konstruktör. Styrelsearbetet ser han med
spänning fram emot. Markus ar en av årets stipendiater och finns på bild på sid 4.

Christina Frohm

Den dar kungen har vi i Flen
"Den dar kungen vi har i Flen" sa min kusin
som liten och menade då den folkkäre prins
Wilhelm, boende på Stenhammar utanför
nyssnämnda metropol.
Nar jag inför firandet av 90 årsminnet av den
första spelmanstavlingen i Flen i slutet av juli
1910 sökte bland tidningar från tiden på
Kungliga biblioteket fann jag en hel del
intressant. Tävlingen skulle aga rum i centrala
staden invid järnvägsstationen i den så kallade
"Haparandabacken". Nar en tillrest tidningsman frågade ortsbefolkningen om denna
benämning på skogsbacken fick han till svar. De va en som gjorde å ma sej härom Are i den
har backen å han va från Haparanda.
Tidigare på sommaren hade man haft en stor
valgarenhetsbasar i Flen for att samla in pengar
till sjukstugan. Prins Wilhelms ryskfödda
hustru Maria engagerade sig djupt i detta.
Från huvudstaden bjöds in gäster av hög rang
och ett extratåg sattes in från Stockholm. I
sagda skogsbacke hade man byggt upp en

kiosk i form av en flugsvamp. Dar kunde
hugade spekulanter köpa kaffekoppar från
Rörstrand med porträtt av Hertiginnan av
Södermanland iklädd vingåkersdräkt. Man
kunde aven denna dag köpa kyssar av den fina
damen. Man kan undra över hur stor
dagskassan blev. Sjukstugan blev byggd och
finns val i någon del kvar i form av
Vårdcentral för Flens innevånare.
Ryktet förtäljer att prinsessan Maria var en
mycket sprallig ung dam som, till svärmor
drottning Viktorias stora förskräckelse, gärna

tog en tur utfor trapporna på Stockholms slott
med en silverbricka som åkdon. Sonen Lennart
föddes men det politiskt framresonerade
äktenskapet blev inte långvarigt.
Prins Wilhelm blev sedemera hedersmedlem
av vårt spelmansförbund och en tillskyndare av
såväl vår folkmusik som annan hembygdsvård.
Många minns säkert än hans storslagna
midsommarfester och spelmansstammor. Med
sin folklighet förvånade han sin samtid. Han
slog sig ned bredvid spelmannen och han
deltog med liv och lust i dansen. Vi ser honom
från firandet 1948. Gossen heter Kurt Frohm
och damen i förgrunden ar Estelle Bernadotte.
Nar Prins Wilhelm avled 1965 befanns
testamentet innehålla önskningar inför
begravningen. 12 spelman skulle spela framför
sorgetåget och vid gravsättningen. Det blev

Har dansar Prins Wilhelm med min bror Kurt
From aret ar 1948 och gossen ar 9 ar. Det ar
midsommar-fest på Stenhammar dit prinsen
varje år bjöd alla ortsbor. I förgrunden ses
grevinnan Estelle Berna-dotte - gift med Folke
Bernadotte som mördades i september samma
ar.

Kopia på tackbrev från Prins Wilhelms son
Lennart Bernadotte:
16-6-1965

Till Södermanlands Spelmansförbund
Varmt tackför den vackra kransen.
Mest av allt tackför musiken som gjorde den
tunga gången mot kyrkogården till något av ett
intåg i en sörmländsk midsommarhage.
Precis så hade min far velat ha det,jag ar
saker på det!
Tack!
Lennart Bernadotte

Sörmländske spelman på nätet
Författaren, geneologen, radiomannen mm Lars-Erik Larsson (193 1-2006) publicerade 1980
boken Uppkindske spelman under 4 århundraden och fortsatte därefter forska om de sörmländska spelmannen.
Det blev ett manus på 550 sidor med uppgifter om mer an 700 spelman och sångare som
verkat i Sörmland. Ett imponerande verk, men så stort att tryckkostnaden blev oöverstiglig
och boken aldrig utgiven.

Med tillstånd av Lars Eriks hustru May-Lis Larsson publiceras nu de sörmländska
spelmansbiografierna på nätet (www.sormlandsmusikarkiv.se)-till glädje och nytta for både
folkmusikintresserade och släktforskare.
Successivt kommer texten att kompletteras med foton ur spelmansforbunds arkiv.

Britt Svanström in memoriam
En stark profil inom den sörmländska folkmusiken har avlidit. Britt Svanström blev 77
år. Genom sin uppväxt i Bollnas kom hon
tidigt i kontakt med den hälsingska folkmusiken, något som kom att prägla hela
hennes musikaliska liv. I hennes fiol fanns ett
djupt folkligt kunnande kring rytm, frasering
och stråkföring som det ar få förunnat att
kunna tillägna sig. Vi är många som har lart
av henne och beundrat hennes förmåga till
inlevelse i den svenska folkmusikens vasen.

spela stamma,
vilket var en stor
tillgång för laget.

Hon komponerade
också. Lagets
signaturmelodi kommer från hennes penna,
och många ar de personer som vid olika
högtidsdagar fått sig en egen låt tillägnad.
Undertecknad ar en av de lyckliga.

Efter att hon i sitt civila liv verkat på ett antal
orter i landet kom hon på 70-talet till Katrineholm, dar hon snabbt blev en ledande gestalt i
Katrineholms spelmanslag. I dess styrelse
beklädde hon under åren alla poster i olika
omgångar. Inte minst som spelledare gjorde
hon beundransvärda insatser. Vid sin bortgång
ledde hon återigen, efter några års uppehåll,
laget som spelledare.
Tillsammantaget har Britts betydelse för
spelmanslaget varit utomordentligt stor.
Genom det vida kontaktnät som hon hade
lyckades hon samla många människor från
stora delar av näraliggande områden till de
danskvällar, som under många år arrangerades
av Katrineholms spelmanslag, givetvis med
Britt i spetsen. Med sin entusiasm lyckades
hon med sitt svallande hälsingeblod satta fart
på de mera trögflytande sörmlandsådrorna, och
den som sett Britt i aktion som ledare framför
sitt lag förstår till fullo vad inlevelse i
folkmusiken innebar.
Musikaliskt hade hon en särskild gåva, i
kombination med andra: hon kunde spontant

I

Britt Svanström var under en tid verksam i
styrelsen för Södermanlands Spelmansförbund
och fick år 1987 motta förbundets förtjansttecken i guld och likaså av Katrineholms
kommun 2006.
Britt arrangerade 2001 en resa för spelmanslaget, tillsammans med några spelman från
Eskilstuna, till Minnesota i USA.
Storspelmannen August Widmark, från Östra
Vingåker, var anledningen. Spelmanslaget
spelade hans musik och ville lära kanna hans
amerikanska ättlingar, som sedan besökt
Katrineholm flera gånger.
Britt var en synnerligen ansvarskännande
person, inte minst i sitt civila arbete. Jag hade
förmånen att få anställa henne och vara hennes
chef under många år. Det som ingick i hennes
uppgifter blev gjort med omsorg och tillförlitlighet. Så fungerade hon också i musikaliska sammanhang. En stor folkmusiker ar
borta, sörjd och saknad.
Göte Karlsson
ordf i Katrineholms spelmanslag

Nyutgivet:

LMR
OR WPCL
köp den på nästa spelmansstamma elIer
hör av dig till Torsten Gau - te1 016- 42 00 70.
Pris 140:- ink1 cd-skiva med låtarna.

Blomberg Arne & Carin
Returadress Södermanlands Spelmansförbund
Törnevalla lärarbostad
Mestavagen 1A, 632 36 Eskilstuna
Avs. Kurts Bokbinderi AB, Box 146, 631 03 Eskilstuna 590 62 Linghem

Sommarens spelmansstammor:
3115 Anders Anderssonstamman i Lastringe
Uppl. Kerstin 08-532 533 28
616 Torekallberge Södertälje
Kl. 16-19
uppl. RolfSiwertz 08-532 554 20, Anna-Lena
Blom 08-550 194 19
816 Vingåkers spelmansstämma vid Viala
Hembygdsgård.
Uppl. Bo Gabrielsson 0702 04 67 35 eller Tore
Andersson 0151-51 12 36

Julita-stamman, midsommardagen, Julita
Skans
2116 Folkmusikfest på Julita Skans,
Arr. Södermanlands Spelmansförbund och
Julitaförbundet
uppl. Torsten, 016- 42 00 70,
mobil 070- 461 39 76

2216 "Annandag midsommar "

Hembygdsgården, Malmköping
arr. Malmabygdens spelman & dansare och
Södermanlands Spelmansförbund
uppl. 0157- 206 36 eller
Sven Ingmars 0157- 207 30
1018 Spelmansstämma i Slottsmiljö, Borggården,
Nyköpingshus
Kl. 14.00. Uppl. Mats Hedblom, 0155-580 90, 070555 62 73

1618 Spelmansstämma på Fogdön

'

Upplysningar:
styrelsen@sodermanlandsspelmansforbund.
619 Sparreholmstraffen

Upplysningar:
styrelsen@sodermanlandsspelmansforbund. nu

övriga stämmor vi vet om - saxat från hemsidan
5 - 816 Ransatersstamman

217 Bingsjöstämman

14 - 1516 Nyckelharpstamma Herrgår'n

317 ? Östbjörkastamman

Österbybruk
1516 Hembygdsfest i Regna, norra
Finspångs kommun

5-617 ? Stödestämman - Erövra samspelsmedalj!
11-1317 Jamtstämman i Offerdal
24-2717 Korröfestivalen

2216 Harkeberga nordost om Enköping
uppl. Roine Schenning, 01 71 41 40 29
2816? Norrbostamman

Riksspelmansvecka 3016 - 617

-

3016 417 Zornmarkesuppspelningi Delsbo

1618 Spelmansstämma på Valö i Björkfors
(södra Östergötland)

ippl. Berit ~onsson,
tel. 013-482 0084
eller e-post:
valospelmansstamma0,hotmail.com

