Ett unikt tillfälle att fä inblick i Gustav Ericssons
ej utgivna vissamling
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Katsrina och Erlc Hammarstnörm
htrötpetr @ss ott upPtäci;l<a en unik
vrsskatt från n@rra Sönmland!

Kuars

kt n3"30-X.5.30 200 l«r (umgdom 100kn)
obs! Konserten ingår för kursdeltagarna! vi sjunger på gehör. Du
behöver inte kunna noter. öppet för alla, nybörjare och erfarna.
Smörgåsfikai ingår. Anmälan lena.oden@outlook'com

Begränsat antal deltagare, så var ute igod tid.

Konsert 3.6-3.7,30

3.001«r

Vi får höra våra gäster Katarina och Eric framföra visor och tåtar ur
Gustav Ericssons samling. Kaffe, te, smörgås och kaka serveras
under konserten. Anmälan harads;hbf@email.com

Anmälningar senast måndag 7 november. Samtidigt betalas kursavgift
eller konsertavgift in på bankgiro 223-2528. Ange ert namn!
Viskursen
Katarina Hammarström, folksångerska och -musiker som tillgängliggjort materialet, lär ut
polsktrallar, skillingtryck, vaggvisor mm. Texter och noter delas ut men ta gärna med
anteckningsmaterial och röstinspelare (app i mobil).
Konserten
Visor och ramsor ur Gustaf Ericssons samling samt några låtar från trakten, framförda av:
Katarina Hammarström, sång och cittra och Eric Hammarström, riksspelman, fiol, sång
Även Christer och Lena Od6n från Härad gästar på några nummer'
Kort om Gustav Ericssons vissamling:

från 1800-talet upptecknades i norra
på
språk- och folkminnens arkiv i Uppsala.
för
lnstitl.rtet
idag
Sörmland och finns
Samlingen innehåller: ca 630 visor och 160 ramsor. Unik i storlek och bredd, men
ändå okänd. Här finns högt och lågt, kort och långt, poesi och humor, urgammalt såväl
som senare skillingtryck. Den som samlade Var en Häradsbo, Gustaf Ericsson
(1820-1894), och hans livsverk var stort och märkligt.
En av Sveriges största samlingar av visor

Mer om Gustaf Ericssons vissamling
Ericsson gjor:de insamlingen 1860-1890, men

trots dess omfattning och en

del publicering på L800-talet, försvann denna folkdiktning i arkivens
glömska. Bara några enstaka visor hartryckts på 1980-talet iSörmlands

spelmansförbunds häften "Sörmländska visor 1-3".
Vissamlingen innehåller allt från vaggvisor till soldatvisor, skämtvisor,
kärleksvisor, ballader, polsktrallar och lekar. Det mesta är varianter på
spridda folkvisor, men många är enbart lokala, och många har Ericsson
nedtecknat på tydlig dialekt. Vilket härligt material! Samlingens
omfattning blev känd forst när Katarina Hammarström 2012 fick i uppdrag
att gå igenom och katalogisera uppteckningarna. Det resulterade i ett

tryckt register som gör texterna sökbara. Ett urval visor och ramsor
renskrevs också för digital publicering
Visorna hämtades från Västermo i väster till österhaninge i öster och från
Gåsinge i söder till Helgarö i norr, med tyngdpunkt i Härad och
angränsande socknar. Den märklige Ericsson dokumenterade även hela

folklivet i sin hemtrakt. Totalt över 7000 (!) sidor handskriven text om
sagor, skrock, seder, talesätt, dialektord, klädedräkt, arbetsliv, byggnader
etc. I arkivet i Uppsala vilar en guldgruva och en tidsmaskin till livet där
och då.

tiden före radio och musikspelare. Det fanns inga
knappar att trycka på, ville du ha musik fick du ordna den själv. Gustaf
Ericsson dokumenterade hängivet visorna ur egen och många andras
repertoar, men tyvärr kunde han inte noter. Bara drygt 50 melodier
nedtecknades på noter efter Ericssons egen sång, av sörmländske
Dessa visor är från

musikförläggaren Julius Bagge. Kursen och konserten plockar material från
vistexter får man själv pussla
ihop med en lämplig melodi, ur egen repertoar eller från andra
traditionsuppteckningar. Vi har redan massor av melodier upptecknade i
norra Sörmland. Eller varför inte göra en ny melodi? Planer finns att
samla intresserade för att dyka djupare i Ericssons material iform av en
studiecirkel och utgivning i någon form.
dessa uppteckningar. Resten av samlingens

för lnstitutet för språk- och folkminnen, www.isof. se, publicerades
ett renskrivet urval med 763 vistexter och 50 ramsor ur samlingen (sök på
Gustaf Ericsson, eller anvand lönken : https://www.isof.se/lor-dig-
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Hiirads bygdegård.

Minnessten över Gustav Ericsson, i folkmun
kallad "Käcken", rest invid Härads kyrka.
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