


Sörmlandslåten 31201 1 

Medlemstidning för Södermanlands Spelmansförbund 
C/O Ulf Lundgren 
Kyrkogårdsvägen 4, 152 40 Södertälje 
postgiro: 12 24 74-0 
org.nr. 818500-9233 
Ansvarig utgivare: Bo Gabrielsson 
Redaktion: Birgitta Stenberg, Ulf Lundgren, Annelie Sandel1 

Styrelseledamöter: 
Ordförande: Bo Gabrielsson, 015 1-3 10 41/070-204 67 35 
Vice ordf: Ingvar Andersson, 016-820 80 
Kassör: Ulf Lundgren, 08-550 864 64 
Sekreterare: Lennart Nordin, 0155-26 64 11 
Ledamöter: Christina Frohrn, Ove Karlsson, Inga-Britt och Leif Epel. 
Suppleanter Marcus Eriksson och Per Andersson 
Webb-ansvarig: Leif Wallin, 0 16-2 12 90 
Försäkringar/medl. register: Per Andersson 
Stugfogde: Erik Andersson, 0 157-607 05 

Bidrag till kommande nummer av tidningen skickas till Birgitta Stenberg, Metesgatan 6, 
152 59 Södertälje. Elektroniska bidrag till tidningen vill vi ha som word-fil eller text-fil till 
birgitta@famstenberg.se. 

Använd om möjligt Times New Roman, st1 l l med 1,5 i radavstand. Bifoga gärna bilder (i jpeg-format som 
separata filer), det lättar upp och gör det enklare att läsa tidningen. Vi forberhåller oss rätten att redigera in- 
sända bidrag. 
Fr o m 201 1 sänds annonser om evenemang till leffew@algonet.se som lägger upp dem på 
www.sodermanlandsspe1mansforbund.nu där all aktuell information återfinns. 

I Manusstopp 2012: 31 januari - 31 maj - 30 september 

Framsida: Elvira Börlin och Kristina Leesik som spelade sig till varsitt Zorndiplom. Foto: Christina Frohm. 



Ordföranden har ordet 

En ovanligt varm början på senhösten, 
enligt SMHI den varmaste på 50 år, så 
varm att jordgubbar, otroligt nog, ännu 
mognar uppe i Norrland. Nu blir vintern 
kanske inte så långvarig. 

I mitten av oktober hölls för femte året i 
rad en folkrnusikkonsert i Österåkers 
kyrka i Vingåker: Konserterna har ge- 
nom åren hållit en god kvalitet. Många 
typer av instrument har förekommit 
också mindre vanliga. I år, till publikens 
glädje, bjöds det till exempel på knatt- 
rande komp på matskedar till glatt och 
uppsluppet fiolspel. Förutom detta mas- 
terligt spel på nyckelharpa. 

Folkmusik i kyrkorna ar numera ingen 
ovanlighet. Själv tycker jag att det ar 

glädjande att kyrkorna på detta satt 
upplåter kyrkorummet till folkrnu- 
sikkonserter. 

Har utanför mitt fönster i Vingåker 
ar novemberlandskapet mörkt och 
svart för att plötsligt vid första ad- 
vent andra karaktär, Då tands julbe- 
lysningen runtikring på gårdarna 
som tycks tävla sinsemellan med al- 
lehanda ljusilluminationer. Det lat- 
tar upp humöret och jag plockar 
fram mitt munspel och spelar en 
polska. 

God jul önskar 
Bosse G. 

Har du några motioner till årsmötet? Hör av dig! 

Har du förslag på stipendiat (eller vill du söka själv?)? 

Hör av dig till styrelsen. 

Nyköpingshus spelmansgilles stipendium 

till Erik Fredrikssons minne gick i år till Tove Pettersson från Gnesta. 

Nytt för året är att vi delade ut stipendiet på vår spelmansstämma. 

Därigenom fick både stipendiat och spelmansgille mer uppmärksam- 

het. Vi hoppas givetvis att även nästa år hitta en lika duktig spelman 

att premiera. 
9 

Mats Hedblom 

Ordförande, Nyköpingshus spelmansgille 

I Foto: Anders Jansson 



Låtlagret 201 1 

Veckan efter midsommar var det dags igen for 
Sörmlands Låtlager. Det var 42 forvantansfulla 
deltagare i åldrarna 9-1 8 år som anlände till Ans- 
garsgården utanför Flen med väskor, kuddar och 
pirr i magen. I år behövde man dock inte ha någon 
instrumentlåda med sig, man kunde nämligen vara 
deltagare på sång for första gången. Den under- 
visningen stod Karin Ericsson Back for som till- 
sammans med danspedagogen Asa Englund 
Jacobsson varit de som har organiserat årets lager. 
Ny lärare for i år var Adrian Jones ursprungligen 
från Leksand som undervisade på fiol. Det gjorde 
aven Sandra Marteleur precis som forra året. La- 
gerraven Ing-Marie Sundin gjorde sitt 10:e år som 
ledare. Jag, Tove Pettersson, fick efter flera år 
som deltdgare flytta över till ledarbordet med ti- 
teln "lagermamma". Den goda maten lagdes av 
Barbro Nihlén. 

Dagarna fylldes av spel, dans och sång i grupper 
dar deltagarna var indelade efter ålder och tidigare 
kunskap. Vi hade turen att ha strålande vader hela 
veckan så det blev mycket bad och utomhuslekar 
på lediga stunder. 

Vialastamman 201 l 

På kvällarna stod den sedvanliga kvallsmusiken på 
schemat. Då ar det fritt fram for deltagarna att visa 
upp sina talanger för de andra och prova på att stå 
på scen. Vi fick se och höra allt från jo-jo uppvis- 
ning, spel på fiol med båda fötterna bakom nack- 
en, appelbo-gånglåt trestämmigt och for dagen 
hopsatta grupper. 

Under onsdagen fick vi besök av Daniel och 
Emma Reid som hade konsert och gjorde några 
rytmiska övningar tillsammans med oss alla. Dar- 
efter ägde den sedvanliga bullfesten rum, 270 
hembakta kanelbullar gick åt i en rasande fart! 

Det hela avslutades på fredagen med en konsert 
dar deltagarna dansade runt, spelade och sjöng for 
slakt och familj som satt i publiken. Efter fem in- 
tensiva dagar nådde aven detta lager sitt slut och 
nar vi summerat utvärderingarna som ungdomarna 
fyllde i kan vi konstatera att det blir minst 42 del- 
tagare nästa år igen! 

Den 12:e juni 2011 arrangerades för 6:e aret i rad Vialastamman i Vingaker. Vädrets makter var välvilligt 
inställda och bjöd publik, spelman och dansare pa solsken och varme. Uppskattningsvis var antalet besö- 
kare cirka 50 personer och antalet spelman cirka 20 st. 

Det hela inleddes redan kl 12 med allspelsövningar under ledning av Ulf Lundgren. Kl 13 började allspelet 
med Ulf som allspelsledare. 
Sedan följde dansuppvisning av Vingakers Folkdanslag och scenspel med spelman fran nar och fjärran med 
hembygdsföreningens Tore Andersson som konferencier. 

Kapellet Spiskroken, med sitt karaktäristiska alderdomliga spelsätt inledde scenspelet med Iatar fran b1.a 
Sörmland och Östergötland. Därefter följde ett antal grupper och enskilda spelmän t ex Alice Fors Jansson 
fran Grillby i Uppland, Ulf Lundgren, fiol med Iatar fran Sörmland, Bo Gabrielsson munspelsl~tar fran Jämt- 
land och Curt Jinder fran Botkyrka som p8 sin gammelharpa spelade Iatar fran Uppland. 

Arrangerade gjorde Vingakers kommun, Västra Vingakers Hembygdsförening, Södermanlands Spelmans- 
förbund och Vingakers Folkdanslag. 



I huvudet på en spelman 

Visst ar det härligt med hösten. 
Luften blir klarare och lättare 
att andas. Höstdimmorna lägger 
sig som bomull kring åkrarna 
utanför fönstret och stjärnorna 
gnistrar som diamanter på en 
sidensvart himmel. Man glöm- 
mer bort varldsekonomin for en 
stund och lyssnar på brasans 
sprakande i pannan. Vedboden 
ar full och jag vet att det kom- 
mer att racka hela vintern. 
Ja, det dar har val inget med 
den har tidningen att göra men 
det finns i mitt huvud nar jag 
sätter mig ned för att @ila den 
här sidan. 

En sak som jag och fler med 
mig ibland funderat över och 
diskuterat ar hur skickliga in- 
strumentalister spelmannen forr 
var. På sjuttiotalet, under nabb- 
stövelsperioden, var det närmast 
inne att inte vara alltför bra på 
att hantera sitt instrument. Man 
hittade den ena krystade forkla- 
ringen efter den andra for att 
bevisa att spelman forr var me- 
diokra instrumentalister, grov- 
arbetare med stela fingrar m.m. 
Allt for att rattfardiga sin egen 
instrumentala status. 
1900-talet behöver jag inte orda 
om, dar finns det tillräckligt 
med klingande exempel. 
1800-talet ar av tekniska skal 
inte klingande dokumenterat så 
dar f ir  vi lita till andra kallor. 
T.ex. A.P.Andersson, skollärare 
och spelman i Västra Vingåker 

1 855- 1 88 1. Han spelade en del 
ihop med August Widmark och 
han tecknade upp visor och 1å- 
tar från trakten. Widmark var ju 
sin tids masterspelman och om 
hans satt att spela "tyska 
klocko" skriver Andersson så 
har: Gehörsspelmannens 
praktstycke, och, om en spel- 
man kan utföra det, ett bevis på 
mästerskap. Så, som Aug. Wid- 
mark utförde "tyska klocko ", 
har jag aldrig hört någon, 
ehuru många gjort försök. 
Utom den förtraffliga ton Wid- 
mark kundefiamlocka ur sin 
viol, var det en klang, som jag 
ej förmår beskrzfia, som satte 
l i f i  alla, så att då tyska klock- 
orna klingade från hans viol, 
måste alla dansa. Dock var det 
en särdeles grace, om han spe- 
lade dem, och gemenligen 
skedde det ej förr an han mot 
slutet af ett gille blef mer an 
vanligt upprymd. 
Det hände att han ofta varie- 
rade siycket. Som jag satt det i 
noter, visar det ungefar hur det 
låter. Ait i noter återgifva det, 
som jag några gånger hört det 
spelas af Widmark, ar for mig 
omöjligt. 
Se A.P.Anderssons uppteck- 
ning. 

Jamfor med Österåkersspel- 
mannen Millerste-Kals upp- 
teckning av Pintorpafruns 
polska, så som den spelades av 
spelmannen Karl Ersson fi-ån 

Foto: Jonas Stenberq 

Österåker, det ar en annan vers- 
ion av samma tema. 
Titta också på nr 71 och 72. Det 
ar kompositioner av Widmark, i 
tonarter som nog inte var alltför 
vanliga bland merparten spel- 
man. Prova gärna att spela dem 
också. 

Som sista exempel på en virtuos 
låt vill jag plocka fram Östgöta- 
Sverpen, spelad av spelmannen 
Lars-Johan Sundell, mer kand 
som Lasse i Svarven. Titta på 
noterna och försök föreställa er 
hur den låten utfördes. Sedan 
letar ni reda på den skiva i se- 
rien Äldre svenska spelman dar 
låten finns inspelad av just 
Lasse i Svarven. Jag lovar att ni 
inte kommer att tro era öron. 
Jag har min version med Aug. 
Widmarks som grund. Jag har 
hittills under mitt spelmansliv 
bara hört en annan sörmländsk 
spelman försöka sig på det har 
temat och det gjorde hon val- 
digt bra. Men jag vill höra fler 
spelman presentera sina person- 
liga varianter. 









Ur Sörmlandslåten Julen 1969 



Silver till Ola och Diplom till Elvira och 

Så har då Södermanland fatt ytterligare en riksspelman; vid årets Zornmarkesuppspelningar i Örebro - nyck- 
elharpospelaren Ola Brostam från Eskilstuna. Ola spelar normalt i gruppen Brodéns kapell, tillsammans med 
makarna Odén, som också sedan tidigare ar riksspelman. 

- Numera a r  alltså alla i gruppen riksspelman, konstaterar Ola nöjt. 

Äntligen! ar val Olas kommentar för han har försökt många gånger. Men i år gick det vägen och Zornjuryns 
motivering blev: "för dansant och klangfullt nyckelharpospel". Och vi som hört honom spela instämmer 
helhjärtat! Grattis Ola! ! 

Men inte nog med det. Två av Christina Frohms elever spelade till sig var sitt diplom. Elvira Börlin för "lo- 
vande låtspel " och Kristina Leesik " for rytmiskt låtspel. Båda tjejerna ar från Sollentuna. Grattis till er! 
Och grattis aven till Christina som fatt fram två verkligen lovande talanger. 



Konsten att såga en artist, eller 
Hur Gustaf Wetter lekte Wilhelm Pet- I 
tersson Berger I 
PB var musik rescencent i Östersund och en gång så 
skrev han ungefar så har i tidningen: 
I går var fröken si och så på besök i staden och sjöng 
romansel; det skulle hon inte gjort. 

Gustaf var 24 år och e l ld  av sin patos och känsla för 
folkmusik och hur den skulle låta, nar han år 1925 
gick till Folkets Park i Katrineholm och lyssnade till 
Hugo Wallentin. 
Jag tar mig friheten att starkt förkorta hans recension 
som stod att läsa i Hembygden 10 1925. 

Den stackars Hugo får först beröm för att han försöker 
få publiken att uppskatta att man bevarar och 
levandegör vår folkmusik, men sedan; "Sedan försökte 
han spela några låtar och publiken tycktes underligt 
nog livligt sentera detta." Jag skriver underligt nog, ty 
något sorgligare utförande av vår vackra folkmusik har 
jag sällan eller aldrig hört". 

Hugo hade två fioler som han uppträdde med, men det 
spelade enligt GW ingen roll, eftersom han inte brydde 
sig om att stamma dem ordentligt -"Ty på det slarviga 
och omusikaliska satt som han trakterade sina 
instrument, betydde det inget om det stämde eller ej". 
"Urvalet av låtar var aven mycket tarvligt. "En sann 
van av folkmusik vill ej vid ett tillfalle som detta höra 
en polka, en schottis eller någon vals med modern 
anstrykning, då det finns så oandligt många gamla 
härliga polskor, brud marscher och gammelvalser". 

Allt var inte av ondo men hambo polskorna som herr 
Wallentin försökte sig på, var enligt GW av för ungt 
datum för att passa in, "och de var alla genom gående 
slarvigt omusikaliskt utförda att man med skal kunde 
fråga sig, hur en sådan representant för vår 
bygdemusik verkligen har panna till att uppgiva sig 
som allmogespelman och offentligt uppträda som 
sådan". 

"Det enda av något varde i programmet var några 
valllåtar, "men inte behöver man veva med armarna 
och åma sig så förskräckligt för att spela en liten enkel 

fabolåt, herr Wallentin? Och varför i all världen spela 
en finsk folkvisa vid ett tillfalle som detta?" 
"Kan man tanka sig något ruskigare an att se en 
nationalkladd herre stå och spela en liten enkel visa 
och darra och vibrera med både fingrar, fiol och 
stråke? Det var gräsligt, övermåttan gräsligt !" 

Det blir värre GW var inte klar med sågningen annu- 
"Det musikaliska utförandet var fullkomligt 
undermåligt, men ännu sorgligare och löjligare var herr 
Wallentins yttre uppträdande. Man tyckte sig precis se 
en Pelle Jöns på cirkus. Inte kan val en spelman som 
något lite anser sig förstå och uppskatta det 
kulturhistoriska varde, som vilar över våra svenska 
allmogelåtar, bara sig åt på det satt herr Wallentin 
gi orde. 
Varför i fridens namn grimasera och racka ut tungan åt 
publiken? Skulle det förhöja njutningen"? 

Sedan tar sig herr Wallentin för att berätta en skabrös 
historia vilket inte faller GW på lapparna, 
"En simpel historia har val ej med folkmusiken att 
skaffa?" Att publiken gillade detta bemöter GW 
sålunda -"En spelman som kommer för att spela 
folklåtar och i stallet berättar vågade historier, borde 
utvisslas och inte mötas med applåder". 

Den sista låten var en variant av Hins polska och 
utförandet av denna bemöts av GW på följande satt: 
"Av det utförande denna låt fick kunde man tro sig 
vara försatt till en medeltidens tortyrkammare. Eller 
greps hen Wallentin av vansinnets hemska makt" som 
han i förklaringen om låten ordade om? 
Fick man tro sina ögon och öron kan meningen ej vara 
mer an en". 

Om GW och herr Wallentin senare kom att mötas vet 
jag faktiskt inte, men jag tror inte att det var med 
ömsesidig respekt. 

Så mina vänner sensmoralen ar att inte berätta 
skabrösa historier och inte lipa eller vifia med armarna 
nar ni uppträder inför publik! 

Är det någon som vet vem Hugo Wallentin var och har 

information om honom? Hör av er! 
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X kviirl sirr m a a s  dc QTB julrijns, 
o-l ur C m f a r s  afors. kras, 

Q hels *&t* det tJrris. 
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