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Nytt år igen!
Vad händer i spelmansförbundet
2019?
2018 blev ett bra år för då fick vi
äntligen en lösning på den gamla
frågan om vad som ska hända
med vårt fina arkiv. Nu finns våra
samlingar i tryggt förvar i Nyköping. Där är det öppet för alla att
besöka och studera på plats, så
våra samlingar kommer att kunna
bli till nytta även för dem som
inte är medlemmar i förbundet.
Förra året tog vi också initiativ
till att se över vår verksamhet. I
vårt förbund, liksom hos många
andra, ser vi ett vikande medlemsantal, en mycket stigande
medelålder och tråkigt nog - en
växande klyfta mellan gamla och
unga spelmän. Vi kan inte se

denna utveckling utan att agera.
Den nybildade ”Idégruppen” har
börjat med sin uppgift att försöka
vända utvecklingen så att vår
verksamhet kan börja locka nya
medlemmar och stimulera alla
nuvarande. Det kan komma
många fina och livskraftiga och
konkreta planer på förbättringar
ur gruppens arbete. Vi måste
stärka vårt arbete både för spelmän, dansare och vissångare.
(Läs mer om detta på annan plats
i tidningen)

efter önskemål från Nordiska museet. I samband med detta har
Idégruppen skissat på förändringar i programmet för att göra det
mer attraktivt. Stämman kräver
att många engagerar sig praktiskt
under dagen och vi uppmanar alla
medlemmar att höra av sig till
styrelsen med sitt intresse att
hjälpa till under stämman. Om
många ställer upp blir det roligare
och ingen behöver dra något tungt
lass.
Välkomna alla medlemmar till ett
nytt, spännande år!

En stor ändring är att Julitastämman från och med i år är flyttad
Adela Björn, vice ordförande
från midsommardagen till lördagen 29 juni. En ändring som skett

Skicka din e-postadress till oss, då kan du få Nyhetsbrevet digitalt! Och glöm inte att meddela ändringar; vid varje utskick får vi några mail i retur pga fel-aktiga e-post-adresser! Skicka adressen till

nyhetsbrev@sormlandsspel.se

I nästa nummer av Sörmlandslåten hoppas vi kunna ta med en uppdaterad lista över sörmländska
spelgrupper. Så skicka nya eller ändrade uppgifter till sormlandslaten@sormlandsspel.se. Listan
kommer också att finnas på hemsidan, http://sormlandsspel.se/grupper/.

Ulf Lundgren

Fick jag inte spela så kunde jag väl tralla
-Far min hette Axel.
Axel Melker Andersson.
Jag blev också döpt till
Axel. Axel Axelsson. Far
tyckte kanske att det
blev lättare så. Lätt att
komma ihåg. Mor hette
Maria Kristina.
Tolfte februari 1869 föddes jag. Det är ju drygt
150 år sedan. Tänk vad
tiden går.

med gården med farfar
och med trädgårdsmästarejobbet. Jag fick väl
hjälpa till så gott jag
kunde alltsedan jag
hade växt på mig lite
grand.

Far min spelade fiol.
Han var en styv spelman, med tiden blev
han den bäste i trakten.
Han hade lärt sig av en
betjänt hos greve
Far och mor bodde
Wachtmeister på Kristiegentligen i Östtorp,
neholm, den stora herrHusby Oppunda socken
gården vid Nykömen just när jag föddes
pingsån, inte långt från
så var vi bosatta i Vässtan. Betjänten hette
terås. Far var nästan
Vedholm och lär ha varit
trettio då. Farfar min,
en mycket duktig spelAnders Ersson, hade en
man. Far lärde sig de
liten gård i Östtorp men
flesta av sina låtar från
ville väl att sonen, far
Vedholm.
alltså, skulle få det lite
bättre ställt. Så han
Far var mycket ute och
skickade honom till Väs- spelade på danser överterås för att utbilda sig
allt runt ikring, och på
till trädgårdsmästare.
stora fester och tillställDet var fint, det.
ningar. Låtarna han lärt
sig av Vedholm var
Vi kom sedan tillbaka till
polskor av gammal sort
Östtorp. Far jobbade på

men så hade han också
många låtar av lite
yngre snitt som passade
de unga bättre.

Jag ville också lära mig
spela och jag fick börja i
unga år. Men se, det
blev fort slut på det roliga. Far min stod inte ur
med att höra oljudet,
som han sade, som kom
ur min fiol, så han förbjöd mig att fortsätta. Så
var det med det.

ganska musikalisk. Jag
lyckades att få fin fason
på låtarna. Jag fick med
alla krusiduller och utsmyckningar far lade på
sina låtar. Jag var riktigt
nöjd med mig själv.

Nöjd var också en karl
som besökte mig mot
slutet av trettiotalet. Han
hette Andersson, Olof
Andersson. Det var en
fin och studerad karl.
Han ville att jag skulle
tralla fars låtar. Han
Jag har nog aldrig kunskulle teckna ner dem.
nat förlåta fars tilltag.
Det gick väl bra, tyckte
Han hade ju själv varit
jag. Jag sjöng och tralnybörjare en gång och
lade och Andersson
han borde väl förstått att
skrev så svetten lackdet skulle låta illa i börade. Han blev riktigt imjan. Men, nej, det gick
ponerad, tror jag.
inte för sig.
-Det är enastående att
Men så lätt skulle han
kunna ha så många låinte få stopp på mitt mutar i minnet, när man
sicerande. Fick jag inte
som Axelsson inte kan
spela så kunde jag väl
spela en ton utan får
lyssna på när far spetralla alla melodierna,
lade och lära mig sjunga
minns jag att han sade
hans låtar. Det gick utan
till mig.
bekymmer. Jag var nog

Spelgrupper i Sörmland—se hit!
I nästa nummer av Sörmlandslåten planerar vi att ta med en ny förteckning
över spelgrupper i Sörmland. Titta gärna in på hemsidan: http://
sormlandsspel.se/grupper/, där finns förra årets lista. Kanske saknas din
grupp eller är några uppgifter inaktuella? Skicka ändringar och tillägg till
sormlandslaten@sormlandsspel.se!

Några av polskorna hade sångtexter och inte vilka texter som
helst. Inga sådana man sjunger
på finare ställen och Andersson
tyckte nog att en del av dem var i
grövsta laget. Men det fick han
tåla.

spela. Det är väl kanske så. Tiderna förändras.

Om jag fortfarande lever? Nej,
Gud sig förbarme. Jag har varit
död länge nu men har nog ögonen på vad som sker i världen
uppe från min himmel. Jag hör
Ett par år senare fick jag nytt be- att fars gamla låtar spelas lite då
sök av en karl från Katrineholm, och då. Det gör mig glad. Det
Gustaf Wetter, hette han. Han
var fina låtar. Folk tyckte om att
ville också teckna ner mina låtar, dansa och lyssna till far och jag
så det blev till att sjunga igen.
vet att han var stolt över att vara
Han tyckte också att jag fick till
så eftertraktad.
det utomordentligt bra. Jag hade
Om han bara låtit mig få spela
gjort en egen polska som jag tralockså...
lade för honom och den skrev
Ulf Lundgren
han ner, den också.
Januari 2019
Sedermera fick jag ta över fars
gård och arrendet. Vi fick två söner, jag och min fru Anna Katarina, Helge och Gösta. De fick
också lära sig spela fiol men
hade inget intresse för den gamla
musiken. Den var väl för åldrig.
Nu fanns det ny musik, från Amerika, sade de. Den ville de hellre

Folkdansens/folkmusikens iscensättningar och representationer
Del 4. Nationalromantiken
/Bert Persson

- Studenternas Dansförening

Den tankemodell som rådde under 1800-talets andra hälft
kallas Nationalromantiken. Det var en tid då ”nationen” skulle
stärkas genom att lyfta fram den egna nationens särart och
storhet. En del i detta var också att fokusera på det som skiljde de olika länderna från varandra. I Europa var idéströmningen ett hjälpmedel i skapandet av länderna Tyskland och
Italien, där många små furstendömen skulle bilda ett enat rike.
Professor Mats Rehnberg hävdade att Nationalromantiken i
Sverige tog sig lite andra uttryck än i övriga Europa. Rehnberg säger att i Sverige, som hade en lång historia som nation,
kom det att handla om landskapens ”nationsbygge”, där man
lyfter fram de olika landskapens olika karaktär i t.ex. föremål,
husformer, kläder och folklynne.
I Sverige byggdes Nationalmuseet, där man visade upp allt
det som visade på den nationella andens väsen. Museet var
inte i första hand ett konstmuseum utan ett museum som visade upp arkeologiska fynd och historiskt intressanta kungliga
och kyrkliga föremål

känsla, sedlighet, livlighet och stridbarhet.
Under 1860-talet stärktes gymnastiken inom skolväsendet och
1868 fastställdes att alla klasser skulle ha en halvtimmes
gymnastik varje dag, det handlade då om pedagogisk gymnastik och militärövningar.
I Uppsala fanns i slutet av 1870-talet en medicine studerande
vid Uppsala universitet, Gustaf Sundström. Sundström hade
intresserat sig för dansen och dess historia och hade studerat
dansens historia ända från de grekiska och romerska källorna.
Han fann då att ”vår nutida dans hafva kommit på afvägar,
samt blivit både ful och ändamålsvidrig.” Han hade en dröm
om att kunna återföra dansen i Sverige på ”gymnastiskestetisk och tillika fosterländsk grund”.

Estetisk gymnastik var den högsta nivån inom det gymnastiksystem som skapades av Pehr Henrik Ling i början av 1800talet. Ling skriver: ”Ästetisk gymnastik, hvarigenom menniskan söker att kroppsligt åskådliggöra sitt inre väsen: tanI sann Herdersk anda så sökte man sig under den här tiden till kar och känslor. Ästetiska Gymnastiken söker sätta kroppen i
full jemnvigt med själen.”.
”folket” och deras kulturella uttryck och såg detta som mer
ursprungligt, genuint och en mer sann bild av den svenska
I september 1880 samlade Sundström en grupp studenter som
”folksjälen”. Inom konsten känner vi det som kallas Düsselenades om att starta en förening för dans. I protokollet från
dorfskolan. De idag mest kända konstnärer som tillhör den
det första mötet kan vi läsa:
inriktningen är Bengt Nordenberg (1822 - 1902), Josef VilSedan herr Sundström uppläst inbjudningshelm Wallander (1821 – 1888) och Kilian Zoll (1818 – 1860)
skriften och uti ett längre sakrikt
med sina målningar med folklivsmotiv.
förredrag framlagt sina åsigter, hemstälde
Artur Hazelius fick under den här tiden idén om att skapa ett
han till de närvarande om de
skandinaviskt folklivsmuseum. Föremål till sin samling ordansågo en förening till danskonstens förädnade han med hjälp av s.k. ”skaffare”, som reste runt i landet
ling nödig och lämplig, hvilket hemställande
och tiggde ihop eller köpte det bästa de kunde hitta av den
med ’ja’ besvarades.
gamla bondekulturen. 1873 öppnades en utställning i lokaler
Till att börja med kallades föreningen Dansföreningen, men
på Drottninggatan i Stockholm. Utställningen var ordnad så
ändrades 1881 till Studenternas dansförening. I början av
att den visade upp idealtypiska stugmiljöer från olika landföreningens verksamhet så såg man inom universitetet inte så
skap: föremål och dockor klädda i, det man menade, typiska
väl på dess verksamhet. Ansökan om att få plats i studentkatadräkter från landskapen. 1880 grundade Hazelius Stiftelsen
logen bland studenternas föreningar avNordiska museet och 1888 påbörjades
slogs upprepade gånger. Det ansågs
bygget av Nordiska Museet. Hazelius
olämpligt att studenterna ägnade ”tid och
grundade även Skansen, ett friluftsmukraft åt en så lumpen och betydelselös sak
seum där ”typiska” hus från olika delar
som dansen”. Sundströms iver att refori landet visades upp.
mera dansen gjorde honom känd som
Det här var också en tid då det pågick
”Dans-Luther”.
en intensiv debatt om den hotade manFöreningens medlemmar bestod endast av
ligheten till följd av skolans hårda inmanliga studenter. Tio år innan Dansförtellektuella krav. Det fanns de som
eningen grundades antogs den första kvinmenade att det största hotet mot de
nan som student vid Uppsala universitet.
unga männens manlighet var överdriStudentlivet såg annorlunda ut för de få
ven lärdom, därför behövdes gymnastikvinnor som studerade vid universitet
ken som skulle ge de unga männen
jämfört med männens. Kvinnorna fick inte
hälsosamma och kraftiga kroppar.
delta i nationslivet och det ifrågasattes om
Dessutom skulle gymnastiken fostra
kvinnorna hade rätt att bära den vita studem till mod, lydnad, disciplin, plikt-

dentmössan offentligt, dessutom möttes de av motstånd från
lärare inom universitet. Detta är nog förklaringen till att inga
kvinnor sökte medlemskap i Dansföreningen, trots att det i
föreningens stadgar inte fanns några hinder för detta. I stadgarna från 1883 står att föreningen är för ”hvarje akademisk
medborgare”. Vid en stadgeändring 1910 ändras det till
”hvarje manlig akademisk medborgare”. Min tanke är att
det 1883 var så ovanligt med kvinnor vid universitet och att

dans;
Saylor boys, pas de deux, Engelsk karaktärsdans,
De båda direktörerna. Komedi i 1 akt. Fritt
från Tyskan,
En vandrares sista dröm. Plastisk, feerisk
pantomim med balett och tablåer i 1 akt av
Carl Peschel-Barowiak. Det utspelar sig i
den gamla tiden i en i en vild skogstrakt i
Grekland.

Deklamation mellan tredje och fjärde avdelningarna.
Av de danser som nämns så känner vi igen Daldans, som
med all säkerhet är Selinders dans ”Dans för en morakarl
och en kulla”. Här anges att det är ett pas de deux och karaktärsdans, alltså inte en folkdans. Inom den klassiska baletten
är Karaktärsdanser, de danser som koreograferats för att
gestalta ett visst lands folkkaraktär och som ingår i baletter
som Törnrosa och Svansjön.
Föreställningarna 1881 ledde till konflikter mellan Sundström och Barowiak. Dels handlade konflikten om valet av
repertoar och dels om stora skulder Barowiak ådragit föreningen. Vad det gäller repertoaren så ansåg Sundström att
det var för stor tonvikt på konstdansen och att andra dansområden blivit åsidosatta. Barowiak hävdade att föreningens
syfte var att framföra grekiska baletter. Konflikten ledde till
att Barowiak lämnade föreningen.
Under slutet av 1882 och början av 1883 pågick heta och
intensiva debatter inom föreningen. Det var två starka viljor
som kämpade om makten över föreningens inriktning. Det
man räknade med att så skulle det förbli. Man kan förstå det var Sundström som stred för universellt-estetisk inriktning
som att för männen i Dansföreningen var ”hvarje akademisk och Frans Petter Lindblom (Frans-Petter) som menade att
medborgare” synonymt med ”man”. När man 1910 inser att man skulle lägga tonvikten på det gymnastiskt-fosterländska
elementet i dansen. För att undvika att konflikten skulle
kvinnorna blivit fler och att de kommit för att stanna, så
kände kanske männen ett visst hot mot sina positioner inom splittra föreningen eller t.o.m. förorsaka att föreningen uppuniversitet och att man därför måste slå vakt om sin överord- löstes, så vände man sig till professor Frithiof Holmgren och
bad honom att bli föreningens ordförande. Holmgren var
nade roll och endast tillåta män att bli medlemmar. Det är
intressant att den manliga normen och positionen är så stark Sveriges förste professor i fysiologi och ansågs som en av
universitetets främsta lärare.
med tanke på den verksamhet som bedrivs inom Dansföreningen. Hur man löste problemet med avsaknaden av kvin- I och med att Holmgren accepterade erbjudandet så kunde
nor tas upp i nästa artikel.
föreningen fortsätta under lugnare former. 1883 antas nya
stadgar och enligt dem är föreningens syfte:
I föreningens början bedrevs verksamheten som en vanlig
dansskola. Ansvarig för dansundervisningen var en f.d. dan…att föreningens hufvudändamål är att söka
sare, Carl Peschel Barowiak. Under hans ledning lades tonreformera
vikt på balett och pantomim. Det finns anledning att tro att
bestående dans genom att offentligt visa,
han som dansare i Sverige hade dansat Selinders
huru under
”folkdanser” och att de ingick i den repertoar han lärde ut till
tidernas skiften dansen utvecklats, och att
Dansföreningen. Redan i maj 1881 framförde föreningen
kritiskt bedöma
sina första föreställningar på Uppsala stadsteater. Programen ett visst folk eller en viss tid karaktärisemet inleds med ”Uppvisning i Balettskola” som följs av
rande dans,…
ytterligare tre avdelningar:
I konflikten mellan Sundström och ”Frans-Petter” kan vi
Daldans, pas de deux, Svensk karaktärsspåra två idéer inom Linggymnastiken. Vi kan utgå ifrån att
dans;
både Sundström och ”Frans-Petter” hade mött gymnastik
Militärdans, pas de deux, Polsk karaktärs-

och militärövningar i skolgymnastiken och säkerligen också
följt diskussionerna om motsättningarna mellan skolans intellektuella krav och fysisk fostran. I konflikten mellan Sundström och ”Frans-Petter” om Dansföreningens inriktning kan
vi ana att ”Frans-Petter” mer förespråkar den mer disciplinerade gymnastiken som grund, som skulle leda fram till en
”bättre” manlighet och starkare fosterlandskärlek, medan
Sundström, ”Dans-Luther” hävdade det estetiska och då
också det kroppsligt estetiska. Vi ser också att i föreningens
början var det balettens estetik som gällde. Det är svårt att se
Studenternas Dansförening som en folkdansförening i dagens
mening. Det var snarare en sammanslutning som strävade
efter att reformera tidens dans och öka de estetiska och konstnärliga värdena. Det fanns inte någon uttalad önskan om att
visa fram ”folkdanser” eller en strävan att bevara ett kulturarv, även om ”Frans-Petter” hävdade vikten av det fosterländska.

Ljunggren, Jens (1999) Kroppens bildning. Linggymnastikens
manlighetsprojekt 1790 – 1914. Brutus Östlings Bokförlag
Symposion AB. Stockholm
http://philochoros.se/historia/
https://www.uu.se/om-uu/historia/kvinnor-i-uppsalauniversitets-historia/

Källor:
Hagerman, Maja (2006) Det rena landet. Norstedts, Stockholm
Holmgren, Frithiof (1892) Ett företal i Philochoros Album.
Gamla svenska dansar och låtar. Samlade av Föreningen
Philochoros. Abr. Hirschs förlag. Stockholm
Korsfeldt, Katarina; Wahlberg, Mats (2005) Philochoros 125
år. Minnesskrift utgiven av föreningen Philochoros.
Philochoros. Uppsala
Larsén, Lena (1999) All tradition är förändring. Ingår i Perspektiv på tradition. Kulturens årsbok. Kulturen. Lund
Ling, Pehr Henrik. (1834, 1840) Gymnastikens allmäna grunder af Ling. Pamblad & Comp (1834); Leffler och Seb[d?]ell
(1840) Uppsala.

Förebilder
Det är viktigt att ha förebilder. En bra
förebild betyder inspiration, lust, förhoppningar och drömmar. Förebilder
har man haft i alla tider. Den gamla
tidens yrkesmän var förebilder för
många förhoppningsfulla ungdomar. På
den tiden kallade man dem kanske inte
förebilder utan Mästare och Gesäll eller
Lärare och Adept. Den här relationen
var ofta den tidens sätt att lära sig
någonting från grunden och så småningom kanske att bli en ny mästare,
vare sig det gällde att tillverka eller laga
skor, snickra ihop en möbel, mura en
kakelugn eller att spela fiol. Man fick
börja från början och studera Mästaren i
sitt arbete, och allt eftersom man tillägnade sig kunskapen och tekniken blev
man bättre och duktigare. I spelmanshi-

storien finns ju otaliga berättelser om
hur unga pojkar (för det var det ju oftast) gått långa vägar för att få lära sig av
en särskilt duktig och berömd spelman.
Dessa storspelmän var den tidens rockstjärnor med samma status som dagens
stora Idoler, låt vara kanske något mer
lättillgängliga. Idag kallar man sig inte
Mästare, Förebild eller Idol. Idag är
man något så fint som en Influencer och
man har eget konto på YouTube och/
eller Instagram, där man samlar sina
Följare, som inte sällan räknas i hundratusental eller t.o.m. ännu fler, och man
tjänar massor med pengar. Typ sjukt
mycket pengar, för att uttrycka sig med
dagens vokabulär.
Jag har också haft Förebilder eller Idoler. När jag var i 25-årsåldern kom jag i

kontakt med Axel och Elna Andersson i
Nyköping. Två fina spelmän, som då
blivit gamla, men som ännu spelade och
gärna delade med sig av sina låtar och
sitt sätt att spela. När jag idag spelar
deras låtar minns jag de stunder vi satt i
deras spelrum – de hade ett särskilt
spelrum, där deras instrument hängde
och alla deras noter förvarades – och
spelade och Axel berättade historier
från sin ungdom. De historierna och de
stunderna blir åter levande för mig när
jag spelar deras låtar. Det är fint, när
såväl dessa historier som själva spelmännen och deras låtar, får tjäna som
förebilder.
En annan stor förebild jag har haft sen
jag var i yngre tonåren, var en spelman,
som spelade en lite annan sorts musik

än Axel och Elna gjorde. Han spelade
visserligen fiol, men hans genre var
gammaldans. Han hette Yngwe Pettersson, men var mer känd under sitt artistnamn Ludgo-Pelle. Ett av mina första
minnen av honom är från varuhuset
Tempo i Nyköping i slutet av 60-talet,
där han spelade och showade. Han var
ju något av en kändis redan då. Vi hade
åkt in hela familjen för att titta, och han
spelade fiol, tungsteppade och spelade
även på såväl såg som dammsugare.
Han gjorde väl inget jättestort intryck på
mig den gången med allt det där showandet, men jag tyckte han spelade fiol
väldigt bra. Det var rytmiskt och
medryckande och det gillade jag. Det
kändes på något vis i kroppen. När jag
och min syster ett par år senare
”släpades med” på gammaldanskurs av
våra föräldrar och vi sen började gå ut
och dansa på de GDV-danser som anordnades i snart sagt varje lokal runt om
i Sörmland, så lärde man sig snart vilka
orkestrar, som spelade bäst dansmusik.
Ludgo-Pelles orkester hamnade snabbt
överst på den listan, och det var en högtidsstund då de vid något sällsynt tillfälle besökte Sörmland. De tillhörde ju
de banden, som turnerade över hela
Sverige. 1974-1975 studerade jag i
Uppsala och var en kväll på hösten-74 i

Uppsala Folkets Hus och
dansade till Ludgo-Pelles
orkester. Jag gick ensam dit
och jag minns faktiskt inte
om jag dansade särskilt
mycket, men jag vet att jag
stod och lyssnade på och
studerade Ludgo-Pelle och
hans spel, och efteråt köpte
jag en gul t-tröja med LUDGO-PELLE tryckt över bröstet. Den bar jag stolt om dagarna på mina lektioner på
juridiska fakulteten på universitetet.
När min gamle spelkamrat Billy Karlsson fyllde 50 år 1996 firades detta med
stort kalas, dit även jag var inbjuden.
Där fanns också Ludgo-Pelle på plats,
då Billy och han spelat mycket tillsammans, och jag fick då äntligen träffa
denne min Förebild och Idol och uttrycka min beundran, men det skulle
dröja till 2003 innan jag fick spela med
honom. Då var han en man märkt av
sjukdom och en skugga av sitt forna jag,
men några låtar fick jag i alla fall spela
med honom hemma i Billys kök, där jag
samtidigt hjälpte till och tecknade ner
två av hans allra sista kompositioner.
Det kändes bra att få göra.
Året därpå gick Ludgo-Pelle bort och

jag fick frågan om att vara med och
hylla honom musikaliskt på jordfästningen i Ludgo kyrka. Det kändes som
en stor ära för mig att få spela med där,
tillsammans med några av Sörmlands
förnämsta dansmusiker, och det blev
som ett tack för allt han givit mig.
När jag idag spelar hans låtar känner jag
i armen hur jag ska spela för att det ska
låta som Ludgo-Pelle. Det blir bra dansmusik och det känns i hela kroppen.
Ludgo-Pelle är kanske en annorlunda
förebild i spelmanskretsar, men för mig
var han den bäste på att spela dansmusik. Det känns fint.
Leif Johansson

Senaste nytt om arkivet
Vill du studera något i arkivet? Vårt originalarkiv finns numera i Nyköping, närmare bestämt i Stadsarkivet, Nyköpings
folkrörelsearkiv. Vi har gått igenom det som har flyttats dit och en aktuell arkivförteckning finns på samlingarna.sormlandsspel.se. Listan är lång så om du vill besöka arkivet kontakta gärna mig först så hjälper jag dig att hitta det
du är intresserad av. Sedan tar du kontakt med Nyköpings stadsarkiv, begär fram det du vill titta på och bokar en tid.
Man får läsa på plats, i Forskarsalen i det nya Länsmuseet i Nyköping.
Kom också ihåg att arkivet gärna tar emot nytt material; kontakta mig om du vill skänka något till arkivet,
e-post lanbeckvallen@gmail.com.
/Kerstin Lanbeck Vallen

Eva Tjörnebö & Viskömpaniet fyller 25 ar!
Historien om en folkmusikgrupp
Året var 1994. Eva var känd i
folkmusikvärlden genom sin
sång. Hon hade varit med i gruppen Folkvind som turnerat i Sverige och utomlands. Hon hade
spelat in äldre traditionsbärare
och träffat ett antal av den tidens
storspelmän. Hon hade haft kurser och lett massor av visstugor.
Hon hade gjort skivinspelningar
tidigare men inte gjort någon
”egen” CD-skiva.
Nu var det dags. Kulturrådet beviljade lite pengar och vi kunde
sätta igång.
Först bestämde vi att det skulle
vara bra kvalitét på det som
skulle spelas in. Bra studio, bra
utrustning. Mats Wester var lösningen på det problemet. I en
studio i Värtan höll han just då
på med sitt nya projekt
”Nordman” men Mats hade ändå
tid för oss.
För att musiken skulle bli varierad behövdes ett kompband.
Torbjörn Näsbom -riksspelman
och innehavare av Zorns guldmärke- som Eva känt och spelat
med under många år var självskriven. Leif Åhlund med sin gitarr och sin musikaliska lyhördhet var också en favorit. Kjell
Landström -riksspelman på silverbasharpa -kunde vara med
på några låtar -men bara om de
gick i C…
Mats Andersson -även han riksspelman med Zorns guldmärke med sin klarinett och bas kändes
som ett ursäkert kort!
Vi borde också få fatt på någon
som spelade drag- och durspel.
Mats Wester hade spelat en hel
del med Inge Henriksson och

tyckte att vi borde träffa honom.
Sagt o gjort. I en lägenhet på
söder möttes vi för första gången
- någon månad innan skivinspelningen- och det ”klickade” omedelbart!
Per-Ulf Allmo som startat förlaget Tongång blev vår
”skivbolagsdirektör” från dag 1
och framåt!

gett mycket material till Viskompaniet
Gruppen Folk och Rackare är
nog de som betytt mest som förebild -även om deras musik ofta
är av äldre slag än vår.

Vilka låtar ska vi jobba med och
när låter det bra? Vi började med
att arrangera låtar som Eva hade
med de instrument vi hade tillgängliga. Det ledde så småningom till att vi ville ha in fler
Det var historien bakom den
instrument i gruppen. Bas, flöjt,
första CDn. Skivan uppmärkmandolin hamnade på önskelissammades och den spelades en
tan. Rytminstrument blev OK i
hel del på radio. Vi var med på
några låtar men steget till att ta
”Kanske på Svensktoppen” med
med slagverk kändes för stort.
Uti Stockholm vill jag vara! Sen
Grammis-nominerades skivan,
Vi ville göra de gamla visorna
så vi bjöds in till Berns där vi frot- lätta att lyssna på, men vi ville
terade oss med kändisarna i mu- inte så gärna ”poppa” upp visorna till något som de aldrig vasikvärlden.
rit. Kalla det gärna en varsam
modifiering och tolkning av viEfter det så har det bara fortsatt. sorna!
Vi har spelat massor och vi har
övat ännu mer. På spelmansstämmor, visfestivaler, på fester, Texterna är också viktiga. Det
i kyrkor, på vattenfestivaler, på
måste finnas något i texten som
bröllop och på någon begravkänns äkta för att vi ska jobba
ning.
med en låt. Det kan vara en banal och kanske knasig formulering i en skämtvisa eller kan det
Vi har haft ett stort vismaterial att handla om en innerlighet i en
välja ur och då finns förstås flera kärleksvisa eller en stämning i
sätt att tänka. Ska vi rikta in oss en sjömansvisa.
på en viss typ av visor eller ska
En melodi kan vara hur vacker
vi försöka visa upp den bredd
som helst men om texten enbart
som finns i vistraditionen. Vi har
känns platt och intetsägande så
nog mest valt att -lite folktar vi inte upp låten.
bildande -jobba med det ”breda”
perspektivet, men vi har varit
inne i bordunperioder, bondkomiEva, Kjell, Inge och Leif har varit
kerperioder, kärleksviseperioder,
med sen början. Det är ju ändå
sjömansviseperioder mfl.
en hyfsad bedrift att hålla ihop så
lång tid och vi tror att det beror
på en likartad känsla för visInspirationskällorna har varit
materialet. Det är sällan vi varit
flera. Utöver Evas visor finns ju
oense om låtar. Någon gång har
ett rikt arkivmaterial men vi har
vi tvingats att rösta om vi ska
också snappat upp mycket i möfortsätta arbeta med en låt, men
tet med människor. Sångare,
mestadels har vi varit överens.
sångerskor och spelmän. Evas
alla visstugor runtom i landet har Vi har flera gånger genom åren

pratat om gruppdynamik och beslutsfattande. Begreppet ”högt
i tak” när det gäller arrangerandet har varit
en ledstjärna. Vi arrangerar det mesta tillsammans. Att då våga vara
tydlig och kunna säga
ifrån och att -å andra
sidan- kunna lyssna på
och ta till sig invändningar är avgörande om
man vill hålla ihop.
Med tiden har en viss
arbetsfördelning utkristalliserats i bandet. Inge
-som längs vägen blivit Foto: Fride Jansson
riksspelman på enradigt
dragspel, är den som
håller ordning på konsertprogram tillsammans med Eva.
med låtlistor. Leif -som med tiden
På senare år har det lett till att vi
utbildade sig till kantor- är ordägnat mycket tid åt låtar med
ningsman när det gäller stämspel
stämsång vilket vår publik har
och musikaliska tvistemål. Det
uppskattat.
underlättas av hans absoluta gehör!
Kjell är den som numera driver
arbetet med nytt material.
En tid spelade Karin Hedlund
med oss. Hon är riksspelman på
fiol men spelar också diverse flöjter vilket vi tyckte passade extra
bra i bandet. Men sen flyttade
Karin med Peter till Hälsingland…

och senast en samlingsskiva. På
den skivan lade vi till några låtar
som vi fått av Sven-Ingvar Heij i
Mariestad. Vi träffade honom när
han fyllde 90 och vi blev verkligen goda vänner under hans sista
år. Viskompaniet var hemma hos
honom, han bodde hos oss och
Ett annat tecken på uppskattning
han medverkade på flera spelhar varit de många utmärkelser
ningar med Viskompaniet. Vilka
Eva fått genom åren, Ulf-Peder
möten!
Olrog-stipendiet, Viksta-Lassestipendiet, kulturstipendier mm.
Nu har vi lagt ut de 4 CDskivorna b la på Spotify för den
som vill lyssna! Det är ett 80-tal
visor och några instrumentallåtar.
Vi planerar nu för spelningar under det kommande året. Vi ger
en särskild jubileumskonsert på
konsertsalen Culturum i Nyköping söndagen den 14 april kl
15.00. Då får man också lyssna
till gästartisterna Torbjörn Näsbom och hans bror Per Näsbom
som spelade med Eva långt innan Viskompaniet fanns. Dom
spelar själva och dom spelar
med oss.

Det största problemet för Viskompaniet har hela tiden varit det
geografiska. Det ”band” som vi
satte upp inför den första skivinspelningen fick känna av avstånden. Inte bara inför spelningar
Vi fick med tiden kontakt med
men naturligtvis inför det nödvänriksspelmannen Pär Furå. Han
diga repandet. Alla arbetade
bor i Gnesta och vi visste att han dessutom heltid. Det fanns inget
spelar silverbasharpa, säckpipa enkelt sätt att träffas när en
och mungiga. Bra, eftersom vi
bodde i Umeå, en i Uppsala, två i
gillar bordunmusik!
Stockholm och två i Nyköping.
Det var bara helger som vi kunde
Vad vi inte visste då var att Pär
repa och ta spelningar. Det blev
är urstyv också på att spela bas!
inte lättare när Leif blev kantor
Han spelade med oss ca 10 år
och slog ner bopålarna i Hjo!
Det blir en festlig tillställning! Välinnan han kände att han måste
komna!
trappa ner på sitt engagemang i Dessutom konkurrerade Viskombandet.
paniet självklart med de inblandades familjer och andra åtaganEva Tjörnebo & Viskompaniet
den.
När Pär slutat lyckades vi övertala Mari-Ann Henriksson att
vara med. Hon spelar flera inHursomhelst. Vi har under åren
gett ut 4 CD-skivor där Mats
strument -nyckelharpa, flöjter,
bas - och sjunger fantastiskt fint Wester fortsatt att spela in oss

Spelmansförbundets idégrupp
Ulf Lundgren

I november 2018 samlades ett tjugotal
medlemmar ur förbundet i Malmköping.
De hade hörsammat en inbjudan från
styrelsen till ett möte som skulle behandla spelmansförbundets framtid och
se över verksamhetens inriktning och
syfte. I vårt förbund, och i många andra
spelmansorganisationer har, under
många år, konstaterats ett sjunkande
medlemsantal, ett dalande intresse för
spelmansstämmor och andra aktiviteter,
en alltmer åldrande medlemskår mm.
Södermanlands Spelmansförbund har
under åren arrangerat ett flertal
”framtidsseminarier”. Det goda resultat
och den samstämmighet som präglat
dessa seminarier har dessvärre inte resulterat i några större förändringar. Förhoppning är att den nu bildade Idégruppen ska kunna lägga en ny grund för
förbundet genom att presentera konkreta
planer på stämmor, spel- och dansträffar, kurser, ungdomsverksamhet och
andra aktiviteter. Hela gruppen, vars
arbete kommer att fortsätta, har upp till
idag haft två möten och arbetsgrupper
har träffats däremellan.
En nulägesanalys av förbundets olika
verksamheter har gjorts. För stämmor

och träffar handlade det om hur pass
välbesökt arrangemanget är (både vad
gäller spelmän och publik), hur ett allmänt omdöme kan se ut, vad som bidrar
till kvaliteten och vad som behöver ses
över. Övriga områden som arbetas vidare med är kurser, utgivning, Sörmlandslåten, ungdomsverksamhet och
arkivet. Förbundets verksamhet är omfattande, arbetet måste få ta sin tid och
projektet kommer inte att avslutas under
detta år.

arrangemang och via den vägen ”locka”
in publik och kanske väcka ett intresse.
Ett förslag är att göra lokala samarrangemang med musik från olika genrer
där publiken bjuds på olika slags musik
och upplevelser. Ett bra sätt att stärka
det lokala kulturutbudet och ge grupper/
musiker möjlighet att få visa upp sig.
Spel- och dansträffarna i Malmköping,
Stallarholmen och Hedlandet kommer
att fortsätta och programmet för Julitastämman får i år ett delvis nytt innehåll.

Mest tid har hittills lagts på stämmor
och träffar. Syftet med spelmansstämmor är att locka både spelmän och
publik. Publiken förväntar sig en positiv
upplevelse med ett scenspel där de kan
sitta och lyssna. Då är det viktigt att
programmet är varierat och med god
kvalitet. Spelschemat för scenspelet bör
innehålla uppträdande av vidtalade spelmän/grupper, varvat med fria tider där
spelmän kan få anmäla sig. En god
miljö för att uppmuntra buskspel är
också mycket viktig. Visstugor och
möjlighet till dans bör finnas så att
publiken kan aktiveras. För att fånga in
ny publik kan man ha en spelmanstämma i samband med något annat

Ett nytt pedagogiskt material för unga
kulturskole-elever med sörmländskt
innehåll planeras. Kurser för nybörjare i
låtspel och polskedans är under idéstadiet. Arbetsgruppen för kurser har föreslagit att förbundet ska gå ut med inbjudan till kurs i sceniskt uppträdande under ledning av en god lärare/inspiratör.
Kursen ska vända sig till både grupper
och enskilda spelmän.
Ett Öppet-hus för att presentera samlingarna och visa hur man får tillgång
till innehållet i arkivet kommer att hållas i Malmköping.
Idégruppens arbete fortsätter. Resultatet
av träffarna kommer att löpande presenteras för förbundets medlemmar.
Södertälje 2019-02-17
Ulf Lundgren

Yngve Andersson – från Lästringe till Södertälje
Hans farfar var storspelmannen Anders Andersson.
Yngve lärde spela fiol av
honom men Anders var gammal så undervisningen upphörde efter några år. Det blev
inte förrän många år senare
som Yngve kom igång på
allvar med spelet tillsammans
med sin svärfar Edvard Pettersson från Vagnhärad. Edvard hade också många låtar
som han förmedlade till
Yngve; låtar efter fadern August Pettersson från Hummel-

fyllt 100 år och det kommer att uppmärksammas lite extra av Lästringe
Låtar som har en stor del av sin reper-

toar ur hans tradition. Men vem var han
undrar kanske många? För alla som är
aktiva idag är det nog inte alldeles
självklart eftersom det är drygt 15 år
sedan han gick bort. Men många som
inte känner till Yngve kan antagligen
några av hans låtar. Vi spelar flera av
dem på våra stämmor; det är tex tack
vare Yngve som den tredje reprisen av
Lästringe gånglåt har kommit fram och
blivit allmänt spelad. Och ytterligare ett
par vanliga allspelslåtar – vals från
Hummelkärr och schottis från Tureholm – kommer också ur hans tradition.

När jag lärde känna Yngve hade jag

spelat bara ett par år. Det var fantastiskt
roligt att få spela med honom och lika
ivrig som jag var att lära nya låtar lika
ivrig var han att lära ut. Hans spelglädje
var stor och han samlade alltid många

omkring sig vid spelmansstämmornas
buskspel. Han förmedlade många låtar
ur sin tradition men komponerade själv
bara sex st.: tre valser, en hambo, en
gånglåt och en tango. Han älskade att
spela kluriga slängpolskor men även
tango och foxtrot!

kärr och danslåtar som han

Yngve fick Zornmärket i silver 1983 i

spelade hop med sina bröder.

Västerås ”För genuint spel i stark trad-

Yngve flyttade så småningom
I april i år skulle Yngve Andersson ha

Lästringe Låtar.

till Södertälje och kom med i
Södertälje spelmanslag. När det bildades en ungdomsgrupp som skulle spela
på gehör blev det naturligt att samlas
runt Yngve och hans låtar från
Lästringe och Hummelkärr. Ur ungdomsgruppen föddes så småningom

ition av låtar från Lästringe” och blev
hedersmedlem i Södermanlands Spelmansförbund 1984. I Spelmansförbundets arkiv finns många inspelningar
med honom och han deltar också på
Lp:n Kila te Trosa liksom på inspelningar med Södertälje spelmanslag och
Lästringe Låtar.

Lästringe Låtar. Yngve var gehörsspel-

Vi minns honom bäst genom att spela

man och kunde inte noter så de flesta

låtarna – låt låtarna leva!

låtarna fanns bara i hans huvud. Han

/Kerstin Lanbeck Vallén

hade en fantastisk spelglädje och kom
ihåg fler och fler låtar allteftersom. Förutom några låtar efter Anders Andersson som finns i Svenska Låtar var inte
mycket av Yngves repertoar nedtecknat

när Lästringe Låtar började sin verksamhet. Stig Norrman gjorde ett jättejobb och tecknade ner många av låtarna
som nu finns samlade i boken Anders-

Yngve Andersson föddes 10 april 1919

son och Pettersson – Ett stycke sörm-

i Lästringe och avled 2003 i Södertälje.

ländsk spelmanshistoria skildrad av

Polska e. Axel Axelsson

