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Katrineholms Spelmanslag {ylIer 4tr år lSA7. Under en halv mans-
ålder har laget funnits till. Detta innebår att det inom §öder-
manlands Spelmansförbund inte {inns något åIdre lag.

Hur skriver men ett sådant spelmanslags historia? Att med ord
åkildra en verksamhet som {råmst tar sig musikaliska uttryck kan
i {örstone förefalla vanskligt. Lagets naturliga uttryckssått,
den svenska folkmusiken - enkannerligen den sörmlåndska - skall
upplevas i en direkt kommunikation, Eo,n gstr såvål utävare som
åhörare omedelhara intryck. Så vill alla ha det. Att dårför i ord
skildra musiken år omiijligt. Jag {år dårfiir inrikta mig på att
skildra laget och dess verksamhet från andra utgångspunkter, dår
musiken {örutsåtts våra sjålvklar och dår koncentrationen riktas
mot de omståndigheter sch {örhåtlanden som tillsammans under aIIa
fyrtio år bundit Eåmman verksamheten till den enhet som idag be-
står av ett mycket aktivt och utåtriktat spglmanslag. Det tsIir en
krönika i ord och bild utan anspråk på detaljerad fullståndighet
med avsikt att upplysa och något roe.
trch minns! Det kommer en S0-årsdag!

Eiöte Karl=i:;on
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.4D--rå1_

Spel mån h*r al l ti d {unni ts i trakterna kri ng },iatri nehol rn. Den
rnest namnl.:unnir3e av de åldre var August Widmarkr död 1878, l:.ring
hsnom sch hans rnusik bildades tidiqt traditisner sorn {örde f ram
en lång rad stlickliga spelmån, sorn utövade sin musik i de sarnrnan-
hanr3 dår f ol l-;mu=i ken {ärekom. SpeImån {annq sl Itid ti 11 hands
når =ådana behövdes.

Någon Iakal organisation för dessa fann= emellertid inte fiirrån
En annan måt'.tir3 portalf igurn Eiustaf tdetter, gär entrå på Hatrine-
ht:lm= mu=ikgcen. Hår år inte platsen att tala t:rn [rletters enastå-
ende insatser {ör siirrnländsk {olkmusik i aIlmånhet utan enbart
f iir I'latrinehelms §pelman=lag, EBrn i mycket i början av dess verk-
=amhet pråglade= av hans kunnighet både srrm rnusiker, organi=atör
sch rnånn i =ka.
Alltnaq" en rad spelrnän sarnlades den 27 augusti tS47 till kongti-
tuerande =arnrnantråde, varvid lr.atrinehr=Ims Spelmanslag bildades.
AlIa a},;tiva vid detta miite bör ihågkomrnas:
Eu=ta{ l,Iettern trtto-Eernhard },:.arlEsEn! AIlan Harlrron, Arthur
Fnrsberr3, Thure Hed1und. Erik Enholm. Ingvar Claessono John Ekman,
Arne Svensssn. Conrad Eriksssn, Eric Lindell och Thure hledberg.

"Hötet besl öt enhål I i gt bi lda en f öreni nrg f ör de i Hatri nehol m

intresserade alIrnogernusiker" Etår det i protoksllets f örsta parä-
graf i en något egendomlig språklig framtening.
"TiIl srdf . valdes Herr Eustav [rletter, rekr Thure ldedberg.
ka=sör Arthur Forsberg.
TiIl medlernrnår av styrelsen - utan funktion. valdes John Ekman t:
A1lan CarIEEBn. Revis{frEr = E Enholm o E Lindell"

Så lyder in exten=o den andra parågra-f en.

Av hår uppråknade spelrnån finns endast Allan Harlsson kvar i
I aget - en =pel rnan ! men vi I ken !

Ett av de för=ta be=lut =om togs var att inkäpa en protokollsbok.
Vilket lyckligt beslut! Et:ken sorn inköptes var tjock, rå tjeck
ett den fsrt{arande inte år {ullskriven. Den anvånds ånnu idag.
Al 1a årsrnöten t:rh styrelsE=arnrnantråden under 4O år f inns i denna
hok. Vilken guldgruva!

FIera viktir3a beslut f attade= vid det f örsta mötet. Narnnet
Hatrinehslms Spelmanslag faststålIdes, {ör att klara eksnsmin
anhö1 1s hos Fiatri nehol ms rnusi knåmnd om ansl ag, enhåI I i gt besl öts
att rnedel ssrn skulle komma att in{lyta för ut{örd musik skulle gå
ti 1 t i nkiip åv "nåti onal dråkter f ör samtl i ga medl ernrner och besl öts
då att qå in fär anskaffande av ijgteråkers-dråkten".
Den viktiqa uptrgi{ten =r:m rnugikle,dare anf örtroddes åt Thure
ldedhergn ett uppdrag =om han under många år i två omgångar skulle
kemrna att {r-rllgiira.
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Eu=taf lrletter - spelmånnen - pedagogen

Den {örsta tiden efter det att laget bildats ågnades åt att ordna
dess verksamhets{ormer och ekont:mi. Staden bidrog rned startkapi-
tal . blygsamt rntn åndockr rnen det kanske mest anmårkningsvårda i
sarnrnanhanget vår att laget visste vad sponsring var långt innan
detta begrepp fanns. Eustaf lcletter lyckades att få Strands Fion-
fektion att skånka 1OB kronor till hjålp rned syningErn av de ovan
nårnnda dråkterna "rnclt att de slapp sy desså", sorn pretokollet
Iakoniskt sår1er. Vad sorn ligqer bakom en sådan formulering kan vi
bara ana. NåväI - dråkterna vår klara i maj 1?4EI sydda ,,åv en
skräddare i Bie, rnen tyvårr fanns ej en enda dråkt som passade
ordentligt".
Hur detta ordnades frarngår inte av bevarade handlingar.
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Verksarnheten =kuIIe vara rnyc[,.:et utåtril-;tad, Detta f ramhöIIs redan
från början sch hletter konstaterade vid årsmötet 1?4? att det
inte f anns "så månr3a Iag rned sådan livaktighet sorn l:.atrineholms
Spelnan=Iåg", l'lan hade redan i maj 1?4El! i garnband rned Earneng
Dag, =pelat på sjr-rk- i:ch ålderdsrnshem. en tradition =om fortfa-
rande uppråtthåI1s. Spelningen sker dsck nurnEra på midsommarafton.

En =pelmansstårnrna avhiills den f,O maj 194El i l,:.atrineholm och laget
{ramtrådde bl a i Jurlita och Gnesta under det fiirsta verksamhetg-
året" Hid=omrnarsfton 194? spelades tilt dan= kring majstången i
Djurlö Hage, En tradition =sm *srtfarande håIIs vid Iiv.
En spelninr3 i radic: genorn{iirdes ocl,;så under detta verksamhetsår,

Lar3et {ick efter =itt bi"ldande ganska snabbt igång en livlig
verk=amhet, nårgot ssrn =kul 1e ksmrna att stå som rnönster f ör
EEnåre aktiviteter

Thure Nedherg

=fl--t-At_
Under Str-talet stabiliserade,= såvål som utvecklades verksamheten
i laget. De arbetsforrner ssm våxte fram under de färsta åren efter
bildandet ksnsoliderades och laget blev en sjåIvklar del åv kul-
turlivet i l"::åtrinehslm. En tävling Ern en gångIåt som signaturme-
lodi r:tlyste= 1?5O clch utlystes igen 1951r dsck utan att något
resr-rltat f ramkem. Detta skulle 1åta vånta på sig ytterligare drygt
38 sr. l'lusikali=kt bärjade spelledareno Thure hledberg, Erdnå med
årrångernånq nch =tåmrnor, ett arbete EEm senare fortsattes av
NiIs LindvalI. Vidare bärjade rnan "i så stor utstråckning som
mö j 1 i gt " äva på dansrnusi k.
Rekrytering=f rågor hiirjade uppta styrelEenE tid. l{an insåg tidigt
att nya rnedlemmar må=te tillf öras laget. Så skedde också rnen med-
lernrnar låmnade åven laget. I årsrnötesprotokoll f rån 1959 låser
vi: "Erik Anderssan begårde =itt uttråde ur laget med den moti-
veringen att då han varit aktiv spelrnan hår i staden i 4E år.
så ville han nt.r kånna sig fri och bara gå omkring och lyssnå".
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trch lyssna fick han såssrn så många andra. Laget var mycket aktivt
både i Hatrineholm och annnrstädes, på epskilda spelningar och
vid ståmmor såvål i som utom lånet. Ett besök i vånorten Salo i
Finland gjordes 1954.

Att vara =pelledare bland en skara individualister kan inte ha
varit lått. E{ter Thure hledberg kom 1955 Ern{rid Andersson, Vid
årsmötet 1959 hånde +öljande: "l'lötet f öreslog enhål1igt omval men
Ernfrid vitle inte gärna åtaga sig musikledarposten. Av en eller
annan anledning tycktes han ha tröttnat. Artur Forsberg framhöll
att {örutsåttningen {ör att vår musikledare ej ska tröttna år
att vi måste +ailja hont:m och visa uppmårksamhet både i repetitio-
nEr och uppspelninger. Han föreslog också att detta bär tas upp i
protokollet. Även John Ekman påpekade att vi ska spela de låtar
som rnusikledaren {öreslår. Ern{rid tycktes våra nöjd med dessa
fiirsåkringaq och åtog sig att leda spelmanslaget ånnu ett år. "
Ack ja! f{ånne senare spelledare känner igen situationen?

Katrineholms Spelmanslag 1?5El

Fr v: Eöran Lindblom, Bernhard Harlsson, Ernfrid Andersson,
Adrian Pettersson, Nils Lindvall, Egon Ekholm, John Ekman,
Arthur Forsberg, l{onrad Ericsst=n, Thure hledberg,
Allan Karlsson och Eustaf hletter.
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Det begynnande ÅB-talet medtörde en nedgång i aktiviteten. Trots
att rnedlernsantalet, st:rn legat på mellan 1O och 15 {rån startenn
inte föråndradesn visade sig tecken på stagnation i laget.
Styrelsen ingrep rned en rad åtgårder. 1?å4 infördes premier tiII
de flitigaste deltagarna och 1?åå tick rnedltrrmarnas fruar inväljas
i lagetr Effi de så ville.

Resultatet av degsa och andra åtgärder blev ett uppsving för Ia-
get lagom ti11 Hatrinehelms S0-årsjubileum Lqb7. Detta år inne-
höIl naturliqtvi= deltarlande i stadens festligheter rnen också en
spelning i radia och en resa til} Aland och deltagande i en jubi-
lsumsstårnma där. Vid utgången av åtr-talet var lag=t mycket vitalt
ech de}tog i spelningar och =tåmmor runt s'r i mellan=verige.
fnternationellt inslag {anns virj lagets Z0-årsjubileum! då'två
norska spelmån och lil dansare deltog i midsornmartirandet vid
Stera Djulö.

Hatrinehslrn= SpeIrnanslag i mitten av 6tr-talet

Fr vi Otto-Bernhard lc..arlEson, Arthur Forsherg, Egon Ekholmt
{kyrkvård} o Eiustaf hletter, Christina Olsssn, Nils Lindvall t
Get:rg EIaessrrn, Eric Lindell och Allan Harlsson.
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7E-TAI_

Lagets verksamhet fortsatte i vål uppkiirda spår. spelningstill-
fållen saknades inte. Laget deltar i ståmmsr såvåI utom som inom
länet. Gustaf hletter =åtter sin prågel på verksamheten genorn att
han några år år sekreteråre, sch aktiviteterna får i han= proto-
kotls{srmuleringar sin omisskånnliga ton. Efter ett besök av Iaget
vid Ransåtersståmrnån skriver han i årsberättelsEn:
"ord{. Thure hledberg hade slagit Eiq i backen på att spelmänE-
lagets framträdande skulle klaras av på 7 minuter. Han pra,tade en
delr sch dårfär var det fara vårt att han skulle överskrida tiden
med någon minut. ['len han tog igen på gungorna vad han fiirtoradepå karusellen: De 5 låtar vi spelade gick i ett 7-her=ikes tempo,
men för det mests slutade vi samtidigt Arrangörerna bjödpå ka{fe. Det smakade {aen. Icke nog med det. Det hade en bismak
också. t'

Laget medverkade 7972 i Enesta-Halles "Våra {averitrr" orh ordnade
en stor spelmansstämma på Backavalren. LqzS deltog man i insper-
ningen ev en grammcr{onskiva, utgivEn åv fritidsstyrelsen i
Katri nehol m.

Hatrineholms Spelmanslag 1?25

Fr v! Egon Ekholm, Thure trledberg,
Henry Alvin, Eösta Claesson, Allan
Harry Brohlin och Eustaf I,rletter.

Eric Lindell (skymd),
Harls:ion, Nils Lindvall,
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ftekryf-eringen hade, sina bekyrnmer. Det började talås Em f örguhb-
ninq i laget. ValIa Spelrnanslag sökte sig under L974 ti11 laget
=srn rnedlernmår, vilket kansker inte direkt rnotverkade detta rnen vål
stårl--:te lar3ets l.:ompetens. scrrn sattE= pa prcrv då den stora
l:.atrineholrn=dagen genornf ördes på Skansen den E septernber 1974.
Lagets rnedverl,;an dår vär en höjdpunkt under dess tillvåro.

Verk=arnheten 1?7= pragiaAes i =tsrt av deltagande i görrnlåndska

=f-år-rrrnor i =arnband rned Södermanlands Spelmans{örhund=
- tr-årsjnhr let.rm.

I irra.rs 1977 gjorde laget En =tor f ör1ust då Gusta{ trletter avled.
Dack e{terlåmnade han e,tt musikali=kt årv Errni ånnu idag {ärvaltas
åv laget i oIiF.:a {Drrner. Han= bortr3ång påverkade orh dåmpade
a!,:tiviteterna under =1r:tet av 7tr-talet.

Allan li.ar}EEEn - spelrnan - charrnör
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Eörjån av l9B0-talet innebar en stor förnyelse av lagets verksam-
het på {lera plan. Yngre kra{ter har successivt tagit iiver led-
ningen av verksamheten och gett den en om rnöjliqt ånnu {nerå utåt-
riktad verksamhet, som byggt på de ertarenheter och kunskaper EEm
f örmedlats från de ännu aktiva åldre medlE,nrnärnå i laget.
Av dessa äIdre måste Allan Harlsson sårskilt nåmnas. Han vart rorn
inledningsvis nåmntsr Eft av lagets bildare och år fnrtfarande
aktiv. För sin spermansgårning, bl a dårför att han spelat till
folkdans i mer ån 5B år, erhöll han 1gB2 Hatrineholms ksmmun=
{örtjånsttecken. t'led sin stora musikaliska kunskap och {ör sitt
kraftfulla spels skurr år han ånnu en av de tongivande i raget,

En av lagets stora, Eric Lindell,
avled under denna period. Hans
betydelse fär lagets musik var gtor.
Han måste ihågkornmas {är sin musi-
kaliska tradition och som förmedlare
av en variant av sörmländsk slång-
polska, sk fyrpolska, rn i det når-
rnaste bortrglämd dans! som genorn
honom levde upp på nytt.

Eric Lindelt

Rekryteringen har ågnats stor omsorg. Fram titt slutet av 70-
talet låq de aktivas antal mellan 15 och ?tr. Dårefter har en
kraftig iikning skett. Elådjande år att =å rnånga yngre spelmån har
säkt sig till laget, so.n nu består av drygt 5tr aktiva. Detta har
inneburit att de regelbundna övningarna har delats upp på två
grupptr, vilket innebår att de yngre visg tid trånar i egen grupp
för att andra tider spela tillsammans med de åldre, Ett stort antal
kvinnliga spelrnån f inns nu också i laget-.

I'led det ingående B0-talet löstes en fråga som hörjade behandlas
redan 19å4, Den å maj 1944 avtåcktes eln minnessten äver August
lrlidmark vid Lirra Hulltorp i vingåker. Eenom olika ingrepp i
åkermarken kring stenen hade den kommit att ligga mycket svår-
tillgånglig. Gusta{ trletter f öreslog redan 19åB titlsammans med
andra att =tenen skulle flyttas till Viala hembygdsgård.
Emellertid hånde inget förrån Eästa Elaesson vid årsmötet 1q7A
ånyo aktualiserade {rågan, EBm iiverlåmnades åt den dåvarande
styrelsen fär åtgård. E{ter diverse turer och sedan Britt
Svanström, dåvarande ordtöranden, och Siegfried Nitz sorn de dri-
vande krafterna tagit hand om saken kunde hlidmarksstenen flyttas
till ijstra Vingåker invid f ärsamlingshemmet, hlidmarks f iidelsehus.
Den ?3 maj 1?82 återinvigdes gtenen samtidigt EEm en ny spelmans-
ståmma, hlidmarksståmman, insti{tades. Den håIls sedan dess i slu-
tet av maj varje år och inleder den långa raden av ståmmor i
Södermanland årligen.
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Foto: Tomas Hilsson

Från hlidmarksståmman 1987 under ledning av Sören Elssonn
ord{örande i Södermanlands Spelmanstörbund.

Sedan l?EIl hade Södermanlands Spelmansförbund ti1l=arnmans med
tiatrineholms Spelmanslarg anordnat en stärnma #örsta advent.
An=lutningen blev med åren allt mindre, varför det beslöts att
ståmman skulle flyttas och förlågrla= till Stora Djulö i samhand
rned den årligen återksmmande Hatrineholmsveckan. Första ståmrnan
gennrnfördes tPBå ech etter två år kan konstateras att flyttningen
blev lyckad. Hiljön vid Eitsra Djulö år perfekt för en ståmrnat
sorn förhoppningsvis ksmmer att bli av betydande om{ång.

Tidigare har nåmnts att laget t95O och 1951 fiirsökte gentrm pri=-
tåvlan skaffa sig en signaturlåt. Detta genomfärdes 1984.
Fjorton nykomponerade låtar presenterades. Eienom omröstning bland
lagets'aktiva medlemmar avgjordes segermelsdien. SpånningEn var
stsr in{ör av=läjandet av komposittirens nernn. Det visade sig vara
lagets spelledare, Britt Svanströrn, neutraliserad sörmlånninq av
hål=ingeursprunqr som segrat med Iåten Eo{n namnsattes tiIl
Britts gånglåt, vilken sedan dess {ungerat EErl lagets signaturlåt'
ISAT genorn{ördes en ny tåvling rlrn rn vals in{ör 40-årsjubilået.
Det inknm 11 nykomponerade valser, och ån en gång segrade Fritt
med en vals benåmnd Juhileumsvalsen.
Att laget har en duktig spelledare står utom allt tvivel'
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Lagets utåtriktade verksamhet tog sig också andra uttryck. ArlamedlEmmar har inte {oIkdråkt. ijnskemit frarnkorn att gka{{a någotuniformt enklare plagg att båra vid olika framtrådanden. Dettaordnades 19El3 och en röd väst rned specialkomponerat ernblem ochhalsprydnad syddes upp.

En skiva rned Iåtar ur Eustaf trletters utgåva av Sörmlåndska låtarspe'lades in 1?Bl och l?BE producerades ån kassett med representa-tiva delar av lagets repertoar i gamband med den stora utstållningom felkmusik i Sädermanland sort 1ånsmugået anordnade i samarhetemed söderrnanlands spelmansförbund. r anslutning till 4D-årsjubi-1ået och denna skrift har ytterligare en kassett spelats in.
För att stimulera intresset f iir {slkrnugik hland yngre spelmåninstiftades ett ungdomsstipendium 1?46. Detta utdelades för förstagången vid årsmötet 19El7 och tirl+ö11 Edvard Andersson,
under hera den gångna tiden av Eo-talet har laget varit synner-ligen aktivt på olika sått' Aktiviteterna kulminerade naturligtnog under jubileurnsåret 1?87. Äret har innehåttit en rad framtrå-danden i de mest skiftande sårnrnånhang. Ihågkommas bör lagets med-verkan vid Svenska {olkmusikdaqarna pa Strn==r, i börjån äv septernber.

Delar av laget LSA7
Fr v: Eöte ltarlsson,
Arthur HarlsEEn, Åke
Allan Harlssonn NiIs

Foto: Tomag Nilsson

Sven Jönsson. Lennart Rydån,
Lind (med dragspel), Artur Anderssonn
Larsson och Eritt Svanström.
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Eri tt Svan=triirn Foto: Erik hlikshalm

Lar]et= ökade aktivitet under BCI-talet kan i {örsta hand tillskrivas
Britt Svan=tröm. Först ssrn srdförande sch sedan som spelledare har
hon med sitt svallande hålsingeblod satt fart på de mEra trögfly-
tande sörmlandsådrorna nch den sam sett Britt i aktion Eom ledare
*rarn{ör sitt lag {ärstår till {ullo vad inlevelse i folkmusiken
innebår. Att hon r:ck=å är {ull av idåer kan alla i laget vittna om.
Inte minst hennes fiirmåga att spontant spela ståmma år en stor
tillgång för laget,

]tatrineholms Spelmanslag år idag ett högst livligt spelmanslag.
Yngre och åIdre. verkar sida vid sida i en musikalisk gemenskap
ti11 fromrna för sörmlåndsk och svensk ft:lkmusik. Dess stållning
=orn Sörmlands å1dsta spelmanslag {örpliktar. Arvet måste föras
vidare t:ch det år ingen tveka,n om att så kommer att ske. I ett
gammalt laq år detta ungdomens anEvar. De unga i Hatrineholms
Eipelmanslag år medvetna r:rn detta och tar sin uppgi{t på stort
allvar.

Hltsiken lever vidare nch laget går nu in i sin femte tioårsperiod
med unqdoml i g entu=i asrn.
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Följandt personer
Iagets ledning:

trrdförande

Gustaf hletter
John Ekman
Artur Farsberg
Thure l{edberg
Eric Lindell
Egan Ekholm
Thure hledberg
Eritt Svanström
Göte Har1gson

Sekreterare

Thure bledberg
Eric Lindell
Egon Ekhslm
Ernfrid Andersson
Eiustaf hletter
Henry Alvin
Hait Andersgan

Lg47-4A, l?55-5å
1?49r 1937
1?50-51
1952-54
1?58-å?
19å3-å7r 1975-7?
19åEl-74
19BO-8"
19El3-++

1947-4El
t?49-57
1?58-å2
19å3-å7
tqå,a-77
1973-8&
1?97-f+

Spel ledare

Thure lrledberg
Ernfrid åndersson
NiIs Lindvall

Thure hledherg
Artur Andersson
Britt Svanström

har under årens lopp ingått i sPelmans-

1947-54
1?55-5?
1?åtr-å5
ts73-79
tqb&-74
1?BO-82
198§-++

Stvrel sesuppleanter

John Ekman
Allan Harlsgion

Nil= Lindvall

Gieorg Claesson
Thure hledberg
Artur Andersson
Eva Johansson
I'lai t Andersson
Siegfried Nitz
Henry'AIvin

l?47-48,1?5å
Lq47-34
1?57-65
Lg41-37
1?åE-75
LqTA-7q
1?55
LqhT
1?7å-++
1?EB-85
198å
1985-f+
tsBT-++

Kassör

Artur Forsherg
Thure trledber.g
Eva Hjulander
Harry Brohlin
Siegfried Nitz
Lars-Elof Allard

1?47-4?,
1950-51,
l?å3-å4
tgå.ä-a?
1983-85
198å-+f

1q52-b7
19å5

trmsLagsbilden togs På Skan=en i
under Svenska folkmusikdagarna.
Foto: l'tats Bergström

Stockholm den 5 sePtember lqAT


