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Anders Gustaf Rosenberg 2OO ar

c7ft:im'n'H;x:iil:#H:l
han var en av landskapets forsta stora folkmusikupp-
tecknare, och att han började med den verksamheten
som mycket ung. Vi vet också att han garr ut i tryck
ett stort antal låtar ur detta material, arrangerade för
piano. Han drevs av sin pessimistiska överrygelse att
den folkliga fiolmusiken skulle dö ut under trycket
från lätthanterligare dragharmonikor och ljudstarkare
mässingsinstrument. Antagligen hade han rätt i att
själva melodierna skulle ha ftirsvunnit eller åtminsto-
ne fodorat sin proveniens. Men denna skatt används
numera flitigt av spelmän och låtarna spelas wärte-
mot vad han trodde vanligwis i originalskick, på fiol.
Det är mera sällsynt att de spelas i hans arrangemang,
på piano.

En och annan har haft reda på att Rosenberg blev
organist och klockare i Nora stad i Väsäanland, och
att han där byggde pianon. Några ay oss har med ett
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ryck insett att han var fodd 1809, och att det foljakt-
ligen är dags for ett jubileum.

Den som ger sig på att i kyrkbOckerna forsöka
verifiera Rosenbergs biografi, sådan den återges av
Gustaf\Tetter i forordet till faksimilupplagan av hans
Suenska Danspolskor eller av Lars-Erik Larsson i det
otryckta men nu på nätet förefintliga stora verket
Sörmkindska spelmän, upptäcker emellertid atr upp-
gifterna där är, om inte oriktiga, så åtminstone så pass

ofullständiga att de ger ett felaktigt intryck. Mitt hu-
vuduppdrag har väl egentligen varit att forsöka hitta
eventuella ättlingar, som kan tdnkas sitta på tidigare
okänt musikaliskt material, men vägen dit går ju över
ren släktforskning. Det är mycket lättare nu sedan alla
Sveriges kyrkbocker på 1990-talet har levererats in till
landsarkiven. Numera kan man ibland hitta uppgifter
ända fram till sekretessgränsen för 70 år sedan, något
som var omöjligt for Gustaf\7etter. Det har ändå inte
varit så enkelt att folaAnders Gusraf och hans fr-ilj.



Anders Gustaf
Rosenberg.

Okändfotograf.

Aruders Gustaf faddes den 19 januari 1809 i torpet
Gäddvik under Yxtaholm i Lilla Mellösa. Fördldrarna

var torparen And.ers Hdnsson, född 1779 i Flen, och

hustrun Dorothea Olsdoner, fodd 1781. Sonen fick
forstås tillnamnet Arudrrsson. Det hade lorut funnits
åtminstone en dotter Pettrfonella?] Dorothea i åmil-
jen, men hon hade dött7 februari 1808 - födelse-

året är oläsligt. Ytterligare en son, Hans Erib, foddes

den 9 augusti 1811. 1813 flyttade familjen till Flen.

I Flen foddes sönerna Pehr Fredrik 29 oktober 1813

och Carl 27 oktober 1816. Kyrkböckerna i både Flen

och Mellösa är råttilla forda och hänvisningarna mel-

lan husforhörslängder och övriga böcker fungerar

ofta inte, i synnerhet inte när det gäller folk som har

fyttat ofta. Carl foddes emellertid i torpet Rosendal,

och det är rimligwis därifrån som namnet Rosenberg

kommer. Året efter, l}l7, har man flttat vidare till
Söderby i Näshulta, och där foddes Johan Wilhelm
1821. Han dog rydligen som liten, innan den såvitt

känt yngste sonen Joharu foddes 26 september 1823.

Då var modern Dorothea Olsdotter 42 är, och det
blev kanske inte fer barn. Jag har släppt åmiljen där.

Torpet Gädduih. Teckning au Eduin Axelsson,

Örebro. Originalet i Spelmansfirbundets ägo.
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Jag har någonstans sett eller hört uppgiften att Anders
Gustaf hade lärt sig spela orgel i Lilla Mellösa, men
det är ju osannolikt att han hade börjat fore fyra års

ålder. Där ånns yisserligen en orgel, köpt begagnad
från Kjula i slutet av 1700-taler, men det är osäkert
om den då fortfarande var spelbar (muntlig uppgift
från Dag Edholm, Hallsberg, ur vars bok om orgel-
byggare från 1985 rextens alla övriga data om orglar
är hämtade). I Flen hade man ingen. Däremot fanns
det i Näshulta en möjligen ganska fin 1700-talsorgel
av Pehr Schiörlin. Det måste ha varit den forsta orgel
som pojken som medyeten människa hörde. Kanske
fick han barja med att känna sig fram på den, for
att sedan, när han visat begåvning, skickas vidare till
Floda. Gustaf \Tetter skriver att Anders Gustaf tog
organistexamen 1826, 17 är gammal, en uppgift som
RagnarAlvfors (i Sörmlandslåten 4:1997) forgäves har
försökt å bekraftad i Musikaliska Akademiens arkiv.
Det går kanske att forklara. Vid den här tiden kunde
man nämligen avlägga en enklare examen infor dom-

§rkoorganisten. Den g:illde bara inom det egna stif-
tet, men en resa till Strängnäs var kanske vad en fattig
torparpojke mdktade kosta på sig. Det L,ör i så fall ha
varit en skräckblandad upplevelse for en ung po.ike
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att spela upp på den väldiga men rätt misslyckade
Everhardtorgeln i dom§rkan. Den var inte gammal
men utrangerades bara ett par decennier senare.

Enligt vissa uppgifter från 1826, men i varje fall från
1828 (då han blev ordinarie) hittar vi Anders Gustaf,
som vid den här tiden barjade kalla sig Rosenberg,

stadigt placerad på orgelpallen i Floda kyrka. Han
hade efterträtt en av sina forebilder, formodligen sin
lärare, "orgelnisten" Lars Eri k Seger b erg (177 B_l 823),
som också varit skicklig violinspelare och klarinettist.
Möjligen hade han åktiskt lyckats uppehålla organist-
funktionen i Floda ända från Segerbergs alltfor tidiga
död. (Han var dock skriven hos foräldrarna i Näshulta
fram till 1826. Men från hemmet yar det ungeFår en
och en halv mil till Floda, inget omöjligt gångavstånd
for den tidens människor.) I den socknen var man r,an

vid unga organister - Segerberg hade sjdlv som l7-äring
efterträtt sin år. Kyrkan var i etr uselt skich wåskeppig
med ett illa byggt sydskepp från 1600-talet. Att mål-
ningarna i det medeltida norra skeppet hade skapats i
slutet av 1400-talet av en man yid namnAlbernrs Pictor
visste man d.nnu inte. Där fanns en tolvstd.mmig org"l
byggd av Jonas \flistenius t751. Yar §rkan forfallen



så var orgeln inte heller i bästa skick. Ända från
sekelskiftet 1800 var den for det mesta i skriande
behov aY reparation.

Ett halvsekel senare revs sydskeppet, som länge
nödtorftigt hade hållits ihop med grova järn-
ankare (skriver riksantikvarien Hildebrand i
en rapport). Medeltidskyrkan och det Kaggska

gravkoret bevarades och byggdes ihop med en

modern katedral. Det gamla instrumentet ersat-

tes aY ett nltt.
Vad som under tiden hände med bröderna

Per Fredrik och den lille Johan yet jaginte. Men
Hans Erik kom som tjugoåring efter några års

sedvanlig drängtillvaro som måg till gården
Risinge i Husby-Rekarne; han gifte sig med dot-
tern i huset Anna Brita Persdotter, Iädd 1809.
Deras ende son Anders Petter föddes 1838. I
slutet av 1850-talet, långt efter bröderna Anders
Gustaf och Carl, bytte också Hans Erik namn
till Rosenberg. }{an blev mycket gammal och
levde ännu 1903. Och Carl larde sig någonstans,
på något sätt, att spela orgel. Inte osannolikt var
det hos storebror i Floda.

Floda kyrha, technad au Mh Månsson Mand.elgren 1846
(Mandelgrensamlingen, Lund). Den höga spiran hade brunnit

1818 och ersaas med den låga huuen. Foto Kerstin Pettersson 1991.
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Enligt egen uppgift hade Anders Gustaf Rosenberg
redan som T4-äring, l\23,börjat sitt arbete med att
uppteckna'folkmusik. Kanske var det Segerbergs på-
yerkan och chocken av hans död som var den utlö-
sande åktorn - hur skulle han annars av sig sjdlv ha
forstått yad som behavde göras? Han vandrade om-
kring i Mellösa, Floda, Näshulta, Flen och Vingåker.
Han dokumenterade inte bara själva melodierna,
eventuella texter och hur man dansade till dem; han
antecknade också det som var möjligt om deras pro-
yeniens. En tonåring som uppträdde som en regelrätt
musiketnolog mer än hundra år innan termen änns!
Han fick så småningom också andra att hj:ilpa honom
med räddningsarbetet. Gustaf \Tetter nämner särskilt
organisterna Matts Wesslån i österlövsta i Uppland,
Pehr Åxel Appelquist i ardala och Pontus Schwalbe i
Björkvik. (\7essl6n har porträtterats arr Lars-Erik
Larsson i boken Upplandske spelmäru och Appelquist
av Kurt och Brita Ehlert i Bernts bok, en vänbok till
Bernt Olsson. Schwalbe presenteras kortfattat på an-
nan plats i denna skrift.)

Den 19 februari 1836 tog den mycket väl forbered-
de Rosenberg en organistexamen, gilti§ i hela riket,
vid Musikaliska Akademien i Stockholm och därpå
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musikdirektörsexamen där redan den 28 maj. I juni
samma år blev han dessutom agråe vid Akademien.
Det var en titel, inte någon utmärkelse som kunde
bäras om halsen eller på rockslaget. Det var ett for-
stadium till ledamotskap och innebar att han hade
närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt i
Akademien (invald blev han 1857).

I utkanten av själva kyrkbyn i Floda, nästan inom
hörhåll från kyrkan vid vägen mot Fjällskäfte, lig-
ger säteriet Fors, med en röd timrad wåvånings hu-
vudbyggnad frän 1762. Det ägdes vid den här tiden
av en militär som dragit sig tillbaka, Otto Vilhelm
Montgomery, född 1768, och hans hustru Catharina
Maria, född Lindgren 1778. De hade haft tio barn,
men minst tre hade dött i späd ålder. I mitten av
1830-ta1et hade de wå äldsta döttrarna blivit ordent-
ligt bortgifta och sönerna hade befattningar som de
kunde leva på. Kvar i hemmet var bara yngsta dottern,
Catharirua Albertina Sophia, antagligen kallad Sofia,
ftidd 1813. Den2l |uJi lB37 dog Otto Vilhelm. Det
är tänkbart att gårdens ekonomi var i gungning och
ingen av sönerna beredd art ta över den. Den skulle
komma att gå ur släkten.



Fors säreri, huuudbygnadenfrån 1762.1918 öuertogs Fors au [uar Hulrstöm en au Södermanlands

Spelmansf)rbunds sttfiare och firbundets ordJirande I 931-1939. Foto Kerstin Pettersson 2008.



Det vore egendomligt om inte Anders Gustaf hade
haft något slags kontakt med åmiljen, undervisat i
klaverspel eller åtminstone umyrqats for sina säll-
skapstalanger - han lär ha varir en utmärkt pianist.
Två av sönerna var nästan jämnåriga med honom.
Ett strängt taget mycket olämpligt rycke hade troli-
gen börjat spira mellan honom och den fyra är yngre
Sofia. Men nu hade forhållandena drastiskt ändrats.
Torparpojken hade fått status. Han hade en fin titel
på franska. Han hade sökt och fått tjänsten som or-
ganist och musikdirektör i Nora stad i Västmanland.
Och fickans mor var ju själv åktiskt ofrälse fodd.
Redan den 31 oktober samma år gifte sig alltså mu-
sikdirektören och agrden vid Musikaliska Akademien
med välborna jungfru Sofia Montgomery. För sä-
kerhets skull antecknades i vigselboken art fästmöns
moder därtill hade lämnat sitt innerliga samrycke.
När de nygifta därpå flyttade till Nora medfoljde inte
bara änkan Montgomery utan också Anders Gustafs
2l-ärige bror Carl, även han sedan några år examine-
rad organist.

Om Anders Gustaf inte på plats hade undersökt
forhållandena på sin blivande hemort, kan mötet med
bergslagsstaden ha blivit lite chockartat. Kyrkan var
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Nora stad med den gamla kyrhan.

Suecia Antiqua et Hodierna.

ungef,år lika forfallen som den i Floda. De få upp-
gifter som jaghar hittat om den stämmer inte över-
ens. Enligt vyn över Nora i Svecia Antiqva var den en



yacker senmedeltida eller 1500-talsbyggnad med ett
breft, över koret valmat långhus under dubbla takäl
och en knubbig barockhuv på tornet. Förmodligen
skadades den vid den brand som ödelade nästan

hela staden l73l och reparerades bara nödtorftigt
(den revs 1B7B). Orgeln hade byggts 1776 av Niclas
Söderström, en organist som hade blivit underkänd
i orgelbyggarexarnen 1758, r.r'en som ändå fortsatte

bygg orglar enligt ett särskilt privilegium. Kanske

var den inte särskilt lyckad ens från början, men när

Rosenberg kom till Nora var den mycket dålig, och

under hela sin yerksamhetstid drev han frågan om
bygget av en ny. Klockargården, där han fick flytta in
med svärmors ärvda möbler från Fors, var en rymlig
träbyggnad, lika bofällig som §rkan.

En ay konkurrenterna om tjänsten hade besvärat sig

till Konungen angående tillsättningen - visserligen
inte mot Rosenberg personligen, utan mot att prosten
i forsamlingen sjdlv hade gjort upp forslaget (med tre
namn), utan att samråda med kyrkoråd och socken-

stämma. Karl XIV Johan awisade emellertid klago-

målen. Slutligen var forsamlingssången under all kri-
tik och effekten av den rent musikaliska obildningen

forvärrades ay att stendöva hammarsmeder ofta måste

tystas av §rkvärdarna, eftersom de inte själva hörde

hur högt de skrek. De sistnämnda problemen kunde
han göra något åt. Han hade själv ett tjugotal sångele-

ver, och dessutom köpte han, enligt egen berättelse,
"nägra dussin psalmodicon" (uwecklade av prosten

Dillner i Ostervåla bara några år tidigare) och depo-

nerade dem hos musikaliska personer som kunde öva

med forsamlingsborna fore och efter gudstjänsten på

söndagarna.

Bror Carl fick en tjänst som vice organist i grann-

staden Lindesberg, men han bodde kvar hos Anders

Gustaf i Nora. I Linde fanns en hundraårig orgel av

CahmanJärjungen Daniel Stråhle, och det var kanske

ett bättre och roligare instrument än vraket i Nora.
Men glädjen blev korwarig: redan 21 september lB40
dog Carl i "maginflammation", en månad innan han

skulle ha fyllt 24 är.

Det var inte bara daden som gästade klockargården.

Storken var trots allt en fitigare besökare. Följande

barn foddes i åmiljen, och det var kanske skönt att ha

mormor boende i huset:
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Carin Dorothea Sophia, född29 junilB3B
Ebba Maria. född 1 9 januari 1 84 1 på sin fars
32-tusdag, död2l juni tB42
Carl Otto Guxaf, född 3 maj tB42

Hedda Gunilla, född 14 oktober 1843,
död 11 jantarilS44
HampusWilhelm, fttdd 9 december 1844

Ernst August, född i november 1847, dagen olaslig
Bertha Maria, {ödd 5 mars 1849

Uno Albert, född 14 maj 1850, död t4juni1B50
Anna Mathilda, fOdd2Tmars 1g52, död2l juni 1852.

Fem av de nio överlevde alltså den farliga småbarns-
tiden och blev vuxna. Den 28 mars 1854 avled deras
mor Catharina Albertina Sophia Rosenberg, bara 4l
år gammal, inte osannolikt i samband med err nytr
havandeskap.DenT maj 1855 fOldes hon av sin egen
mor Catharina Maria Montgomery, 77 är. Anders
Gustafvar ensam med den kvarvarande barnaskaran i
åldrar från sjutton till sex år.

I Nora fanns sedan iB49 instrument'makaren Carl
Erik Hallsnöm, ftddi Stockholm 181g. Hanhadekopt
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en gård i nuvarande kvarteret Syanen och byggde där
pianon. a. tS:S fick hans lärling Carl lgelströmgesäll-
brev. Samtidigt ansökte Anders Gustaf Rosenberg hos
magistraten om tillstånd att i en åbriksrörelse forår-
diga och reparera "musikaliska instrumenter", ftirnäm-
ligast fortepianon. Fabrila- och Hanwerksforeningen,
som fick ärendet på remiss, hade inget att anmärka,
utom Hallström, som inte helt oyältat reserverade sig.
Han bör ha haft skråforordningen, upphävd 1846, i
årskt minne, och Rosenbergs anhållan var for honom
orimlig. Sökanden var tjänsteman och löntagare och
ägde d:irfor enligt Fabrils- och Hanwerksforordningen
inte rärt am bedriva sådan verksamhet, hdvdade han.
Hallström visade till och med upp en bevittnad över-
enskommelse, i vilken Rosenberg avsagt sig rättigheten
att reparera pianon. Trots detta kom de wå att samar_
beta till en tid, och därefter skildes deras vdgar, men de
fortsatte att bygga klaverinstrument, var och en på sitt
hå11. Kronologin i detta går sannolikt att reda ut, men
det torde kräva arkivstudier på plats i Nora. Hallström
dog år 1875 som en barnlös men vdlbärgad man; han
ägde fera fastigheter, etr "stokJeatur", guld, silver och
påkostade gångkläder, allt enligt bouppteckning och
aukdonsannons.



Såvitt känt finns tre taffiar av de wå instrument-
makarna bevarade i Nora: en i hembygdsforeningen,
en i kommunen och en privat, ägd av köpman Åke
Mossberg och placerad i hans fotoaffir. Ingen av dem
lär vara spelbar.

k tggl hittade och forvärvade Bernt Olsson,

Malmköping, i Qvartinge Antila stora lada en taffel

signerad A. G. Rosenberg Nora. Om fyndet och den
påföljande renoveringen, som utfordes av pianotek-
niker Johan Mowinckel från Flen, har han berättat i

Åke Mossbergt lVoratffil. Foto Matts Mattsson 2008.
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Johan Mowinckel i arbete med inndnmåtet til/ Bernt Oksons Rosenbergtaffel. Foto Kerstin Pettersstil 19g7.



Den enda kända spelbara RosenbergtalJiln. Foto Kerstin Pettersson I997.



Sörmlandslåten 4:1997 . Instrumenret hade länge stått
i ett möbelmagasin, och det har inte gått att å veta
något om dess CV Täffelns mekanik är inte så ända-
måIsenlig, allt i innanmätet är smått och svårjusterat
och det var inte så konstigt art arten dog ut. Johan
Mowinckel vågade inte stämma upp den till ursprung-
lig höjd, utan stannade efter tio brustna strängar un-
geår ett tonsteg for lågt. Men den är en vacker möbel
och har ert lätr och kort anslag och en yacker ton - när
den är nystämd. Numera finns den av utrymmesskäl
inte kvar hos Bernt utan ägs ay yänner i en qrmligare
villa i Flen. Och den är fortfarande spelbar.

å quatre rnains.\j^ro/

Omslaget till en uak Jörfura brinder tillågnad Marie-Louise
Forsell. På Yxe uistades firutom bennes motfiråldrar en

rad mostrar och leusinn de festa flickor. "E/lermiddagen,
k I i n k as o up p h A r I 4t p å fo rt ep i a n o r, h u a rs s trånga r s tu nld o m

. tr!!o: under de dnipskg uåra starka fngeriT,etsa, gtfue,
dem. Flickorna Forsell hafua sntåbarnen iittilrru." 0*».
Rosenberg skymtar sjålu fi;rbi i dagboken i augusti 1543, då

han utgör "orchester" - uril på detta slitna piano - uid en
teaterforestållning som ungclomarna uppf;r på yxe.

§TOOI(EOI}(

eW,'.,;ZZ-e
.?zgt,ar

's'*'§ 
§rylIII:§ns.+?,

'Å/' 
.gfoGltE 1r 

Ylzco

.s."@" B@)§e&19&B@.

18

n4-8rz



Efter sexton år som änkling, den 3 mars 1870, gifte
sig den 6l-ärige Anders Gustaf Rosenberg med den

23 är yngre Ulriha Louisa Hård frän Fellingsbro.

Bruden var gravid: den 24 augusti samma år fodde

hon dottern Anrua. Vad stadsborna tyckte och sade om
att deras §rkomusiker blivit "tvungeri' att gifta om
sig på gamla dar kan vi bara gissa. Men den lilla togs

emot och erkändes utan hymlande av Anders Gustaf.

Hon var rydligen klen: hon döptes redan foljande dag

i närvaro av bland andra Anders Gustafs bror, lant-
brukaren i Husby-Rekarne i Sörmland Hans Erik
Rosenberg med hustrun Anna Brita och orgelbyg-

garen Gustau Adolf Setterquist frän Örebro. Man kan

inte ha hunnit bluda dit dem ör dopet - de måste ha

råkat vara i Nora när fodseln ägde rum. (Setterqvist

var nog där på yrkets vågnar - han byggde ett par

år senare orgeln i kapellforsamlingen Viker.) Men
lilla Anna fick inte leva längre än till den 6 november

sarnma år. Och fer barn fick inte Ulrika Lovisa.

Rosenberg var fitigt verksam. Han arrangerade for
piano och gav ut av trycket sina samlingar av låt-

uppteckningar, i tre häften 1876, lBTg och 1882. Å,r

lB77 frckhan medaljen Litteris et artibus, "for litterära

och konstnärliga fortjänster", som utdelades av kungen

personligen. Han valdes 1BB0 in i en kommission for
revision av den Haffnerska koralboken och blev

dar kand som en stridbar florespråkare for Hrffners
stilprinciper, alltså med en konservativ hållning. Vi
yet att han då och då komponerade, men bara wå
stycken är säkert bevarade, bland annat i Musikaliska
Akademiens samlingar, eftersom de har utgivits i
tryck. Den ena, tryckt 1865, år Marsch tillegruad Nora
Sbarpskyttar, till text av kompanichefen C. A. ZeaelL
(Rosenberg ogillade både skarpskyttar och mässings-

musik, men rrar ju inte en sämre karl an att han kunde

göra ett undantag.) Den andra är ett divertissement

i valsform, säger den franska titeln, for fyra hander,

tillägnad fröken Marie-Louise Forsell. Denna stock-

holmsflicka, som levde 1823-1852, är numera känd

for sina kultur- och personhistoriskt intressanta dag-

böcker, utgivna på 1910-talet. Vilket slags kontakt
musikdirektören i Nora hade med henne är outrett

- hon kan ha varit hans pianoelev - men hör forstås

ihop med att hon ofta vistades på sina morforäldrars
herrgård Yxe, någon mil utanfor staden. Valsen bör

vara skriven före 1847, då hon gifte sig och blev fru
Nycander.
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Den gamla §rkan och därmed den illa medårna
orgeln revs 1878. Hur gudstjänsdivet och dess musi_
kaliska sidor sköttes därefter är tills vidare okänt. Den
nya §rkan var fårdig 1BB0 och orgeln, av far och
son Setterqvist från örebro, invigdes 1881. Anders
Gustaf Rosenberg "fick dock aldrig, sjuklig som han
då yar" - står det i en samdda minnesruna, ur obe-
kant tidning men i både Åke Mossbergs och Nils F.
Grevillius' ägo - "glädjen att anslå och framlocka några
toner ur den". Han dog den 26 juti tSS4, fridfullt
enligt dödsannonsen, enligt dödboken av hjärn_
blödning. Hans fem barn i tidigare gifte, änkan och
wå bröder var närmast sörjande. Han efterträddes på
organist- och musikdirektörstjänsten av Axel Eduird
Hambraus, enligt öronvittnen en gudabenådad or_
gelspelare och år till den sedermera bekante prosren,
kompositören och ftirfattaren Axel Hambrezs i Orsa.

Bouppteckningen efterAnders Gustaf den 12 augusti
samma år är en smula egendomlig. Barnen Carl,
Hampus, Carin och Bertha har lämnat fullmakter
till skolläraren Per Eric Persson. Ernst August nämns
inte. Är han bortglömd, har inte skickat fullmakt eller
lever han helt enkelt inte? Det finns en smula pengar
men mera skulder, bland annat ndstan 500 kronor
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till Hampus. Nog finns det lösöre i boet, men det är
egendomligt åttigr det finns inga instrumenr, mycket
å möbler och inte ens en säng! (Däremot uppräknas
i auktionsannonsen i november bland annat ,,1 skrif-
bord, sängar, bord och stolar, 1 Flygelpiano, 1 orgel-
harmonium".) Emellertid finns 89 ex. polskor, visor
ffi.ffi., forsta samlingen, och ll7 ex. av andra sam_
lingen. Tillsammans med lite böcker och musikalier
värderas detta till 43:95. Förklaringen till den ovän-
tat magra kvarlåtenskapen tycks ligga forborgad i
e_n egendomlig passus som berättar att kronofog-
den C. A. Zetzell och bokhandlaren p. A. Schelin
genom en så kallad "lösöreköpsavhandling,, _ som i
varje äl inte ligger med i bouppteckningen - for-
värvat äganderätt, kronofogden till "en på klockare-
gårdens tomt uppställd manbyggnad", bokhandlaren
till "brygghusbyggnad och vedbod jemte diverse lös-
egendom som ännu finnes i boet". Och detta skriver
änkan under, under edlig forpliktelse.

fukan Rosenberg överlevde sin make med mindre
än_tre år. Hon dog den 1 februari 1BB7 och boupp_
teckning efter henne forrättades den 26 mars. Då
infann sig hennes halvsyster Amalia Engström med
fullmakter från modern Louisa Engström, fodd Hård,



systern Sofia Hård och ytterligare en halvsyster,

Karolina Engström. Uppteckningsforrättaren anteck-

nade surt, att" däfru Rosenberg var fodd utom äkten-
skapet, endast modren kan betraktas som hennes

laglige arfvinge". Nu är allting tillbaka, det som uppen-
barligen hade stått i bokhandlarens brygghus och

vedbod forra gången. Musikinstrumenten och resterna

från pianotillverkningen är sålda, men de flesta möbler

som snarare svärmor Montgomery än Ulrika Lovisa en

gång hade medfort i boet, står där på nytt. Det finns
en del fordringar, bland annat på innestående lön,
som måste vara kvar från Anders Gustafs tid. Bland
skulderna märks ett par rejäla poster till kronofogden
och till bokhandlaren, de wå som uppenbarligen
hade hjälpt henne att få sitta i nästan orubbat bo.

Skulden till Hampus särbehandlas och regleras tydligen

direkt. Enligt testamente skall behållningen, efter ut-
betalningen alr en gradfikation, delas av styvbarnen.

Bouppteckningen slutar visserligen på plus, men med

bara knappt 50 kronor. Även efter Ulrika Lovisa hålls

emellertid auktion, med obekant utåll.
Och vad blev det så av de överlevande barnen? Kan

vi hitta några nu levande Rosenbergättlingar?

Jo: Carin,LB3B-192L, gifte in sig i adelskalendern

igen med Per Gustaf Suedenborg,1825-1898, som rrar

sonsons sonson till biskopen och psalmboksredak-

törer Jesper Suedberg. De fick fem barn, forst dottern
Sigrid Anna Catharina, lB5B-1895, som gifte sig

på icke angiven ort med en fiI. kand. Hilmer Birger

Suerusson och därmed blev svår att folja vidare. Därpå
följde fyra söner av vilka Jesper Erik Emanuel, fOdd

1871, emigrerade till Brooklyn i New York och dog

dar. Två dog mxna men ogifta och den yngste som

ettåring. Inga efterkommande är spårade, men kan

naturligwis finnas.

Carl, 1842-1903, studerade i Uppsala, blev civil-
ingenjör och var sedan järnvägsingenjör i Ryssland.

Han återvände till Sverige 1890 och blev bonde i
Stockholmstrakten. Han gifte sig 1894 med Henrietta
Adåle Karkson, född 1866. Aktenskapet var barnlöst.

Hampus, 1844-1916, studerade också i Uppsala,

fick en skoglig utbildning och blev jägmästare, forst

i Norsjö och sedan i Luleå. Han gifte sig 1B7B med

Tbresia Fransisca Klockhoff, 1B5B-1908. De hade

dottern Lilly Margareta,1890-1909, alltså död 19 år

gammal och ogift.
Ernst Augas4 född 1847, var handelsbokhållare

på olika orter i Bergslagen: Grängesberg, Grangärde,
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Fryksande. Mellan olika arbetsperioder var han då och
då skriven i foräldrahemmet, och bara tack vare det
har det gått att folja honom. Kanske yar han en oros-
ande. Han fyttade 1882, ännu ogift, till Skellefteå.
Eftersom han inte nämns i åderns bouppteckning
har han möjligen dött barnlös före 12 augusti 1884.

Bertba, 1849-1906, gifte sig 1872 med kaptenen
och riddaren Carl Fredrik Greuillius, 1834-1933,
och fllttade med honom till Ulricehamn. De fick åren
tB73-91 tio barn, som alla blev yuxna och de flesta
nådde hog alder. De sju fickorna och en son forblev
dock ogifta och barnlösa. Den femte i ordningen, Carl,

1879-1972, och den yngsre, Fredrik,1B9l-1983, var
undantagen som bildade åmilj. Båda gjorde militär
karriär, men Fredrik blev därefter lantmätare. Från
Bertla Grevillius härstammar de enda nutida ättlingar
som jag har kunnat identifiera, barnbarns barnbarn
till Anders Gustaf Rosenberg och generationen där-
efter. Det har inte gått att hitta några musikdiskt verk-
samma personer i mellangenerationerna, men Anders
Gustafs dottersons sonson Mårus Greuillius, född 1946,
är riksspelman på fiol och bosatt i Ransäter...

Kerstin Pettersson
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Notexemplen i drtf)$ande är håmtadr ur Rosenbergs tre utgåuor 1s76, ls79 och lgg2.
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Farttasistgcken

är man forsöker rekonstruera ett skeende,
till exempel i en biografi, blir det ofta

sorgligt stora hål i väven. Då vill man gärna upp-
ställa teorier om yad som kan ha skett, for att binda
ihop de uppgifter man har. Man kan behöva anlita
sin inlevelseförmäga for att pröva troyärdigheten i
teorierna. Ibland händer det också att inlevelsefor-
mågan oombedd barjar arbera med fallet: den skaffar

Nashulta, första aduent 1B1Z

För forsta gången ska den nyinfyttade torparåmilen
besöka högmässan i Näshulta kyrka. De wå äldsta
sönerna ska ä folja med, med stränga tillsägelser om
att de ska sköta sig. En snäll gumma har lovat att titta
till de minsta. Far och mor har kommit överens om
att de ska gå över isen. Det d.r närmare, men långt nog,
och de är inte tillräckligt hemmastadda i trakten for
att bedöma hur lång tid det kommer att ta. De halkar

24

tidsenlig rekvisita, bådar upp folk från granngårdar
och krdver sedan att fä sina resultat dokumenterade.
Nedanstående stycken har kommit till på det sättet.
På skelett av kända fakta har den byggt sina historier.
Den kan ha fel i nästan alla detaljer, vilket sällan går
att beyisa, men den vill i alla äl fr göra sig hörd och
bli betraktad som en hederlig hanwerkare . Det kunde
ha varit så här.

Kerstin Pettersson

iväg; med pojkarnas korta ben går det for långsamt.
Ndr de lagom har insett att de inte kommer att kom-
ma fram i tid, blir de upphunna av en rad slädar från
Haneberg. De blir erbjudna skjuts, och mor packas
in i en släde med sexåringen Hans Erik i knär, år i
en annan med Anders Gustaf. Det är en ovanlig upp-
levelse att sitta i knä på far - Anders Gustaf kan inte
erinra sig att det har hänt forut. Han är en plötslig



aning om arr det här kan komma att bli en dag att
minnas länge. Inne i lcyrkan luktar det owättat fuktigt
ylle spetsat med tobak och häst, och det är han van

vid. Det tillkommer också oset av rykande vaxljus,
något obestämt otäckt och så kryddor från små bu-
ketter, som en del gummor sitter och nosar på. Det
ringer samman. Klockorna hänger här i stapel utan-
for, inte i tornet som i Flen. De hörs in, men inte lika
skrämmande mycket, inte så att hela \yrkan skakar.

De klingar stilla ut.
Och så händer det. Kyrkan fylls av en ton, fera to-

ner, ett helt fyrverkeri av toner. Han frågar far, alldeles

far hagt. Tyst, väser år tillbaka, det är ju bara orgeln!
Bara! För lorsta gången i livet känner han wivel på

att far har allt vett och allt omdöme. Det här kan inte
vara "bara". Det är ett underverk. Och orgeln kom-
mer tillbaka, gäng på gång i gudstjänsten. Den kan

alla psalmerna, och det blir forunderligt lätt att sjunga

med. Psdmbok har han ingen, men han kan en hel

del av texterna utantill.
Han sitter med åmiljen långt bak under läktaren,

så han kan inte se miraklet. Men han hOr ju att musi-
ken kommer där uppifrån. Visst har han sett och hört
instrument, fioler, nyckelharpor och klarinetter, men

det här är något helt annat. Han måste ä se.

Efteråt hittar han läktartrappan och wingar sig till
att fä gä upp. Far följer muttrande efter, men kusken

som de har åkt med forklarar småskrattande att han

inte har någon brådska: Det var ju bra att det inte var
julottan, for då kör vi ju ikapp hem!

Och klockarn tar vänligt emot dem. Han visar hur
orgeln fungerar, manual, pedal, bälg, pipor. Han kas-

tar en blick ut ölrer läktarskranket och konstaterar att

§rkan är så gott som tom. Han trampar själv i lite
luft, drar an ett register och spelar med ena handen en

räcka toner. Och under över alla under, han makar åt

sig så att åttaåringen är sitta bredvid honom på pal-
len och på prov trycka ner några tangenter.

Anders Gustaf bubblar över av salighet när de åker

tillbaka och släpps av på isen en bit hemifrån. Mor
och Hans Erik har kommit hem tidigare. Mor har

börjat koka gröt och bjuder kvar gumman som har

sett dll småbarnen. Hans Erik är totalt uppfylld av

alla vackra hästar som han har sett, så det tar tid innan
Anders Gustaf är en syl i vädret och kan berätta

om sin upplevelse. Far grumsar, tämligen generad över

sin äldste sons framfusighet. Båda bröderna skickas

i säng ovanligt tidigt den kvällen, men har svårt
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att hålla ryst och sova. Der år flerasom har sett och
hört vad som hände i kyrkan. Tydligen pratas det
i socknen. Somliga hävdar att ungar ska ha stryk.
Hanebergskusken håIler inte med. Han är i sitt stilla
sinne rätt imponerad ay den oförvägne pojkvaskern
och hans vetgirighet och han berättar ftlr vem som
vill höra på. Någon gång efter jul kommer prästen
på besök, ensam i släde över sjön efter en grann häst.
Om det var så att gossen var så intresserad av §rk-
orgeln, så kunde han ju fä komma en tid då och då
och lära sig lite av klockarn...

Far säger först blankt nej. Det skulle kosta pengar,
det är inte frågan om art det fär bli något av det.
Anders Gustaf blir inte tillfrågad, men han skulle for
sin del kunna folja med prästen direkt. Och prästen
ger sig inte så lätt. Han lirkar. Pojken är ju stark och

duktig for sin ålder, han kan bära lite ved och vatten
och själv göra skål for brödfodan... Och så blir det.

Anders Gustaf Andersson får komma in till kyrk-
byn i Näshulta ett par veckor emellanåt, när han
inte behövs i arbete hemma. Han bor då i regel i
klockargården. Han får lära sig grunderna i notläs-
ning och orgelspel och på köpet får han lite boklig
bildning. Han räcker inre ner till pedalen, men det
är gå ändå.

Klockarn målar en manual åt honom på en bräda,
som han är ta med hem och öva sig på mellan yarven.

Så småningom låter hans läromästare honom spela i
aftonsången, en höstsöndag när vädret är så uselt att
inte många kan väntas komma dit. Mor sitter, sjöblöt
efter vandringen i regnet, nere i lqrrkan och hör honom!
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Flodo i Södermanland,
en sommarlördag 1825

En ganska landsvägsdammig yngling kommer vand-
rande längs vägen norrifrån. Han har gått en och en

halv mil sedan morgonen. Dagen börjar bli het. Han
har tagit av sig tröjan och stuckit in den under axel-

remmen till den gamla skinnväska han bär på. Han
har knäppt upp västen. De vitblekta skjortärmarna
gör att han syns på långt håll. Han går inte in i lcyrk-

byn. Han viker av in på gården till herrgården Fors.

Pigan snörper lite på mun när han frågar efter någon

av ungherrarna. Hon känner mycket väl igen honom,
och hon är van vid frågan, men riktigt förtjust är hon
inte, av princip. Men han behöver inte argumentera

med henne. Otto har sett och hört honom och kom-
mer farande nerftir trappan. Den vandrande pojken
är nöjd att det är han. De wå är jämngamla, sexton

år, båda fOdda 1809, detta sorgens år när vi förlorade
Finland. Fabian är wå år yngre, lika glatt intresserad

av uppgiften, men fortårande lite för liten och lätt.
Småungarna räknar man inte med.

Anders Gustaf Andersson heter vandraren. Han
är torparpojke från Näshulta, och han har gått hela

vågen hemifrån för att spela på orgeln i Floda §rka.
Han behöver en orgeltrampare och drar sig flor att be

den ordinarie, som helst vill slippa arbeta i timmavis

åt någon som bara övar.

Otto Montgomery slår falje. Anders Gustaf gräver

trant fram kyrknyckeln bakom en lös sten och de går

in. Otto är just nu tacksam att far och mor inte är

hemma, far de är liksom pigan inte odelat lortjusta
över pojkarnas vänskap. Fars invändningar om det
olampliga i att arbeta som en i1ånare åt någon som

saknar bakgrund har Otto listigt bemött med att
man blir stark av att trampa orgel och slipper bli
kallad sillmjölke, ett argument som fadern faktiskt
har accepterat. Att de är du med varann låter de inte
någon utomstående höra.

I läktartrappan ligger en lapp med söndagens psalm-

nummer. På notstället står redan den nya koralboken,
den Hrffnerska, vars melodier forsamlingen ännu efter

fleru är inte riktigt har vant sig vid. Pojkarna hj:ilps åt

med att trampa upp den otäta bälgen. Så tar Anders

Gustaf av sig kängorna och jämkar sig tillrätta på

orgelpallen. Han har ett par ärvda slitna knäb1xor och

långa grå ullstrumpor med åtskilliga stoppar. Han tit-
tar på lappen, slår upp i koralboken och börjar spela.
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Te c kning M atts M atts s o n.

Otto har lärt sig att man inte ska trampa i takt med
musiken. Arbetet är tämligen lätwindigt så länge
Anders Gustaf spelar psalmerna. Men sedan sträcker
han sig efter sin gamla yäska, år upp en rulle noter
som han omsorgsfullt rullar åt andra hållet, rätar ur
och ställer upp på notstället. Han väljer register, rätt
många. Otto klänger sig åst i handtagen och höjer
tramptempot. Om han sträcker sig åt sidan kan han
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se organisten. Anders Gustafs trubbiga fingrar rör sig
med självklarhet över tangenrerna och strumpfötterna
dansar en egen dans på pedalen. Det händer art han
slinter och tar om, men det är inte så ofta numera.

När han spelar for fullt verk är det nätt och jämnt
att Otto orkar {ärse honom med luft. Vid vissa toner
i pedalen syarar det gamla orgelhuset med att vibrera
och han känner det i hela kroppen. Så här nära hör
han tapplandet från mekaniken och knirket i hoptor-
kat trä. Det är det här som är lönen for slitet.

Otto vet inte vad det är som Anders Gustaf spelar,

men musiken tumlar ut i kyrkan, han är rent fysiskt
en del av den där han hänger och trampar for brin-
nande livet och ho vet om inre alla de konstiga figu-
rerna i valven ovanftir dem också är påverkade. Det är
inte jord, yatten, luft och eld utan möjligen alltihop
tillsammans. Kanske har han rentay upptäckt ett
femte element.

Bach, säger Anders Gustaf lakoniskt när han har
slutat. Ute har solen gått i moln och §rkan har blivit
mörk. När bara det sista pyser från den läckande bäl-
gen hörs, märker de också att det mullrar och blixt-
rar. Otto minns fortfarande när åskan slog eld i den
gamla höga tornspiran 1818. De är inte säL<ra på att



det är ofarligt att spela orgel när åskan går. De tar en

paus. Under tiden har Ottos lillasyster Sofia smugit
in i §rkan och suttit där en stund och lyssnat. Hon
är tolv år och alltså inget att räkna med, men hon är
yälkommen eftersom hon har med sig en faska mjölk
och en packe smörgåsaE inknutna i en servett - pigan

har veknat. Nu ösregnar det. Det går inte att gå ut. De
bestämmer sig for att sal«istian nog kan vanhelgas med

matflortäring. De tassar dit, Anders Gustaf i oknutna
kängor. De äter, skickar hem Sofia i det nu vatten-
glittrande solskenet, och fortsätter öva.

Kerstin Pettersson.
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Upptecknaren Anders Gustaf Andersson/ Rosenberg

En marklig man och ett mcirkligt liusöde

Gr? "^men till världen som son till en rorpare
Y borde det finnas bara en väg genom livet, att
gå i sin faders fotspår. Hårt slit på magra åkerlappar
och långa dagsverken hos krävande godsägare.

Anders Gustaf var annorlunda och flor honom skulle
andra vägar öppna sig. Han var åtta år när åmiljen
kom till torpet Söderby under Hanebergs säteri i
Näshulta socken.

Hur dct började
Det saknas uppgifter om Anders Gustafs skolgång,
det här var ju innan den allmänna folkskolan infor-
des. Uppgifter finns dock om att sockenstämman i
Näshulta inrättat en ambulerande skola.

Man hade anställt en "gammal man" som skulle
fungera som lärare i socknen och det är väl troligt att
Anders Gustaf på det viset fick sin forsta utbildning.
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Sedan var det ju §rkoplikt. Fran Söderby (eller Sörby
som man säger i Näshulta) var det lätt att ta sig till
§rkan via Näshultasjön. I kyrkan ånns det en or-
gel. Anders Gustaf måste ha visat både intresse och
fallenhet for orgelspel för att få möjlighet att spela på
instrumentet.

Det var inte heller långt till Floda kyrka, ca 15 km,
och där härskade organisten Segerberg över orgeln.
Han var dessutom kand fOr att ta sig an obemedlade
men musikaliskt begåvade ynglingar och ge dem en

musikalisk skolning. Många namnkunniga floda-
spelmän under 1800-talet har ätt sin start inom mu-
siken via klockare Segerberg.

Börjad.e som. ang
Fjorton år gammal börjar Anders Gustaf den doku-
mentering av allmogens musikliv som, mig veterli-
gen, är den forsta i Sverige. Tidigare notsamlingar har



varit spelmansböcker med en specifik spelmans musik
nedskriven.

Varfiir gör han dtt?
Vad driver den unge tonåringen att yandra runt i
socknarna runt Floda for att teckna ned melodier och

texter? Det kan finnas olika åktorer. Genom musi-
ken kom han i kontakt med intellektuella kretsar.

Där hade nationalromantiken blommat upp. Geijer

- Afzelius samling Suenska Folkuisor kom ut 1814.

Götiska förbundet var i full gång. I efterdyningarna av

det fredsslut som hade till foljd att Sverige fick awräda
Finland foddes ett intresse for den svenska historien,
bland annat for "allmogens råa sång och tonkonst".

Nå, det må vara hur det vill med motivet. Mellan
ären 1823 -L835 samlar Anders Gustaf ihop 160
polskon uisor oclt daruslekar som han kallar det.

Geografiskt är det socknarna Floda, Ndshulta, Sköl-

dinge, Flen och Lilla Mellösa som på så sätt fä.r sitt
musikliv dokumenterat.

ÅtAn
Vad jag kan bedöma är att han inte gjort något urval
mellan gammalt och nytt. Samlingen innehåller visor,

danslekar, ceremonimusik och dansmusik. Vad gäl-

ler åldern på melodierna kan man se att den spänner

från melodier med mycket ålderdomliga dragtill den

tidens "poplåtar".

En hel del ornamentik finns medtagen i notbilden
vilket är intressant. Det är också intressant att se vad

som inte finns med. Det saknas marscher och gång-

låtar. Vals har rydligen inte heller hunnit komma på

repertoaren.

Välhända rnelodier
Om du, käre läsare, har häftet med 160 polskor uisor

och danslekar upptecknade i Södermanland till hands,

vill jag ftsta din uppmärksamhet på några nummer.
Notera forst, när det gdller notbilden, att vissa melo-

ditoner ibland är lorpassade till f-klaven (vdnster-

handen). Titta på m 23 mer känd som Liu-Anders

polska, "äkta" häIsingelåt", nr 40 som spelades av Sven

Forsberg i Vadsbro på omstämd fiol, när jag träffade

honom pä 1970-td,et, m 47 som ingår som en del i
musiken till folkdansen Daldansen, m 59 - Våruindar

filska, nr 66 - Ryska polskan, egentligen en instrumen-
tal yersion av melodin till Magdalenduisdn, som är en

medeltida ballad, nr 70 - Näckens polska, en dåtida
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yisa som ej skdl forväxlas med en näckpolska, nr 111

- Hrj tomtegubbar. Det finns många fer melodier
som också spelats och upptecknats på andra ställen i
Södermanland. Leta sjiil", jag lovar det är intressant.
Nr 23, 40,59 och 66 finner du nedan.

Några ord om pianoatrangetnangen
Rosenberg ursäktar sig for dem, men menar att det
viktiga for honom var melodierna. Man ser att det
ofta år ett vanligt ackordsackompanjemang. Ibland
blir den rytmiska bilden intressanrare och skulle i
dag kunna uppfattas som jazzinfluerad. Vid enstaka

tillfållen kommer en enkel stämma, ofta som en mot-
rörelse till melodin. Närmare analys arr arrangemang-
en får en pianist göra.

Ettframsynt arbete a! en antgman
Det var eft banbrytande och framsynt arbete Anders
Gustaf utforde, vad jag vet det forsta i sitt slag i Sverige.

När nothäftena yäl kom ut pä l97}-td,et dröjde det
inte länge förrän andra foljde efter. I Södermanland
kommer närmast K. P Lefler 1899-1900 med sam-

lingen Folkrnusik från norrd Södermankrud.

Inguar Andersson
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Folkmusik p a not stallet

@,:Xx'#mi.:'iå,;:,#.?.'f i;lä
emellertid ha varit allmän vid den här tiden, tack vare
katekesplugg och husforhör, dar kunskaper kontrolle-
rades och bokfordes. Skrivkonsten var inte lika spridd.

Han lär aldrig ha insupit latinkunskaper vid något
gymnasium. En del franska kan han ha fått från sin
välborna hustru, hennes familj och umgängesvänner.
Den långa, ståtliga titeln på hans valsdivertissemenr
"pour le piano å quatre mains" är i ord och ton ett
vittnesbörd om den ännu på 1800-talet fransk-
präglade herrgårdskulturen.

För vetenskapen fick ryska språket ökad betydelse,
och från de stora tyska universiteten kom mycket
av inspirationen till insamling av folkets sagor,

språk, musik, konst och byggnadsminnen. Herders
Volkslied"erkom pä 177}-tafet, Bröderna Grimms sagor

utgavs IBL2-L5. Bröderna ifräga var' språkforskare
och professorer i Göttingen.
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Anders Gustaf Rosenberg kan ha haft viss möda med
att skaffa sig den utbildning han behövde. Han yar
yad man i dag brukar kalla en klassresenär i likhet
med många präster och akademiker, fodd i ett torp i
Mellösa socken, och - som man kan ana - ivrig att rrisa

vdrdet av allmogens musikaliska kultur och rädda den
från glömskan. Han stärktes därvidlag i sin sträyan av
strömningar i tiden. Uttryckligen är det bevarandet av
folkmusiken som är hans hul.udsyfte - arrangemangen
for fortepiano är ett medel att nå dithän. Insrrumentet
hade, efter en serie tekniska forbättringar, ersatt klavi-
kordet som musikverktyg i vdlbdrgade hem.

När Rosenberg skriver, gör han det utan krusidul-
ler. Hans kdrva kommentarer till samtidens kulturliv
formas ibland till aforismer, som Fåster sig i läsarens

minne, och man hör dem inte sällan citeras:
'frr 50-100 år sedan dansades polska i ett Lårugsamt

tempo eller i en sorts menuettstil, taärt emot sendre

tiders smablösa.fläng. . . "



Hans omdöme om den äldre stilen gdller alltså
180O-talets forsta årtionden och tidigare.

Landsbygden var, fore den allmänna folkunder-
visningens tid, inte tom på utbildningsmöjligheter.
Sålunda kunde klockarna formedla undervisning i
musik. Rosenberg nämner fera gånger, och med rydlig
respekt, sin företrädare som organist i Floda, Lars Erik
Segerberg. Han spelade fiol skickligt och undervisade
elever i denna konst.

Flera andra musikanter nämns också vid namn,
bland dem den uerklige hedersmanruez A. Andersson,
lankasterskollärare och tillika vice klockare, socken-

apotekare, målare och glasmästare i Floda socken.

Den mångkunnige mannen sägs uttryckligen ha shriuit
foljande polska, som också kan belysa Rosenbergs

vittnesbörd om allmogens polskedans i äldre tid. Det
går bra att dansa menuett till den musiken!

§.?I9. Åtlcsrctto. f:7
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Rosenberg lar väl åtskilliga gånger ha varit med uid de

bagtilliga tillfiilleru, d,å flera af socknens många spelrnän

uoro tillstäd.es. Han återger samma polska så som den då
kunde låta, i en yariant som kan .varaay uppforande-
praktiskt intresse. Den är som hämtad ur ett tema med
variationer från tiden omkring 1800. Som nr 19 nedan
lät det, när Flodamännen kom i årten.

Notbilden och Rosenbergs lakoniska små notiser
kan ibland hj2ilpa läsaren att göra sig en floreställ-
ning om musiklivet i en Sörmlandssocken i början av

1800-talet. Den här återgivna polskan har jag hört
spelas många gånger for några årtionden sedan av
Malmabygdens spelmanslag (Bror Andersson, Bertil
Sjöberg, Ingvar Andersson och Sören Olsson) - och
det på ett sätt som Rosenberg borde ha gillat - i
långsamt tempo och med väl utmejslade sextondelar.
Enligt uppgift har den också kallats Stora Malms
brudpokka.

Den musiksamling som presenteras i 160 Pokkor
Visor och danslekar upptecknade i Södermanland sags

ha tillkommit mellan ären lB23 och 1835. Det låter

N?1§. Ålte*retto. fål
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sig tänkas och formodas att Rosenberg snappat upp
musiken, inte bara vid särskilt anordnade uppteck-
ningstillfällen, utan ofta vid fester, bröllop och lek-
stugor. Kanske har han sjdlv som mycket ung deltagit
i dansen, tittat någon söt flicka i ögonen och sjungit:

Vacker är du när du darusar och ler
Vacker när du på din käraste ser, skön Anrua.

Detta visar sig vara en riktig, markerad danspolska -
en åttondelspolska - om man håller nere tempot och
inte hastar över wåan i takten. Då räddar man den
från att övergå i det "smaklösa fläng", som också blivit
många kända danslekars öde. (Nummer 22 nedan.)

Rosenberg är inte så vidlyftig i sina självbiografiska
anmärkningar. ..."med utd'... är emellertid, noga

betraktad, en sådan, och den kan låta läsaren i sin
fantasi se den värdige musikdirektören och akademi-
ledamoten i småbarnskolt i foljande visa:

Tyst ruu min lilla, mormor ska nu

sjunga en uisa om oxdrnd.

Oxarna gå på gärde å kör;

buh! säga oxdrnl, buh, buh, buh!

Detta är en vaggvisa, där orden är utby.tbara och kan

ge plats ftir sångarens - barnvaktens - egna infall:
min lilla, mitt socker, min stumpa... mormor, Anna,
dadda... oxdrTxtt, hundarrua, grisarna. Och med de

växlande djurslagen foljer lorstås olika roliga läten,

som kan locka småbarn till skratt," ... oclt säkert hafua

många tusende med utg, som barn i uagan roats däruid
och insomnat".

I{? 33,Eue§relto.
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Rosenberg torde alltså ha känt visan och dess melodi
långt innan han visste att denna var äkta jiygisk, som
det står i anmärkningarna.

Lusten att samla och presentera allmogens kultur och
landsbygdens fornminnen kan ha haft olika drivkraf-
ter, som inte alltid varit objektivt vetenskapliga i mo-
dern mening. Man kan ha sökt spåren av en forntida
götisk storhetstid inte bara bland ruiner och arkeolo-
giska fynd utan också i märkliga seder och bruk - och
i dialekterna har man ryckt sig finna spåren av den

gamla Göthishan, sådaru, then med Odens fi)lje hit in i
landet inbom (Johan Ihre). Under den gusravianska
tiden var syftet politiskt. Liksom Gustav Vasa samlat
dalkarlarna och annan allmoge under sin upprors-
fana, liksom Gustay II Adolf samlat svenskarna till
kamp for den lutherska tron, så ville också den tredje
Gustav samla folket - undersåtarna - till forsvar for
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kungamakten. Manande exempel kunde visas vid
sceniska spektakler: daldansen hörs från operascenen,

sejdtrummor och samiska dräkter - burna av operaba-
letten - nyckelharpor, "Landt-Musique, "\7ingåkers
dans", Vingåkerskulla sjunger hyllningssång till Birger
jarl, och så de tappraVdrendskvinnorna, de som ftirsva-
rat sin hembygd mot danskarna... kör av lantfolh mu-
sik av Kraus, Naumann, Uttini, Åhktröm... Musiken
var oftare inspirerad av Glucla och \Tienklassicismens
tonkonst än av den folkliga.

I Drottningholmsparken idkades renskötsel av
dräktklädda samer från Medelpad - för att imponera
på utlandska besökare. J. Chr. Fr. Hffier besöktes

av dem åtskilliga gånger i sin Stockholmsvåning, och
här gjordes - av den ryske operakompositören - de
första ordentliga uppteckningarna av samisk folk-
musik. (Se härom Haffners foretal i Geijer/Afzelius
Svenska folkvisor och om gustaviansk opera i



§1118,l,ltosretto.

Svenska operans födelse av Marie-Christine Skuncke
och Anna Ivarsdotter.)

Hos Rosenberg finner vi ovanstående ålderdom-
liga Vingåkerspolska. Den bdr spår av att forr ha spelats

på nagot borduninstru ment * srirkepipa, hjulgrga, 
"ytkrl-

giga nänns i en notis av 1600-talsprosten Simming i
Vingåker såsom "tillforende" brukliga instrument.

Under romantiken fann man att den europeiska

kulturen blivit gubbig, forstelnad och materialistisk
sedan medeltiden: balladernas, sagornas, den inner-
liga religionens och den himlasträvande arkitekturens

ungdomliga tidsålder. Uppsalaromantikerna, yarav

flera bemärkta var östgötar, ville befria oss fran ydig

materialism och flärd, gustaviansk retorik och fransk-

klassiska alexandriner och skapa en ny poesi. Också

hos Rosenberg finns tidens misstdnksamhet mot det

gustavianska. Gustaas sbål år upptagen i hans samling.

Musiken är bra, menar han, men de berömmande or-
den om Gustav III finner han "for vår tid olämpliga".

Musiken var for romantikerna viktig - ett tonernas och

klangernas subtila språk, som talade direkt till själen:

Blott musik fiirmår tillbakahalk
Ljusets änglar, goda rnakters här;
Innan själen tuangs jiån himlen falla,
uar musik drt språb hon tabe där.
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Så skriver Atterbom i nyplatonsk anda. Folkmelodier
kunde förses med nya texter, som gav röst åt naturen,
folksjälen och forntidens mystik. En av danspolskorna
i Rosenbergs samling (nr 59 sid. 35) känner vi också
som "Molltoner från Norrland" eller "Vårvindar
friska..." Julia Nyberg - Euphrosynr - diktade vis-
texten, som många kdnner från skolsångboken. I
skolan sjöng vi bara forsta strofen. Slutet, där den
stackars Anna tycker sig se sin älskades - soldaten
Modigs - blodiga vålnad sväva "på yäsrerns rodnande

f äll" var kanske for magstark for små barn.

Den mest berömda och framgångsrika av dessa

nydiktningar till polskemelodier är Arvid August
Afzelius' Näckens polska:

Djupt i hafuet på demantehällen

Nticken huilar i grönan sal.

Nattens tärnor spänna mörka pällen
Öfuer skog, öfaer berg och dal.
Kuallen härlig står i suartaru hAgldsshrud,
När och fiärraru ej eru susning intet ljud
Stör det lugn tifuer nejden rår,

När hafuets kung wr gyllne borgen går...



Så lyder den första av de sex strofeq som skildrar hur
havskonungen sorgset spelar på sin harpa och med

längtansfulla blickar söker sin forna älskade, Freja,

när hon som en stjärna visar sig på himlavalvet. Hon
framträder allt klarare och ser med tårfyllda ögon ned

på jorden. Harpan luder, livad av kärleken, älvor
dansar, men i gryningen forbleknar den himmelska
synen, och musiken tystnar.

Polskemelodin finns i sättning for klaver i Olof
Åhlströms taditioner af Swenska Folk-Dansar. I sam-

ma tonart, men klangfullare, låter den i Rosenbergs

harmonisering ovan. Denna polska med dess forn-
nordiskt inspirerade text av sedermera lcFrkoherden

Afzelius i Enköping fick en viss internationell fram-
gäng. P. D. A. Atterbom översatte den till tyska:

Tief im Meer in dunkelgrilnen Thale

Necken sizt am Korallenhang...

Ett brevcitat, som man finner i Abraham Mankells

musikhistoria (1868) kan belysa med vilken fortjus-

ning Näckens polska mottogs arr samtiden. Brevet är

skrivet i Dresden av Bernhard von Beskow:

I alla sällskaper har "Neckens uisa" (Djupt i hafuet på
demarutehällen o.s.u.) §ort buad rnan kallarfurore. Så

ouilkorligt intagande är drnna enkla sång att den äfuen

hos dem, huilba icke jbrstå det herrliga poemet, gör in-
trycket af en andesång af en harmonish huishruingfiån

en druruAn uärld...

Rosenberg musiksamlingarlår ha stått på notställen i
åtskilliga hem i slutet av 1800-talet. Förhoppningsvis

kommer musiken att levavidare, även utan romantisk

övertolkning. För oss är det spännande nog att fore-

ställa oss ett 1800-talsbröllop, när kronan dansades au

bruden:

(Fortsrinning på nrista sida. )



Till de gamla bröllopsceremonierna hörde ett drama-
tiskt avbrott i dansen. Den granna bruden skulle rövas
bort, och efter srort ståhej forsvinner hon tillsammans
med prästfrun och en skock festglada flickor. Men
efter ett tag kommer brudfoljet tillbaka igen. Brudens
dräkt speglar nu hennes nya värdighet.

Sist bom brudzn, nu khdd som ungmor, i suart klädning,
huit nettelduhshalsduk, kantad med s?etsdr, och lihadant

JiirhLide, med röda sideruband, sdmt sudrt birudmössa och
stycke på huuudet...

Så berättas från Julita socken i Folklifsbilder från
Södermanland av signaturen Lisseg 1887.

Bernt Okson

44



Pontus Schutalbe, 1 B 1 5-1 BB2

n av Anders Gustaf Rosenbergs tre viktigaste
medhjälpare i arbetet med att samla in svensk

folkmusik var, skriver Gustaf \fletter och for övrigt
också han själv, organisten i Björkvik Pontus fuinhold
Schwalbe. De andra wä, Matts Wesslön och Pehr Axel
Appelquist, har sina skildrare i Lars-Erik Larsson och
Kurt och Brita Ehlert (se litteraturforteckningen till
Rosenbergs biografi). Arne Blomberg har skrivit wå
korta artiklar om Schwalbe, i Sörmlandskten 2:1979
och 1 : 1983. Paret Ehlert gör klart att Appelquist och
Schwalbe kande varandra: när Appelquist är lB42
flynade in i klockargården i Stigtomta, ånns Schwalbe

redan där, tillsammans med klockaren Gottlieb
Zetterbergoch hans familj. Ska vi arfia attAppelquist
efterträdde den fem är äldre Schwalbe som vice orga-
nist? Senare samma år fllttade nämligen Schwalbe till
Björkvik.

Schwalbes efternamn klingar främmande, men

det betyder helt enkelt 'svala' och är därmed inte

konstigare än Swahn, Örn, Höök och annat som vi
forundrar oss mindre över. Namnet är tyskt, men

han var född i Stockholm den 20 november 1815,

som son till en målarmästare som sedan fyttade
till Södertälje. Sexton år gammal blev han elev vid
Kungl. Musikaliska Akademien. Sin forsta tjänst fick
han som nittonåring som vice organist och klockare i
Sorunda. Under resten av 1830-talet uppeholl han en

lång rad befattningar som lärare och/eller organist i
olika kombinationer på olika stdllen i östra Sörmland.

Långsamt tog han sig sydväswart.

Företrädaren i Björkvik hade avlidit redan 1840,

men hans änka Lena Engström bodde ännu kvar i
klockargården med fyra barn i åldrarna tre till elva år.

Den äldste hade nyligen, tretton år gammal, fugit ur
boet och skickats till Stockholm. Schwalbe fllttade in
bland dem. På något sätt formåddes så småningom
änkan och barnen att söka sig därifrån och bosätta sig

någon annanstans.
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O känd fotograf S örm land: låten 2 : t 979.

Ensam i ldockargården och med en fast tjänst som
"organist, kantor, klockare och skollärare" kund,e
Schwalbe tänka på att själv gifta sig. Den blivande
hustrun hette Aruna Charlotta Bergs*öm, född IB22
i Skara, och hon f1'ttade lB47 in från prästbostdllet
Yngerstrand i Biörkyik, alldeles invid §rkan. Under
de kommande åren foddes foljande barn:
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Gustaf Reinhold,IS4B

Georg Rudolph Theodor, lB50
Eup hrosyne Emi lia Charlotta, lB52
Knut Pontus, TB54

Ernst Korustantiru, 1856.

De tycks alla ha överlevt småbarnsåldern, och de flytta-
de ut i övre tonåren, Gustaf till Nyköping och Georg
till Sorunda. Den äldste kallas i en senare husförhörs-
langd studerande.

Valborgsmässoafton 1869 brann Björkviks §rka
vid Yngaren - gnistor från ett brygghus antände det
nytjärade tornet. Den nya uppfordes mera centralt i
socknen, ungefår en halvmil från den gamla. Efter en
del misshälligheter rörande organistens önskemål om
bostad och sockenstämmans bristande beredvillighet
att bygga nym, fick familjen äntligen 1876 flytta till
en ny lägenhet i sockenstugan vid den nya §rkan.
Eventuellt blev sommaren 1869 lite for sysslolös for
Schwalbe, med skollov och uran §rka och orgel.
Det dr omöjligt att gissa hur kontakten upprättades,
men sarnma år invigdes i Barsebäcks lyrka en liten fyr-
stämmig orgel, som han byggt. Den användes fram till



1896, och den har ända tills nu angivits vara byggd av
okänd, det vill säga bortglömd, mästare. Han kan ha
byggt eller påbörjat den tidigare, ftir eget bruk, men
det här året hade han kanske tid att lämna den stän-
diga, sorgliga åsynen av §rkruinen och fara till Skåne
och sätta upp den och intonera den? (Funderingar
efter samtal med orgelforskaren m.m. Dag Edholm,
Hallsberg, och §rkoherden i Björkvik Hans Göran
Ericsson.)

När Schwalbe började samla folkmusik och hur han
bar sig åt vet man inte. Gjorde han egna uppteck-
ningar eller skrev han av eller tog hand om andras
spelmansböcker? Mycket av hans material kommer
från Uppland, vilket komplicerar bilden. Hur tidig
och hur tät var kontakten mellan Rosenberg och den
sex år yngre Schwalbe? Kan den rentay ha varit så sen

att den foranleddes av Rosenbergs forsta tryckta häfte
1876? En stor del av låtarna i Rosenbergs häfte wå
och samtliga i häfte tre härrör fran Schwalbes insam-
lingsverksamhet.

I slutet av 1970-talet fick Arne Blomberg av en hän-
delse kontakt med en sonson till Pbntus Schwalbe,

Nils. Denne hade i sin ägo en notbok och en hel

del arkivalier efter årfadern, daribland ert beröm-
mande intyg rörande orgeln i Barsebäck. Kopior av

dessa handlingar gjordes givewis for Södermanlands
Spelmansforbunds arkirr, och finns nu oc[så utlagda
på nätet. Vem som idag forfogar över originalen är for
närvarande inte känt. Det måste emellertid en gång ha
funnits mer. En stor del ay materialet i den bevarade

notboken finns i arrangerad form i Rosenbergs andra
häfte och ger därmed en välkommen möjlighet till in-
syn i Rosenbergs arbetsmetod. Men hela låtinnehållet
i tredje häftet kommer från Pontus Schwalbe, och de

originaluppteckningarna rycks inte finnas bevarade.

Det forklarar kanske var{tir Rosenbergs bouppteck-
ning bara redovisar restupplagor av de wå forsta
häftena. Det tredje utkom samma år som Schwalbe

dog; lorordet är daterat i juni. Kanske har alla över-
exemplaren sänts till honom eller dll hans efterläm-
nade familj? Och kanske skickade Rosenberg under
dessa omständigheter inte tillbaka det använda hand-
skriftsmaterialet - hans egna uppteckningar har ju
hel ler aldrig återfunnits.

Pontus Schwalbe forblev Björkvik trogen resten av livet.
Han vaccinerade barn mot smittkoppor (en mycket
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Ett exempel på Rosenbergs bearbetnirug au Schwalbes original. J arudra reprisen spelarfolisten sina rulktråk, som spånner ötter ett
större interuall ,ln pianistens högerhand kan hantera och den lågsta tonenfirfytta till uänsterhanden. Sdmma tuk i slufaller;
folistens slutfall till underligande oktau fnns i basstämman medan högerhanden gör en auslutning till öuerligarude oktau.
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yanlig klockarsyssla) och han fotograferade (en mera Det finns naturligwis mycket mer atr utforska om
ovanlig). Han dog den22 augusti 1882, i "gallstens- honom. Jagharhärbaraforsöktställasamman§rko-
kolik'. Efter hans dad fyttade den trettioåriga enda bokforingens torra biografiska fakta med sådana som
dottern hem till mamma - och längre än dit har jag är kinda på annat sätt.
inte foljt åmiljen. Kerstin Pettersson
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NÄr krigetr frcllr tindes och o-väo rtår vid dön, Dl bu-iet till oru rluiler rtt reurlar ol-eom lörr, Vlr

i-larfrånhempåberg, i dal, att pröfvr Lrigetr pi-lrr up-pl döilenr ityrtre bel.
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olarp - elytte biört deo eäL-ra rLötden år, rom rtydtlrr är -e,

i etriil för fo-rter-jor-ilca ilcn

vidtrl-'lt! ilö hjeltore tlöd och böliumeil i -

\ f - t.;i ir lJ I I \d-
Nora Skarpshyttar, text au C. A. Zazell, musih Anders Gustaf Rosenberg.
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nders Gustaf Rosenbergyar en
som f ortonåring började han lB23

hemtrakt i Sörmland.

av Sveri ges forsra fol km us ikupp recknare. Redan
teckna upp visor och instrumentalmelodier i sin

Han var en torparpojke som genom sin musikbegåvning gjorde en personlig klassresa. Som
organist i Nora och agrde, med tiden dven ledamot i Musikaliska Akademien, blev Rosenberg
alltmera kand. Han kom att samarbeta med folkmusikupptecknarc i fera landskap.

Ar lB75 gav han ut 160 melodier ur sina sörmländska uppteckningar och samlingen foijdes
1879 av ymerligare 160 melodier från Uppland, Östergötland, Dalarna, Sörmland och
Jämdand. År 1882 kom den tredje samlinge.r m"d 100 danspolskor från Sörmland och
Osrergötland.

Den insamlade folkmusiken arrangerades i sättning for piano och kunde på så sätt spridas
bland en alltmer pianospelande allmänhet, senare också bland nyare tiders spelmän, som
åter trakterade folkmusikinstrument, framlbr allt violinen, som enligt Rosenbergs erårenhet
småningom upphört arr slrnas i allmogens händer. För dem är samlingarna en rik och ofta
besökt inspirationskälla.

I denna skrift ger tre forfattare sina bilder av jubilaren och hans dd.
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