Skrammel-Nisse

Nisse Lindgren med några adepter utanför Åbyskolan i Västerhaninge. Vi
ser bl.a. Bosse och Gunnel Larsson, Bertil Gustafsson, Inge AnderssonTorenius och Anna-Lisa Demander-Brorsson.
Nils Edvard Lindgren, känd under smeknamnet ”Skrammel-Nisse”, var född 1912
i Tungelsta. Fadern Isak Edvard hade kommit till Tungelsta tre år tidigare från
Fågelås i Hjo och gifte sig 1911 med Emma Arvidsson. Familjen köper 1915
fastigheten Kristineberg i Tungelsta.
Nils står från 1931 i församlingsböckerna som organist och kantor.
Han gifter sig 1941 med lärarinnan Ellen Östberg. Hon har sedan 1939 bott på
Hammarbo. De bor kvar på Kristineberg till 1944 då de flyttar till Handen.
Han blev känd för oss ungdomar när han i slutet på 40-talet åkte runt i traktens
skolor och på ett lekfullt men pedagogiskt sätt försökte få oss intresserade av att
traktera olika musikinstrument.

Bristen på konventionella sådana gjorde att de flesta av oss spelade på plåtburkar
med träpinnar eller försökte hålla takten med hemmagjorda tamburiner.
Det var nog denna verksamhet som gav honom sitt smeknamn.
Gillets Anita Stjernström skriver så här i Glimtar:
Jag sökte efter Skrammel-Nisse på nätet och blev förundrad över vilken
påverkan han både har haft och fortfarande har i svenskt musikliv! Från och
genom skramlet som barn har många kända musiker fått sitt musikintresse, får
man veta.
Förskolans musikpedagogik har inspirerats av honom och flera avhandlingar
och böcker beskriver hans metod. Musikpedagogen Michiel van Lint
organiserade Skrammel-Nissedagen i Utansjö. Han vill visa att känslan för
musik finns inuti varje barn och att spela musik har en positiv effekt på barn.
”Barn kan göra musik helt på egen hand utan att vuxna ska lära dem och säga
vad som är rätt och fel” är tanken bakom. Man kan t.o.m. lyssna på datorn till
förskolebarnens spontana musicerande på en länk från P4 Västernorrland.
För handikappade och för utvecklingsstörda barn insåg Skrammel Nisse tidigt
att hans metod kunde ha stor både glädjande och lugnande inverkan. Vår
trubadur Bosse Larsson vittnar om hur han som ung var med Skrammel Nisse
på besök bland barnen på Hammarbo i Tungelsta. Det var en härlig upplevelse
för alla.
Vi har alltså all anledning att vara stolta över att ha haft Nils Lindgren boende
och verksam i Haninge!

Här nedan följer några artiklar ur Gillets tidning Glimtar om Nisse Lindgren.
Bosse Falks brev till Michiel van Lint om Nisse Lindgren
Hilding Eklunds artikel och Monika Nordhs kommentar
En kommentar av Erik Andersson, Brandbergen

