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Bordimstamma

Idag lordag arrangerar So-
dermanlands spelmansfor-
bund bordunstamma i
Kungssalen pa Nykopings-
hus.

Med borduninstrument avses
de instrument som har en lig-
gande ton som hela tiden klingar
samtidigt med melodin. Dessa
instrument har ofta sina rotter i
medeltiden. Annu idag fmns ett
spirande intresse for att bygga
och spela pa de aldre tonverkty-
gen.

Fran Sormland fmns flera
bevis for att man spelat pa dessa
borduninstrument. Del mest

kanda ar kyrkoherde Simmings
svar pa fragan fran drottning
Eleonora i "Rannsakningar om
antikviteter" frai 1605.

Kyrkoherde Simming raknar
dar upp borduninstrument som
nyckelgiga (nyckelharpa), hjul-
giga (lira) och sackpipa. Han
namner ocksa att man redan
borjat spela fiol i Vingaker vid
denna lid. Avbildningar av des-
sa instrument finns dessutom pa
en del sormlandska kyrkomal-
ningar.

Under lordagsformiddagen
idag ska spelman och byggare
traffas Tor att utbyta erfarenhe-
ter. Del ar viktigt for dem att fa

VATTENSANGAR
Varme . . . Din kropp behovei inte bruka energi pa at! varma upp en
kail sang. Alia sangar levereras med ett termoslatreglerat varmeelcmerit.
Stall sj.iK in onskad lernperaiur.
Varm och god pa vintern, sval och skon pa sommaten.

Prova i tva manader, nar du nnonterat sangen i din sovrum har du tva
manader pa dig att karma etter.Skulleduupptacka all duirots all! inte trivs
met! din vatlensang, far du pen gam a titlbaka.

Oppet 7 dagar i veckan:
Vard 10-18
I kiln ulmed E4 mellan Norrkoping och Nykoping
fmns Sveriges storsta special butik for valtensangar.
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Per FUT& fr&n Gnesta ar en av
manga ulov-are p£ bordunin-
strumenl. Idag spelar ban sack-
pipa i Kungssalen p£ Nykopings-

hus.

traffas for att de i flera fall ar en-
sarnma i sin musikutovning pa
respektive hemort.

Under eftermiddagen vidtar
den officiella delen med en liten
spelmansstamma dar den eviga
tonen sakert kommer att klinga i
Kungssalen - m ah and a ar del in-
te forsta gangen i historien.


