
Musik över länsgränsen 

Ragnar Karlsson, i bildens 
mitt, kom till Flen med några 
av de låtar hans far, August 
Karlsson, brukade spela. 
Han hade bl a hjälp av Gösta 
Sandström och dennes dotter 
Marianne. 

B O S C H 
SLAGBORRMASKIN PSB 400-2 med 
två hastigheter. Robust slagverk för 
höga slagfrekvenser. (605:-) 

3 9 5 : -

STIGA SNOW RACER. Kälkbackens 
klassiker. Direktstyrning ger över-
lägsen styrningsförmåga även i lössnö. 
Stabil nog för två. Reflexer, breda 
skidor och säkerhetsratt är detaljer 
som talar för Stiga Snow Racer. (495:-) 

3 9 8 : -

MIKROVÅGSUGN FUNAI M 0 6 T . 
Datorstyrd programmering. Tvåstegs-
kokning, kokning med paus och auto 
defrost. Volym 17 1. Effekt 500 W. 
HXBXD 280X492X304 mm (2.795:-) 
6 matlagningskärl 
+ kokbok ingår. 

ELLJUSSTAKE i röd eller vit plast. 
Höjd 36 cm, bredd 47 cm. (125:-) 

2 . 4 9 5 : , 
8 9 : -

GASDRIVEN LÖDKOLV 
M G L 1300. Lödkolven innehåller gas 
för ca 180 min arbete och är påfyllbar. 
Levereras med lödspets, lödsvamp och 
påfyllningsgas. 469:-

POWER FILÉ B D 280, den elektriska 
filen. Ett helt nytt verktyg. Revolutione-
rar många manuella arbeten! Rekom-
menderas för, bilplåtarbeten, möbler, 
fönster, smidda järnstaket, samt 
andra svåråtkomliga ställen 
och avgränsade ytor! 
Slipbandet är 13 
mm brett. 300 W. 
(535:-) 

4 8 0 : - . 

Välkomna 
till 

Priserna gä l ler så långt lagret 
räcker , dock längst ti l l 2 4 dec . - 8 7 

Svensk folkmusik - så unik att vi inte ens inser det 
själva... 

Det var det budskap publiken fick med sig hem 
från lördagens "Konsert för August Karlsson" på 
Flens bibliotek. En konsert där folkmusik från 
Sörmland och Uppland knöts ihop över länsgränsen. 
Och där det uppländska bidraget bestod av två 
levande spelmanslegender. 

Det var Södermanlands spel- - Vi ser inte skogen för bara trän, 
mansförbund som tillsammans med fick publiken vid spelmansträffen 
Studieförbundet Vuxenskolan stod 
för inbjudan. Dagen till ä ra bjöds 
musik bl a av spelmansförbundets 
s tyrelsemedlemmar. 

Spe lmannen August Karlsson 
föddes 1874 och gick bort 1952. Men 
den musik han spelade var högst le-
vande och nä rva rande unde r träf-
fen i Flen. Musik vars u rsprung 
finns i såväl Uppland som Sörm-
land. August Karlsson kom själv un-
der sin levnad att knyta ihop de bå-
da landskapen - han föddes i Upp-
land, i Sigtuna, men var bosatt i nor-
ra Sörmland unde r per ioder av sitt 
liv. Dessutom hade han en läromäs-
tare på fiol, A P Andersson, som ur-
sprungligen var f rån Vingåker. 

Det hä r var dagen då spelmans-
förbundet officiellt fick ta emot en 
upplaga av låtar som spelmannen 
August Karlsson spelade, uppteck-
nade av Gösta Sandström. Och den-
ne Gösta Sandström, till vardags 
musikledare i Täby, fanns själv på 
plats med sin nyckelharpa. Där 
fanns också August Karlssons son 
Ragnar , idag 83 år gammal men 
med spelglädjen i påtagligt behåll. 

Men åter till den svenska folkmu-
sikens särar t : 

veta. Ute i Europa är den här typen 
av musik för länge sedan försvun-
nen. Sverige är ett av de få länder 
där den for t farande lever utan att 
vara av museal karaktär . Något som 
fått professionella musiker f rån alla 
delar av jordklotet att uppsöka 
svenska spelmansstämmor. Ditloc-
kade av ryktet om den svenska folk-
musikens särart . 

Nu finns alltså 49 låtar med an-
knytning till spelmannen August 
Karlsson upptecknade och överläm-
nade till det sörmländska spelmans-
förbundet för vidare spridning. För 
att spelas. Och för att leva vidare, 
tolkade av sörmländska spelmän. 

- Noterna är bara själva krop-
pen. Det behövs även en själ. Och 
det är spelsättet. Tillsammans bil-
dar de en enhet som kan föra tradi-
tionen vidare.. . 

A.L. 

Det sörmländska spel-
mansförbundets styrelse de-
monstrerade sina färdighe-
ter, tillsammans och i mindre 
grupper. 
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