
Skivinspelning på Träffen 
Folkmusik med Rickie Löw 
och musiker från Sörmland 

som kan tolka de fina sörmländska 
låtarna. Det är därför som skiv-
märket Toni beslutat satsa på en 
sörmländsk skiva. 

— Vi inom spelmansgillet höll pä 
att förgubbas, påpekar Ellert Skog. 
Men nu har vi tagit ny sats och kan 
göra det genom god hjälp av kul-
turnämnden i Nyköpings kommun 
samt genom fint bistånd av kom-
munens bibliotek och dess chef Olle 
Hallberg. 

— X dag har vi en hel del unga 
förmågor i vårt gäng. Vad som 
ytterligare är roligt att konstatera 
är att man även inom skolmusiken 
tagit upp folkmusik på pro-
grammet Framtiden för folkmu-
siken inom Nyköpings kommun ter 
sig alltså ljus. 

— I mitt arbete inom folkmu-
siken har jag konstaterat att ien 
har en mycket fin ungdomsvårdan-
de egenskap, poängterar i sin tur 
Rickie Löw. Många ungdomar går 
visserligen in för popkomp till folk-
musiken enligt amerikanskt möns-
ter, men många håller på den gam-
la stilen. Jag finner inget ont i att 
man kanske vill poppa upp folkmu-
siken, men nog är den vackrast när 
den utförs på det riktiga sättet 

Från spelmansgillet deltog när-
mare 20 av gillets medlemmar me-
dan dragspelarna mötte upp aied 
omkring 30 medlemmar. 

• SKATTEKRAFTEN. Enligt den 
nu slutförda och i Årsbok för Sve-
riges kommuner 1974 offentliggjor-
da bearbetningen av siffermateria-
let från 1973 års taxering (som lig-
ger till grund för innevarande års 
utdebitering) hade Ludgo försam-
ling det år taxeringen avsåg ett 
skatteunderlag (exklusive eventu-
ella skatteunderlagstillskott och 
skatteutjämningsbidrag från sta-
ten) på 4,2 miljoner kronor vilket 
innebär en till 7 854 kronor upp-
gående beskattningsbar inkomst per 
invånare. Sistnämnda siffra utgör 
61 % av rikets medelskattekraft. 

fonskiva med Nyköpingshus spel-
mansgiile på ena och Nyköpings 
dragspelsklubb på den andra sidan 
under onsdagen. Både Söderman-
land och Gotland är län som utgör 
en vit fläck på skivdiskarna och 
det måste vi andra på. Det är inte 
enbart bra folkmusik man har i 
Södermanland utan även skickliga 
spelmän. 
Rickie Löw behöver väl ingen 

närmare presentation, men vi kan 
nämna honom som "kändis" från 
radions Våra favoriter under tio år 
samt en grabb som bl a arrangerat 
massor av inspelningar av Blonn-
Olles folkmusik. 

— Det är utan tvekan dalalagen 
som toppat skivmarknaden när det 
gäller folkmusik, konstaterar Rickie 
Löw. Dalarna har även fin folkmu-
sik, men sådan finns också i Söder-
manland och därför är det på tiden 
att denna landsdel blir represente-
rad på skivdiskarna. Hos spelmans-
gillet och dragspelsklubben i 
Nyköping har vi funnit musiker 

NYKÖPING: — Varför skall det 
bara vara dalamusik på skivor när 
det finns så fin folkmusik i t ex 
Södermanland? Den frågan ställde 
Rickie Löw när han på Träffen 
i Nyköping spelade in en grammo-


