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Jo, redaktöm ...
VnrRSr linda in i b!/m·cjd:i kom lnto SÖRMLANDS-
låten un jul ?

- Jo, tryekerlot llytutck, ..

Mun vurfUr dS Inte fUrrUn l februari ?

" Hm, JnX kan nok Inte hm M nhgrn urslikter. Men
QvoLvIr rlll:nm del hur num rot till j 972 (fbr dom Bom
prenumurorar).

Ja, men dubMlnummer Igen, det Xr väl Unä l ovagmo
laget?

- flår huvudmkltgcn ckononmkj ormkör. Sednn maner
)9(18 h:tr h'nmM3l|n|nfucmtnadorna mer Un femdubb-
Ma. Vi får nox mc MI två nummer per år lir vad
knmun orkar med,

UrMktcr till nlltl jiuj' blir dm mod mm nummor a ?

- Bcmliknm ulkommn l juni, hlkom un rlk88pdmnn8-
Mbmmnn i &kkr1Wjc.

Månne dol ?

OOOOO

För ih rigt lir Ml notom, Ml det hur nummW tema Kr
M'holuh, cn dam- och miMkform Rom tyvurr bnhnnd-
laln mycket MyvmocbnrljW av dmntmrc och (i mincrbet)
Rpcjmiin. Flera modnrmru cL'inMonncr kommer m N"
hmdhw l komnmnde nummer! Nlhmi utgllvx kommer au
bohandki µdkotiun (2 "takts).

®ejmannhW'n crlnms om att det ur da» Ml Mnch In
vQx*dnmh(!tmx0r,'itlclgc (Ur 1972 till Henry sjUlxm.
1¢Unn|nm°;iKcn 38, 151 24 ]ujnnmk(', mm l g|norn tfd
[uraRQui}icT B|Hlm:vMföj':)l'ndct8 dito. Det blir oöm
vanligt en Canuka diger lunu.

Mor un nåqpt annnt Mr karicko l 972 \arjt ett utblld-
nln¢cn8 lir. '

TM K¢huj¶kumen $ hUMm med ca 30 plotmr kom övor
SO nnmljlnlnK:Dr, vilket medfört en dubbjermCc. Kumon
kommer Alt fUljtw av ytterligare två Mog unar årot.
lntrvmct ur Uvervujd|Ktln(k!

M«llumm||)Rtrjmn|nqcn forNiittcr, Vid åmwklftot pm"
cemdr Rpchn?nFful'hunckt j:J medlemmar, Förbundet
ur Me bijra hn&w Ukhln utan ockU ett nv do mim
uUnta!

Dm Märatn h!jnddgen lfh 2 hllr lojklorcvcckan 11-)7
juni j 8örkr1Uljc'. ulµ mcm om den l uclningon! Dom
ur ett Morl ovcnemmjt uc'h knmm1ttcrn& hoppu på
m6np, månm hjUlµtönmn mbnn|8kor.

Nu Kir red yrnl MrdlMt (urtx!it1 frnmål l hn&tR dc-
nnmu julnummer 1072!

Arne
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ATT ÄLDRE TIDERS KULTUR SKALL TAS TILL-

VARA OCH LEVANDEGÖRAS ...

Den Hr rubriken låter Bom on måklitming»paragraf i
ett spelmansförbunds stadgar. Det lir ett av de sju stM-
to©ska krav, sortj Statem Kulturråd stullor upp l sltt
betånkando för kulturområdets organisation och upp"
läggning l [ramtiden.

Det Ur vcickra ord, men mun bör nogmnt notera, att
clot lir jUst bara detta - ord. Det är vUl otlinkbart, att
det lir en direkt ny tankegång dcttn, att Li tillvara äldre
tiders kultur. Låt 0ss se vad stäten gjort hltintllk.

Statsbudgeten är lntresmit. Den borde spegla maktha-
varnw lnWéss0 för detta.

0

MuMkpengarna l mtsbudgeten fördelar sig dlunda:

RlkMcomerter
Regionsmusiken
Yrkesorkestrar
Orkesterföreningar
Fria muslkgruppor
Amatörorkcstrar
Jazz
Folkmuslk

14. s5s.000
21.004.000
10. sss.000

170.000
150.000
no, 000
50.000

· 20.000

·17. 250.000

Siffrornn talar [Ur sig sjbiivtt - den enda kommentaren
sOVTl vUl lir på sIn plats gäller fukt|skt den minsta stun-
man. Det är väl i och för xlg ganska klart, att den egent-
ligen Inte kommer folknusiken till del. jag har person-
1|Ken inte hört något spelmansförbund, som fått någon
del av cjcss3 pengar.

Mon något som gör bilden intressantare är Kowcrtbyrå-
utrodnln¥n3 unclersöknlng om svenska folkets muslksmak.
Det man gillar imt kommer hän

l. Gammaldam
2. VMr och ballader
3. SpelniunMåtar
4. Modern cL1n3
S. Andliga sånger
6. Operett
7. Klass1skt
s. Pop
9. jazz
10. Opera

~

0

U·0

]

]

]

jämför tabellerna! l f
Vad stäten Un har gjort, så Inte har man tagit håmyn
till svenska folket3 rUtt att béstiixnma l vitaln frågor.

Låt obs övergå till att granska vår egen lnsåts Wr kul-
turen. VM har spelmansrönken egentligen ©ort för att
ta tillvara äldre tlders kultur ? Vårt eget förbund bar

mmlat l ladorna. Uppteckningar f massor f|nns l vårt
arkiv - Ingen vet egentligen hur många, men GuMaf
Wetter uppskattar dem till "inte under 4, 000". vi har
ett förstklcmigt bibliotek över folkmudk, vi hnr ett
underbart register över spelmän som funxUts och flnm
l vårt landskap med mera, med mera .. ,

Men - mycket åtemtår!
På önskelistan RSr de närmmte åren Mår:

Genomgång av den insamlade folkmusiken.
Någon form av registrering.
Intensifiering av inspelningsarbetet med
tyngdpunkten lagd på spolsätt.

Men, om vi nu anser att vi efter Msta förmåga tagit
tillvara gtunln tlders kultur, så återmår att levande
göra den.

År vi klara över hur vi ska gå tillväga ?

Nya grupper växer upp! Att överföra det "gamla spelot"
till dessa är en uppgift soit1 fordrar mycket. sUlbildnlng
behövs, men Ur svår att uppnå. Bengt Lövberg l Småland
Ur ett utmärkt exempel på en stflbil(hre 6orrl är lyhkSrd
för shj musik och medveten om sIn väg. Andra bra exem-
pel finns: Kalle Almlöf och Andem RosCq l Vustcrdalarn&,

Ö"gruppen, Rombo. Samtliga har det gomewamt. att cb
tagit upp en 3ITjåj sektor av vår [olkmuMk och omhuldU
den.

Sttlblldntngen inom vårt eget lundUnp kan 1össs på sAm-
ma sätt. Men det finns naturlinvis nndra sått. Utblldnlng
är an väg. Men liur ? Hos oss lxir vt haft kurser (utan
hjlilp av mtspengar förstås) under några år och nu börjar
vi skönja résultatet. Men det är cd sorgligt liten del vI
kan oå. Vi mbte suga nej till en stor grupp månMUor
bara av ekonomiska skäl.

Eu annan vUg Ur en oy typ av spelmanslag, som lntegm"
rät funktionen i spelet. Våra nya lag kan alltså bcstå av
en grupp männkkor med folkmuMken och folkdanmn som
gemewam nämnare. De truffas t. ex. två gånger per
vecka - en gång för att spela, en gång för att dimm.
Men - och detta är viktigt - dot är samma pcrsonor
boiti spelar och dansar. Där tror jag att vI h:ir möjlig-
huten att verkligen levandegöra vår gamla folkmudk.

På detta Blitt tror jag att vi når upp till det som « vUl
alla har i vår målsättnlng, ..

... att äldre tfdors kul,tur skall tås tillvara och
levandegörw.

0

Henry Sjöberg

~

f
J
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Riksspelmansstämma

i Södertälje

Sörniliinckkn Ungcbnwringen, Södermunlands Spel-
mansförbund , Södertälje kommuns kulturnämnd
och Rikskonsertcr år arrangörer för årets riks-
spelm:|ns.gtäln ma,
Stiinnnm kommer sum avslutning och höjdpunkt
på den (olklorcvecka, Bom äger rum i Södertälje
den 11-17 juni ]973. Det är en massiv satsning
på det iolklfga kulturarvet som görs under veckan
och det är rcmlt:itct av ett årslångt förberedclse-
arbete av arrangörerna,

Att Södertälje valts som plats för (estl|ghetema
år Ingen slump. Södertälje kommuns rlksbekanta
kulturutbud omfattar givetvis även äldre folklig
kultur. Imsutoni lir det 50 år sedan den första
spelmanstävlingen ägde rum i Södertälje den 2-3
juni 1923, arrangerad av Östra Sörmlands Kultur-

historiska Förening. 1973 är alltså jubileumsår!
Platgen för årets stämma, Södertäljes frilufW-
inmeum Torckiillberget, är densamma som för
50 år sedan.

Folkloreveckan inleds som sig bör med en stäm-
ma pil Torekällberget på annandag pingst (Il Juni)
och den efterföljande veckan kommer att fyllas av
aktiviteter med folkmusik och -dans. Vi vet redan

nu att en stor del av landets bästa spelmän kom-
mer Ull kringelstan och att folkdansare från sex
länder möter upp. Synbart resultat av dessa kom-
njer att bli tre ollka scenprogram med musik och
Uns av direkt folklig karaktä r. Dessutom ordnas
preliminärt en kör- och en balettföreställning med
folkligt material.

På halvdussinet platser l kommunen ordnas utställ-
ningar och troligen blir det också en folkmusik -

kurs under veckan.

Som vanligt i Sörmland kommer det att bli många

tillfällen till dans till spelmännem musik. Fyra
stora samkväm kommer att ge alla spel- och danis-
lystna möjligheter till aktivitet.

Parallellt med de olika programmen pågår under

torsdag-lördag uppspelnlng för Zornmärket, vars
silvermärke som bekant upphöjer ägaren till Mks-
spelman.

Den avslutande stämman på söndagen blir kanske
den största sörmländska stämman genom udema.
Förutom den högtidliga utdelningen av Zornmär-
ken blir det då musik och dans från hela landet
(och drygt det).

Vi tror att många kommer att offra några scmes-
lerdagar och tillbringa en försommarvecka l
Söde rtälje den 11-17 juni. Anmälan gkall vara
stämmokommittén tillhanda scnast den 3 maj.
Blanketter för anmälan komme r att distribuerss
till samtliga spelmamförbund och till Hembyg-
dens prenumeranter i början av april.

Boka redan nu In hela veckan 11-17 juni för folklig
samvaro i Södertälje!

:./ m S. , , ? j .

:,; ' ¢'":, ,' )1 ' , ,/'
\, 'i, "· dj" 3

," 0 °

& 'y"tC¢b.·m'@
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SCHOTTIS I SÖDERMANLAND

Som förmå nummer i en sc!rje artiklar, som avser att

belym den tkUgnre [örmmmade sckolskiftegreperatoa-

ren, kommer här en prcsentatlon av schotugen eller,

som den egentligen borde heta, schotugchen.

Som namnet anker Hr det någontSng vi fått vIa TyUiand;

schottisch botyder egentligen skotsk och det handlar i

form hand om den skotskA damen. Men inte l det Bklck

som skotu'lrna damar den, utan som pam tar upp den.

1830-40 kongtruerar man l Paris en modedam, mm

man döper till Écos9åke (fr. skotsk) eller Ecossaise-

vAls. D:lngen blir populär och Rpridor dg ut över

Europa. Att man j Tyskland kallar dansen för Schot-

usch Ur ganskA följdriktigt, likgom att man l de södra

och väUra delarnn av vårt lund kallar den för skolsk.

Mon S mol)amverfge är det tyska namnet vanligam.

Andra namn på dmwen är t. ex. tygk-polka. Släktska-
pen med polkan lir given. Blida dnnsformerna bar det
kar:ljcleristl3kn halvsteget eller t¥e3tc|got. Do blir pk)-
puläm i mjongcrna ungeMr mmtkUgt l mitten av 1800-
tsilct, men når ut till landsbygdem befolkning föm i
dutct av 1800-(ajct.

DM som kännetecknar 6chottisen är två tresteg framåt
och fyra steg runt (två vstrv). Ett nog, som finxw mod
från början, lir (vås|cgsmjµen, dvs det subba omchns-
ningt'Mcgct, sonl vi vanligen kallar för hoppm. Det här
beskrivna km vI kalla för grundform, men när vI kom-

mer fram till vårt århundrade, hnr så mycket dialektala
former och mmmanblandnlngar med polkan ägt rum, att
CjOt lir gmwka ovanligt att finna schotusen i jUst denna
form.

I dutct av 18UO-talet kommer sn ytterligare en mode-

dam från Pnrls. ljennn gång heter deo Pas de Quatre
(fym Btcg) och den enda Bk|llnad?lj från elen ursprungliga

sc)Mtison är att jnnn f P. d. Q. hoppar runt f omdans-
ningen i Mället för går. Vidire u hoppar man l slutet

av tresteget. Damformen kallas också utei l landet för

hoppschottk - för att kunna skilja den från den tidigare.

F'olkiifp varkinter från Södermnnland

VS fUrutsätter, om inget annat skrivs, att danmma
står uppmällda parvk vända l damriktningen. Pojken
tfll värmer om flickan.

l. ValMAttning hela dansen.
Två tremug framåt, två steg runt. Därefter mar-
kering av takten genom att slu ner med händerna
två gånger.
(julia Bodin, Branclalssund)

2, Två tremcg framåt, ett steg med dansriktningen,

ett steg mot smM ett varw omdansnlng med två
Meg.
(OskAr Karlsson, Gryt)

3. Två tresteg framiit, pojken fortgWtler fr:imåt med
två gångötcg, samtidigt Bom flickan svånger under
hans arm ett varv. Därefter ett varm omclnmning
med två steg.
Det hiir temat varieras i dot oändliga. Fllckmw
omsvbinining under arm kunde tydligen 1iig;rm Id
på vnlfri takt. F&s¢$k att börja damen mod om-
twlingning undc r arm samt direftcr oin&umUng
eller ett tremeg framåt samt omsv|iDEnlng under

rinn mmt omdamning. Man kRn ockdl avduta om -
darwningon med en omsvängning umler arm.
(Uppteckningar från Mörkö, Vagnhämd, Mariefrod

m, fl. platscr)

4. Ett trestc9 från varandra, ett tromeg mot varandra
mint omdanming.
(Mörkö)

S, Ett trcsté9 från varandra, ett tresteg mot och för-
bi varandra, tvh gångsteg så att pojken kommer
mitt för flickan samt ett varvs omdamning. I den
Mlr formen var det vanligt att variha med variant

fym.
(SUgtomta)

6. Ett tremeg från varandm, sajntjd[gt vändning ett
varv, pojken motsok och flickan niecbok, ett
trcsteg mot varandra utan vXndning samt omdam

ning två varv.
(Turinge)

VId desss typer, där mm damar från vnrandra, hkiode
det Att man bytte Mckn.'Oe meddelare som talar om
detta har aldrig hört l1jrb om någpn orgarMemd form
av flickbyte, utan det har alltid varit helt Improviserat.

7, Samtidigt som pojken går fyra små mcg frsunåt,
damar flickan runt honom med två tremcg utm
att de däpper handfattningen. Oåret ter omdam-

ning.
Här hände det fbland att flickan d!tppui pojken
och damade till pojken bakom och damack om

med honom.
(Södertälje)

l de nosta Siv de varianter s017] beUrSvm hlir förekom
som alternativ hoppsa-steget i omdamningen. Steget
km lättast förkjåMs med att man tar fyra tncg per halv-
takt, dvs åtta steg l takten. Låter svårt nXr man lXser
det, men är fAjcMkt gamka lätt att utföm.

[N som läser detta - fönök; alltid Ur det någon variant

mm passar.

Musikaligkt är det mntllgcn samma RSrbållmde Bom
med dansen. Om det lir en Rhelnliinder eller en schotug
man spelar är svårt att avgöra. En tumregel är, att om
melodin påminner om en angläs lir det troligt Att det är
en Bchottigme]odf. Do exempel Bom vi tar med bär har
vI inte själva klamju som schottls utan det är meddela

rem uppgifter.

I rjäst$l nummer är dot vår bikt att prosontera polkor
och polketter (2-takt). Därför Ur det vår förhoppnMg,
att vI under julen Bkdl sé glada och förnöjda spe)män
och dansare runt om l Södermanland som, mödan dc
roar s19 med 6chottisvarimter, funderar ut lämpl|m
pojkcttmatcrial att Unda in till SörmlanUliitcn.

LYCKA TILL!

Henry Sj¢$berg/Ame Blomberg
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1 SCHOTTIS ur notbok skriven 1896 av C A Lindblom, Rejmyre
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2 SCHOTTISCHdeeen av Lasse i Forssjö, som spelade den på dans alongenfter snickaren Erik Andersson, Valla, f. 1893, sssom lärt

, i Forssjö. Upptecknare: Gustaf Wetter
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, 3 SCHOTTIS ur notbok skriven 1896 av C A Lindblom, Rejmyre
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4 SCHOTTIS ur notbok skriven 1896 av C A Lindblom, Rejmyre
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5 SCHOTTISCH, upptecknad av Gustaf Wetter

efter Andem Gustaf Eriksson, Hägerbo socken, f. 1872
P

Anders Gustaf hade låten efter Oskar Andersson, Hälleforsnäs
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J 6 sCHOZTIBCH, upptecknad av Gwtaf Wetterefter Anders Gudaf Eriksson, Hägerbo socken, f. 1872
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"J 7 SCHOTTISCH, upptecknad av Gustaf Wetter

efter Anders GuMaf Eriksson, Hägerbo socken, f. 1872

—] Anders Gustaf hade låten efter Albert Boström, Flöda
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—] 8 SCHOTTIS, upptecknad 1964 av Gustaf Wetter
efter Erik Fogelström, Stockholm, f. 1881

7
Fogelström har låten efter Blinde Kalle i Stigtomta,
som levde 1838-19]1
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g SCHOTTISCH efter Axel Andersson, Bergshammar, f. 1909, som har den
efter sb far, Gustaf Vilhelm Andersson, kallad Grin&tugen.

Upptecknare: Olof Andersson
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10 SCHOTTISCH, upptecknad av Gumf Wetter
efter Erik Lindell, Katrineholm, f. ]897

Erik har låten efter sin morfar. mjölnaren
Karl Larsson, Eriksberg
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Ovamtående schottismelodier är hämtade ur Spel- (nr IQ) vfsar på ett "slätare" spel än or 9.
mansförbundets arkiv. Når du spehir dem, så tänk
på att tempot förr var lägre samt att melodierna ej Nr 5 och 6 är två olika uppteckningar av såmma me-
spelades så markerat som dagens schottisar. jämför lodi. De är medtagna för att visa differenser i stråk-
t. ex. nr 9 och IQ! Uppteckningen av Lindells schottis föring,
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Breilådan

GuUaf Wettor har i imändare i S6ruAandUåten

efter]j3t pengar com blev över vid inmmlingon till Olof

AnderEjgonA minneEGten och gom för"vajtås av KugikmuBeot i

Stockholm. Efterforokningar har vic.at att·doma pongar

finns på det pogtgirokonto souj Bp(jciellt inriittades för

inmmlingen och att mjmman d!;rstädeG överenogtÉimmer med

den Rumma BOll] angcs av Wetter, Fömlag Btälldes redan

vid sjåÅva in3amlinCen att överblivna medel Uulle bilda

en grunUtomme i Olof Andercgons minnesfond, Det ar hög

tid att detta förverkligam ooh beklagli t att oå ej Bkett

tidibare. Det lir emellertid knappa6t hedrmde för minnet

av en av våra 6tömta folkmuci]:saml&re att detta 6ker L en

anda av mioctänkciamhet oQh förUk att u otjämja mellan

olika grupper i Gpelm&n6rörelsen, något Bom var Olof

Ander36on ojälv helt främmande, Inga pengar har uledes

förol:ingratm, vad man emellertid kan beklaga lir att inte

MnnewConden kommit till stånd, vid varö Uapande holt

naturligt Olof ArÅermons efterlevande, repre6entanter

för 6pQl|nanEröre1scn och 10U60ot bör ingå. Låt denna fråga

bli en enande faktor Bom kommor att främja bvcx1b}c folkmuUk

i framtiden helt i enlighet med vår bortgåo©äc vÉing v:Lljm

Götobor6, och Stockholm: den 2 juli 1972
.." '" " ' l' I!

^1^ L, m q,( 'l p\m q I^ cC >~ Am

1JanT Ernst Emaheimer

Mil Stare i;i13son

Tro B OS or

Du ekjeåver pm dc drcmpcKre oöm jt'g tår komplettera.

])r:.':jj;)U1Grcn i:ri.,qe otöimdc cd dc'f W)P till
ötud:Lvrtdion oMj btd :'tt EU prwspela inför vt·der-
b6rnn,ju om Bios kurmeXsper i po1Uor,- på ¢rcjppe1,

Ettor en del pcrlcmnterrnde och mack s@ ver
dra/:spol2.1'em Epc.ci?jjt3t s¢ ha11åmmnco, Blitt Iidnm

Drampoltrcn crrtc i.qt'oG, ettur dgra tzcktcr
utbriutor ]:c.llZw.lmclj, - cut där ur iumn polska,
det W ju un i=mbo, -"1?¢$r Pncn' 9ÉiScr hi'n iåed en
hö::ra mt- %cjj? cd rdjetX; poleke,- bet bleV cm
hcmbo 1 ct.ktr. t:.ciet.-.

Etter nå::rt takter slc« halW=n nv-vUrjcmd«
md haIÄon,-sc cl Dtt ord.

1)rmscpclcron förwc:jn.
OOOC

Drr.cspolcron tick Uilvcor='kct ,-1ijt6 på uppapcIMWS
M fiol, don kunCc htm ej hc3tort:, UtWjj. eo:j hm
Bjtjv 9cUo,- &ldolcjs qµiiv cgptoo)amt rjat;rc l4ttr
till Mol. Duktit:t.

va=eo

=3'ma'¥'
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Ber6sjö den 23/5 1972

Arne Blomberg
Holmfagtvu6en B

SUdoTtii1,ie

Av ött par ord i en artikel I séhRs%é "3Clrrjandslåten" fömtér
JaC att Du wMtc ha fått fel upplyminmr Trän nåmt håll an-
Qende SSR:s "Mkj'etarZat". Det står att det är en "halvtiÅs-
t±limt'°, 0tt "drcjtjjokb", jag !örmodAr att det mikte vara min
medverkan oöm "=16kln3kri vcTskå" soe åsy[tagg och därför vill
Jag Eöra ett tillrätt.2lat:Bsnde, så inte alla som läser Sör1Elflnds-
låten - oöm ju tycker lir en verkliét Intre3santg trevlig och
!1Lttir tidnine - eär och tror &tt SSR betalar tör et halvtlu3-
tj¢Ujst i utt se}:retariat.

N0j, OX hSr 1£,:nr det till. JaC har ett alldeles ceet heltldG-
jobb på ciwzarr.a. Eftemom ju är kontoromänniska och van att
uriva mskin, så har ju de scMstc tre åren hjälpt HeL;e
Nils:ujn att skMva ut brevg skrlvelser och protokoll sRnt en
hal del Uencllcr och mnuNeript till tidningarna m.m. :.:?n detta
har jn'; mort på fritid på kvä!l&r och hölRer, Efteroom jag sjéllv
Ur iutrescerM av allt som rör spelmjnsm'jgik (med Sven som laro-
T.li3läre, fömthe), Bå hade jae inte tankt mig nUgon ergåittnin

för mitt arbete, men SSR &nsålS att jag Ueulle ha négonting, så
jag har faktiskt oegért ca 100 kr per år, beroende på hur mycket
Jobb dct har varit. Men Jag t&r ingen hög timpenning, det kan '
1&9 fömUkra.

Pör övriRt har Du nog fått skrivelger från mig förut, eftemom
JnC brukar renskriva Svens alla Artiklar, men av honom får jag
mnge.nr. aldrig något betalt! Kan Du fömtå? Hej!

sSRis Bekrgterares skrivhjälp

c.Lls4K:j,l '
Nea HäMelin 'L

JÖR SOM HAN JORT

Stavningen i den nya handels-
resandens brev chockerade för-
sdjningsavdelningens folk:

"Jag har vare på de här stelle
som aldri tjöpt för ett revöre
av oss å jag sållde grejor för
nära hundratusen. Nu åker jag
til Vesterås".

Innan försa|iningschefen hann
med att ge felstavaren sparken,
kom ännu ett brev:

"Jag kom hit å sållde för en
halv milijon".

Rädd för att avskeda och rädd

för att inte avskeda den obil-
dade provryttaren beslöt för-
säljningschefen att låta VD lösa
problemet. Det gjorde han
också. Morgonen därpå satt de
båda breven på anslagstavlan i
hallen med ett brev från VD
under:

"Vi har hållit på för lenge å
fOrschOka stava i stelle för å
selja. Titta på dom här affä-

rerna.
Jag vill alla ska lesa brevena
från Jansson som e ute och jör
ettfint jobb åt oss, å ni ska gå
Ut och jorå som han jort"
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GRAMMOFON
För några å r 9c"n var folkmudk något av grammofon'
Industrins gossen Ruda. Utgivarna tävlade med skiv-
köparna om det största omtremet.

I den "gröna vågenf' kölvatten följer ockd"ett betydligt
ökat urval av svensk folkmwik på skiva. Givetvis är
detta av stort viirdc för både gamla och ny:i folkmusik-
vänner, inte m|nst genom att en hel del av utgåvorna är
av stort folkjnnuslkmiskt värde.

Några axplock ur sktvhögen:

FOTMUSIK - för mamp och dIUjs

Kr|st|na Frohm och Lennart Erlksson (BÄLG LP 106)

Skivan innehåller sju sörmlundska och nio "uUändska"
låtar. Urvalet år brett; från äldre pokkctypcr till pol-
kett och scfjottis. Låtarnas tempo är anpassat till dmns
(l s00-tnlsformcr) och min enda anmärkning är att 3pé-
lot är litet för "vliktådac".

I BUOM heter en annan sörmländsk skiva med Krin©el-

bitarna, som spelar "danslåtar och visor från Sörmland

och andra 1an&kap". Dansmelodierna är rytmmarkerade
med gitarr (Allan Ljungdahl) och är mycket dansbarm

vkorna år tyvärr betraktade genom rosafärgade glas.

Bästå låtarna är de två mazurkoma efter Karl Karlsson,
DlllnU.
(Sigma EP l)

ÄLDRE SVENSKA SPELMÄN

24 låtar lnspelado av professor Yngve Laurcll redan på
mo-talet. Samlingen Innehåller 24 mycket fina inspel-
nlngar av HötSk Olof Andcrsson, Rättvik, Gössa Andem
Andorsgon, Orm, Jämt Olof Ersson, Orm, Bengt BLxo,
Mörsll, Gullik Alfred Falk, Borggjö, Hjort Ändors
Olsson, Bingsjö, Olof Tlllman, Dala-Floda.

Är man lntresserad av äldre folkmuslk är vHl denna
3k|va ett "måste". Yngve Laurelk pionjärarbete har
gett oss de äldma kända lmpelnmgarna från en tid, a
spelm.mstävlingarna hade väckt upp det falnande in(xés-
set för flokpel. Även tiotalets vtrhjosltét vIsas; lyssna
bara på Spc1-Gulles tekMsks låtar. Betydligt [unktionel-
Jarc är Gössa-Ajnders låtar.
(CBS LP 6491s)

SPELMANSSTÄMMA I DELSBO (Sonet SLPD-2039)
är ett dubbelalbum, 3om mycket riktigt innehåller mu-
sik från DekNstämman (1971).

Samlingen innehåller nUrmare fyrtio nummer [rån lan-
dets mest kända stätnma. Glvetvis är innehållet minst
sagt blandat; (rån orgaxmerat allspel till lmprovls0rat
buskspel över alla tänkbara varianter aremellan.

K
Utan tvckAn är detta en Fjd bild av gpelmansrörelsen l
det begynnande sjutuotajct. Om jag bland olika grupper
av nya och gmnla, bra eller intcmgande, spelmän
skulle rörsaca göra ett °'bama väj", vIll jag gärna re"
kommendera Dig att lyssna på Fridolf Janssoo, SlngS,

och Erling Holmström, Gamij G rmlehamn, när de på

nyckelharpa spelar Fridolf Mar$gårdgvalgen. Men ,
Bom sagt, mycket mycket annat bra fjn0s att lyssoa pL

LÅTAR FRÅN ORSA (SR RELP 1124) är en mnllng

äldre iwpclnlngar med Gösså Anders, ©orda åren

1949 - 1959.

Att Just Orsa-spelet kommit l ropet är Ju late förvånande.
Det är ett mycket ålderdomligt spelsätt, Bom bevarats l
dessa trakter. Tre av låtarna sekunderas av dottern

Gös3å Anna.

VÄSTERDALTON (FJD LP 72-001)

SIst men inte mLnait: en helt underbar 9kiva med Dans&r
Edv:ird Jonssolj, Kalle Almlöf och Anders Roséo.

De unga Spelmännen Kalle och Andem bar orienterat
dg bakåt i tiden och kan på denna sklva presentera ett
utsökt ålderdomligt spéi. K öp de n n a sk fvaf

Tyvärr har Inte alla sklvaffärer lmett nCklvänctlgheten
av att vara vähorterad l Bvensk folkmtMk. Fortfaraock

är det så Illa, att man i folkjnnuslk[acket mestadek barm
finner äldre lnspelnbgar med Gunnar Hahn, Skamem

Spelmåndag osv,

Sviirighetoma blir Inte mindre av att en hel del kv den
nuvarande skivproduktionen måste framställas på mer

eller mindre privat Ijss1s och inte förmedlm via GDC.

Flera av ovaxmående sklvor kan vara svåra att & tag l

- vad ©iller Wsterdalton kan den köpå3 från Ancbm

Ro3Cn, Box 17s6, 7s2 00 Malung.

Vid högtalaren

Arne Blomborg
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Småvtsslandc gick Jag och py33lade med mina flukor S:
för jag vUntadc frukomgUter. Det var två gamla spel-
män. Båda kom från norr om Uppland, båda med l både
Sörmland, Gillet l Stockholm och sina hemorters spel"
mansförbund. Vi kan döpa dom till K (Kalle) och S K:
(Svonne). Båda i 70-årdldem.

Dom kom litet gormande mod varnnn, cWrför att dom
var oemc om ifall det var en flicka eller pojke l ton- S:
åren dom hack råkat ha sullskap med på tunnelbanan.

Det blbtc kallt ute med lite gnö, så vi tog en liten bak-
teriedödare, vars en Aalborg3 jubileum. Varje gång
Knlle tog ett glas, u sa° han högtidligt: 'Se upp min
strup'e, nu kommer syndaflodcn". K:

VI 3ätte Igång och Nickade l oss stekt sajt sIll, lök,
köttbullar, spjäll, sylta, Inkokt makrill l en Baj|g Nra,
då och di etc järn och: "Se upp min strupe etc. "

K: Läste du Sörmlandsläten nr l, Sture ?

"javisst"

K: Den där Arne Blomberg gjorde väl en tider'nas
sak. l en enda liten slda formade han in l prick
och allt i ett nOtskäl om folkmusiken, Bom andra
bråkar, kivar, ältar och skriver långa böcker
och artiklar om.

S: Vkst är det bra. Dot lir ju bara att konstatera att
gubbama på artonhundratakt greja séj en fiol och
Spelade Bom dom andra. Om degsa va gamla, unga,
snieder, lantbrukare, om dcc var danser, visor,
m,imchcr, psalmer ålr logct att snacka om. Men
det var ju klart, man fick följa utvecklingon vIdare
me" polkett och hambo,

K: [k" e° ju klart, det va° kul å Bpcla, så do° va"
bara att följa med l utvecklingen, men det man lärt K:
3Qtt ju l och vem 3om skrlvlt eller gjort låten ock-
d, meo om detta tjåtå3 visst aldrig fhrdlgt.

S: Den här killen Sellnder kunde vä] ha smugit ut och
Wg1t reda på de gamla danserna. Då hade vi kamke S,
ännu halt dem Bom dansat till vårt spel Idag.

"För tusan, boymr, vI har Ju Henry SJöberg l
Rönninge och Sörmland. lian har arbetat mycket
och ur vIll den Bom göre mest med våra autenuska K:
damer, där han erhållit utmärkclsc också. VI
har Norman l Säter och Relnhold Anders3on l VI-
ken, Bom ockd jobbat l denna såjc. °'

K: Sjöborg ja, de" e° en 6tYv kille. Honom kändo jag
på SO-talet, Han kan ju den gamla spcjmammuM-
ken också.

S: Han ur väl så"n där koreograf. jag dg fyra ung-
domar Bom fröjda Ukta polgkR på Skamen, där
Wrmlännlngar spelado till, en sommar. jag måmte
fråga dom var Cusm har ni lärt de° där ? "Sjöberg" S:
så° dom. Se °n oår ja umckat mc Henry, hörde jag
att han kan mor om folkmusik än de åmta.

K: Den där Sdlndor hado ju egen mus|k ockd, men K:
Lnto fan va do oån l Moddp:id Bom spelade den.

Inte l MlUngland heller. Där spelade vI do låtar
gubbarna hade eller gjorde. Se "n blev de drm®gpel,
men de va Inte så kul, för man bOrde Inte oej sjäjv.

tei, å Inte så bra låtar, tyckte man, Bå ur det
gavs tillfälle, gick man ju med l nå "t spelmans"
lag (Se upp min striipo etc. )

VI har visst en forskare l Sörmland, 1Ute Jag l
"Sörmlandsläten". "H. An" kallar hm séj och han
h3r uppfunne va ° de ko rta tonema Urmammar
Ifrån; Jo, ifrån draggpele", och séjér hm, dess&
har 3pelmämjen lä re scj &v detta.

Om den där figuren hade lite fömånd skulle han
väl 3öka séj till nån drag3pcl6rcjreojng, för et
borde Lin väl förstå, att vi har våra mdgar.
Dom talar inte ett dugg om dragspel; vt är musc&-
la och tillhör kulturea.

"Hör nu grabbar, jag har v3r|t på Muslkhl6tongka
och sett uwtällnLngeo M draggpel. Man tvUtar om
dragspelets premiär bär i Svedala. Dom ylar om
1820 eller 1850. Det får vara hur Bom héist, men

"korta toner" för fiol och väl mängder av ijmtru-
ment fänn3 före detta datum och även spelmX,
men vad många grabbar tycker är oröruäjnt sv
denne "H. An" är titt ta SörmlanU och Stockbolrm
spelmän och därmed alla F|olspelmansft$r~
Bom något försoffat efterblivet dUkte, bara dälr-
för att dom äkkar sin fiol, oin repertoar, RSljer
mna mdgar att fkSra sLR spelmanstrmuuon. Dem
här killen är nog Inte så dum att beoa ut folkmu-
slkens myglarÉ, men Un Uall ockd v0t&, ut
massor av flolSpolmän flnm, Bom tycker om drag"'
spel. "

jag hörde på TV ett tiotal flokpelmW från Xlvda-
len och tio dragspelare från sajnma ort, Bom m"
lade samman. Man hörcb ej en Uoltoa, dot nr
döfött.

Men oog kan Jag förmå, att draggpelsllrarm ~
fi,tt, och det är Daturllgtv1s bara do~ Bupµ)rtgm
som yrar, det bar man ju hört, bara för det varit
uppåt för fio6pelmUn ska ju alla va" spéimX.

Å då ska de va folkmudk från bådo gula och rmm

å land man inte lntreswrar s0j RSr. Alla talar om
folkmwlk och popgSlngeo lirar josUsoporor f hyr"
koma, men snart Kr Yl välj emaxnma Lgma (Se upp
min Mrupo etc. )

"VI har haft fina gämor på Gillet l år. Vän styTd-
ser l Stockholm och Sörmland är llvakUn och
utomordentligt bra. Det händer Bå Wr1ikllgt mya-
kel, men nu Bka vi väj fika pojkar ?"

Nog har jag hört do älctro gu6ma smla, men
Jag tycker det hörs illa om dom, lnw vet jag om
det är så det 6kä v&?

jng har ocKM hört många pmla en6tkrinmr A
nog är åjt Btor Bkillnad på tspel och låtar mon ock-
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så på utbildningen förr och nu. De e väl så att
dom hade ett helt annat arv ettor förra generaUo-

nen,

"De nesta pedagoger Bom nu spelar folkmusik;
Kouppala, Bymedt, NesUer, Liljefors, SanUtröm,
kan inte nog betona att noter i folkmusik är ett för-
cWrv. Så har VI en annan sak, takten, den ar Inte
en av tre spelm,in ense om, En del talar om folk-
musik att höra på, en del om att dama Ull. Den
man dan,s,a,r, till spelar man i regel för fort når
man skdll h,ö,r,:,i. på den. Det blir i realiteten av
sMckét att man ska sEring& till marscherna,
men enligt Laurells vaxrujlar lär dom ha spelat
för full rulle. Vad metronomen i Svenska Låtar
vimr har aldri& någon talat om, men Nils o. Olof
Andersson fömökte vara ärliga och satte ut värde
här och var RSro låten. Blev dom (lurade) felunder-
rättade ute l bygderna, var det inte derw fel. VI

är l en tid så allt ska omvurdems av alltmera klo"
ka gossar och flickor. Litteraturen var runa djmg"
an tOrr, det ska vara porr. Målarkowten v&r ju
rena fotograferlngon, det skn vara nonflgumHvL
Musiken var bara snobberi, det ska vara tolttcm"
musik. Onivandlar vi detta, får vI en gujnma som
passar en hel del numera. jag står för klassiker-
na, Det är dock på dem allt Ur byggt - romanen,
tavlan och muslkeo. Ungdomarna talar om att do
lir manipulerade, men varför finner dom Béj l
detta ? Dom köper porren, målningar med armar
och streck, och ett oväsen från ungdomsgåråm
mm dom kallar musik - de° e" grejer och du grabb"
bar sejer jag om al it detta som änkan Bom upptäck"
te hon gråtit vid fel grav: "Det var bortkas4 tå

rar, 00

Sture Nljsmn Tre Rosor

Musiklivet i Nynäs skärgård

från 1850 - 1920 talet

Musiklivet har varit ganska rik repmcncerat 3v lekmän här i skär
gården. Fiolen, var det instrument, som alltid hade företräde, dragspelet
användes högst sälhn och jag hjr ingen, vare sig man eller kvinm att 3n·
teckna, som trakterade detta instrument. Några större förmågor har jag ej
3tt fmmhålh men vill ändock anteckna ett par allmänt avhållna bygdespel
män, nämligen Gul Gus:tf Andersson i Ekhojmen (1860—1890) och
August Höglind i Säftholmcn (is60—1895). Den förstnämnde kunde
spch efter noter och även spela orBcl, ett instrument, som han själv til1·
verkar. Hö£lind spelade på gehör, men en förträfflig dansmusik, och rMnga
låtar efter honom äro i gott minne. De båda ovm..iämnda voro dltid an-
Ilade vid större fester, bröllop och juldanser. Men t'töver dessa båda fanns
en mängd musikintresserade, som aldrig kommo till sin :ätt pf grund av för
älig utbildning och sin tillbakadragenhet. Jag $kjll ändock uppräkna några
av dessa, emedan j'g tycker att de hava fyllt en väsentlig uppgift. Om jag
börjar med de äldre, så får jag först nämna Klas OI$$or från Ö. Oxenö
(1830—18s0). Huj v3r ej Nynässkärghdsbo, men hade nog till stor dd sin
musikverksamhet förhgd dit. Fredrik Pettersson från Lökvik (1870—1910)
sjmt August Karlsson, Korsudden (1870—191$). Bland den åldersgruppen
kan liven nämnas Karl Nilsson, N. Käringboda (1860—1915). Han spe-
lade flitigt men ej utanför hemmet. Hans musikincreise var mycket stort
och hans största nöje var, när hm fick höra fiolmusik eller en folkvisa
sjungas. Han spelade alltid med dubbeltoner, vxför hans inusik skiljde sig
från den övriga. Axel Lundqvist i Slätt3 (1890—1920) var verksam hår
i sin ungdom. Han åstadkom en enastående vacker allmogemusik. Under
ovannämnda period funnos även tre styCken, som högst sälhn visade sina
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färdigheter. Det var Ludvig Vestman och hans syster Am3jij fdn Vinds·

berg, som bida kunde spela och det µ egenhändigt tillverkade fioler. ju
skall ej heller glömma Ludvig Sjmueisson, som vjr en fosterson till ovan
nämnä Karl Gustaf i Ekholmen, Denne Ludvig förde iiolstråken med vän·
ster hjnd, en cgendomlighet, som ti: svår att fSdclm. l slum lv 1800-talet
till sin död år 1914 kom en annan man vid namn Hjdmjr Åkerblom, Yeter·

0

klöv, att bli populär, inte för sin begåvning u;jn för sitt e,endomhga uppträ-
ände och för sitt ej så tilluhndc utseende Hmj hade för %'3nj att mmpa
takten tå hårt att enbart dem skulle hj räck: jU tdda en dans cftc:. Det rå-
der emellertid ej något tvivel om ztt denne Hjilmar vjr koksalt musikin-
tresserad. Han kunde gå mellan gårchrna på $ommar'kväi|jrn1 och spela sain·
tidigt som han sjöng. Reinhold Larsson i Unghoim vax även han mycket

anlitad vid danser och fester.
Fram på 1900·talet uppenbmde sig månp som intrcsseride sig för fiol-

musik, men iebTn 3v dessa ungdon"m: fonsjc:c mm än nlgn år med undm-
ag fÖr Kid Andersson i Rösång, som noe höll pIl i IS k.

En annan mycket lovande fömdga "u John Stenblom gom en konam
tid vjr bosatt vid Benbol. Vidare kan omnämnjs Ingeborg Nyström från
Dyvik, som senare gifte sig med ovjnnämnde Stenblom och Elsi Kirlsson
frlr. S. Käringboda HenninR Andersson från Ekolkvtk sun: undertecknad.

Sedan Nynäshamn tillkom drogo de flesta sig tillbaka, a de hngo höra
musik jv modernare och högre kvalité.

Slngen vax ej så allmän hos befolkningen, men det hnns likväl persc-
ner md utmärkta röster. Jag måste då omnämna Hilma Jansson fr3n Ångs-
vik och Alma Andersson, Bruket. Även min mor kunde i sim unga år räkms
dit. En yngre förmåga var El$3 Karlsson, S. Käringboda. Bland de manliga
kan omnämnas Johan Larsson från Ekskiir, som var en utmärkt psalmsångare
och vi fä ej heller glömma Hjdmar Åkerblom med sina sjömanwisor.

Nu har emellertid sången och alhnogemusiken tystnat och dött bort
och även den pmla skärgårdsbefolkningen.

W

(Ur Allmo«ens exlstéMmöjlighcter och llvsförlng
l Södra Ösmo på 1800-talet, Ragnar Gu9takson 1957)
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Om notskriften.

Noterna var från början avsedda som
ett förenklat stod for minnet. NOtskrd.
ten uppfanns av präster inom den ro·
mersk katolska kyrkan. Man ville att
kyrksången skulle låta likadant l alla
länder Omkring år 600 e Kr. började
man samla in och ordna de olika sånger
som förekom på skilda håll l ett slags
notskrift.

Omkring år 1000 kom man på ett
enklare sått att skriva ned musiken.
hnjesystemet.

Nu kunde man till och med sjunga
melodier som man aldrig hade hört
förut. Men man kunde inte skriva ned
vilken musik som helst. Melodin måste
röra sig ratt så tydligt upp och ned På
så vis påverkade noterna musiken. Ef
ter några hundra år av notlasning Och
notskrivande började man alltmera
tanka på musiken som en notbild eller
något som man ser l stallet for något
som man hor. Man lat bli att hora de
delar av ljudet som inte syns l noterna
(se bild),
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":VIUSIK är ett"7

tilktånd i kropp?n l
MUSIK ÅR ett l km- m bart med detmmim. Allt

pen. Eller kmwke har den barm oöm allt femtio dycken.
kommit att bli det for mig, jeg Man mtte dem M en lwtbll.
·jQd into. jBR minrw fortNumnde De Åkte bort Ingen ml. Inrn
mm mon överkropp + ~ gvm- B&de Migot.
jade över mig mm en ~ fnm dr
och tlllbskL fram och tlllbmU, VI VÄNTKOK. Tj'mrnw åkte.
och klbdema tnmde f Mmkmm- En halvtimme Ben&re hörde vS

Immrem mmmgm dtormbdd&9. skott. Db kam från en pjUb mm
Hon bmkade 6jwiga: "Sov, min vI kdkde "den luin des KjiuLmj-
lille, km " Jag uodrar : F¶nm det

jetriid". Då. pl6tdlgL rumde alla l

mÅf4m ditt 0tt Kjurw& deh ver- upp. Kvinnor och bnm. vbj rpmng
nn" Utanför tvsttMe gdg de tjm-

och gpmng, men det vU fortfa- l

|Ks mlduterm t byrw käjkm ju rande lj/iBt Man hörde Lnget gn-

vbt fm Lr gamma! Ockd de ngt än ljudet av våra neg. När vi l
r)oog meckn do tvålMe In unm kom fmm till "den hängdeo km-
ldns& vIta kroppar och vur |Qtjs l

|1mngre d truktmde Barm ung4

mAn vmkode m och
.It Mkom fömrcn !arjn0 fhckor MUSIK
·om äk m dem. I $myL ma
både for dem och för m familj. om l

l ju vet mte vM MUterm O

sjonC. men det var djcert mnn vintern
ImancbmuSk. Man kao 1Me Kväk

In sjR till mnnchmwik l

l LAnirt mnare, 194s, när txxnb-
mngmnn började och bym lnvå. L'ng«rw1" dk vi do femtio krop---
nnre Rokto uydd l &0 grmm,

p"rnn 1nµn mkcodo dem. Kvid l

hrum mudmj diitr. m~ morna tall m M mm &njbömu
ujong de mörH vråmm ~ ännu varma Jbk. i» gm, de
flickor oim Ndd&n0 dng, ¶md. 'q'Xn' do förtmnrmde, de Hd Ull

nr mumh ·jmi öv..', .,, ,, (jod. iden a a de lmak åta ~

pojkwr drömde om den CtNK u Wr' oent. Qvtt do ~ ~
·kulk ut l xnrt ~ e ~ Cd" en dm för § cÉb m ~
m¶ dnamr mr vrål, ~ XtQ lkim kuodo nå dem. HM»
men urik och skmtt. de kvinnorna xjunga.

DQN mr en dW 00uj mm m-
* 4e h6rt amt. Det ·mr en Mng

JA, MUSIKKN m4dÅB man m
födm nAgon gång, man mbto q, "m Inte fmnm Akut ju mtrmi
hur den växm' oöm en fcrtjätt.

vem mm borjUe. Lämmw l

nudru. Hon utmöw ett UrtL «tInlng M do miinulln ( ·(

·' ' Ma1k vmimde Ulnp, d )~ l
a roredm-ne lntm län&m når ,,tt VI Lr'oddo ut det 1Akxbil0 trym
fram. Det vtu 0ttÄr , ia- jvonför mgrG gom oa bro, där l

m led mot Att Wut, mcytMjR+ n kunde gå.
Ihndo vuxit l Gmkhnd, a tjM" 3krfkttt tMdo Lkut men när l

ooIdMerm vågmb LM0 king" dm Inte nådde ~ blev CS4R en
tviUn in mg f bym kiijliL DcjC ~ dag, l mmnm Wj, l m· l
a jIIR äk mudkm bdm. .

läe, gom en uttänMW ov hm-
Tyxkwna hMe m"reCemt tom- ~ bopp.

tio av bym män. DNNO Nm hm- .
de u)otst&ndmlm~orjem dö-

De aodrm kvinnorm fb]1 In, od l

dnt en tjmk geneml l bnmr|, efter .on. De maum mm riNter'
Nulmerna hmde mtt ett peta M Ubgm åm drm , do Ajräckt0 l
hundrm gmker för mrjo ty'uk of. dom ond mot denmma och bua-
flcem liv. Msd tmko M bur do k"~, ordem kröp +kr1ng dom l

|mAtte judmiag liv mW» man , uedm bäUMo ek nyn,
ändA vmm pxmkm UJd. h+ och högm upp, tULD de 6 l

W mliiMo till byn tmm. rmnn mcR on Mmmd oom jnto
Iomot kjodain tro ptb utermda. "tlMÅB Md.

K0tj. Order |pvw om ut dia dail- *
|le mmlm på byno torg, fmmför JAG HÖRDE wjdng

d0o l

dngen. Men nu, om M duw l
kyrkan. Någim fömökto komm" ögonen, kommer Uxjph 1£1Rmkm.

Iunan, men viigwmi var epdlrm-
de. De mmlade om alla där. Det Mutdken kommer Mltfd tlilbsk¶,

|vgr mest kvjnn« Qctj Imutl Bara for den är ett UWtånd l kroppen.
70- KO uän över IB Kim åjdor. Bn THEO KALJAFATIDES

grek mm fimemde som tolk Kall(/wtdés år /5dd och 4pp

l

Igick omkring md en mmk för ruren i GrekWd. Till svenge l

angiktet för mc ingen Uuble un. kom han 1964. HaA år /öir/at-
lare oa har bl (l sjwftN¢ mvm4-

nn igen honom. Han Kick bland n,n "Utlämmcm" och TY-pM- l
om mod en tydc df¶eer bredvid Hn "Vad hdMer BeKll4m, Allt",
·1R och pekade M olika rUo. Dd Ui~ j decembeT. .J
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Som en symbol för tacksamhet
och växtkraft har Bpelmansför-
bundet vid några tillfällen plan-
terat vårdträd. Då Gustaf Wetter
fyllde 70 år hedrades han på
detta sätt. Vidstående kurbftsmål-
ning med tillhörande polska ut-
fördes av Nils Okson till min-
ne av den naverlönn, som är
vårdträd på Flenmo.

På oms]agets sistå sida finner
Du en teckning av ytterligare
ett vårdträd. Detta växer och
frodas på Seht Carksons Vinäs
nere l Småland. Seth var Söder-
manlands Spelmansförbun&
förste ordförande.

Arne Blomberg

NAVERLÖNNSPOLSKAN Nils Olsson 31. 12.1955
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! Zornmärket

l
l
l
]
l
l

Den kanske mest eftertraktade utmärkelsen för
vårt lands spelmän är det så kallade Zornmärket,
vars valör i silver berättigar ägaren till titeln
riksspelnian. För att finna bakgrunden till nuti -
dens uppspelningar måste vI betrakta Anders
Zorns insatser för den svenska spelmansmusi-
ken vid tiden kring sekekkiftet.

Folkmudken genomgick kraftiga förändringar
under 1800-talet. Skälen härtill var många: ur-
baniseringen, förbättrade kommunikationer, nya
instrument sO!Yl dragspel och gitarr, nya dam-
former som vals, polka och schottisch osv.

I dutet av förra seklet var därför dc lildré folk-
musikformerna soul kultung, lur- och hornblås-
ning i det närmaste utdöda. Även fiolspelet hade
börjat försvinna. Dansmusikens instrument var
vanligen dragspel eller ibland en kombination av
dragspel, fiol, gitarr eller klarinett.

Det är f detta Mcede som Anders Zorn anordnar
den beröinda spelmanstävlingen på Gesundaber-
get år ]906. Avsikten var att än en gång få höra
de åldriga låtarna. Säkerligen anade inte Zorn
att han med denna tillställning lade grunden till
1900 -talets spelmana röreke.

Den första tävlingen väckte mycket stor uppmärk-
samhet och under de följande åren anordnades
spelmanstävlingar på ett otal platser runt om i
landet.

Samtliga dessa tillställningar var relativt lokala,
vilket ju tävlingsidén krävde. Snart höjdes emel-
lertid röster för en rikstävling, vilket dock väck-
te en hel del protcstéE De protesterande menade
att detta skulle undergräva de dialektala olikhe-
terna och att man i stället borde fortsätta med de
lokala arrangemangen.

Riksevenemanget kom dock till stånd år 1910 på
Skansen i Stockholm. Arrangöre ma insåg dock att
det vore en orimlighet att anordna en tävling mel-
lan spelmän från landets folkmusikaliskt så olika
oniråden och tilMUllningen på Skamen fick i Mål-
let benämningen Riksspelmamstämma.

Till stämman hade Anders Zorn ritat ett märke
som samtliga deltagande spelmän erhöll i mlver,

Som resultat av det myckna tävlandet jrunt om l
landet framkommer en rad spelmän Bom emkllt
eller i grupp framträder med folkmwlk av äldre
sMtt. Tidigt kommer också nykompositioner f
åtminstone delvis gammal stil. Det nyväckta spel-
mansintresset omhuldtw av hembygUorganbatfo-
nerija. 1920 tas folkmwiken upp som en punkt på
Svenska Ungdomsringens program och fem år s0-
nare (1925) bildas den fOrm folkmwikorganlsa-
tionen som är Södermanlands Spelmandörbund.
Under de följande åren bildas spelmanSförbund f
de flesta landskapen och 1947 får spelmännen shl
riksorganisation Sveriges SpelmänQ Riksförbund.

Nå, vad hände med Zornmärket? Efter hänvän-
delse till fru Emma Zorn erhöll Svemka Ungdoms-
ringen bemyndigande att överta det av henrm då
framlidne make komponerade må rket. Märket
präglm t tre valörer: guld. silver och brons och
utdelas efter särskilda, av Ungdomsringens riks-
stämma antagna, ståtuter.

Första gången uppspelningar för Zornmärket ägde
mm var vid stämman i Västerås 1933. Sedermera
har märket delao ut vid en mångfald g. k. Riks-
spelmansstämmor på olika platser l landet.

Uppspelningama sker Inför en tremannajury och
enligt statuterna bedöms:

"l. Låtvärde, utförande, stil. rytm och karak-
tär, tradiåon, konmnärlig förnyeke såxnt
egen kompodUon.

2. För%tåeke för den teknik soni tilläxnpaW
av äldre tiders spelmän och Bom bör kom-
ma till användning, om de gamla melodier-
na skall rUtt återgivm.

3. Sådan färdighet å resp. instrument, att
klangen och stämningen i folkmusiken rätt
framträder. "

Folkmusiktävlingar i andra länder är alltid offent-
liga i likhet med de tidiga svenska spelmang¢äv-
lingarna. Så är dock ej fallet med Zorntävlingar-
na, Bom sker inför lyckta dörrar. Tävlingew be-
dömningsnormer svarar tämligeo väl mot de krav
som månp unga spelmän av i dag Btäller på folk-
musiken till skillnad från den stflmusikr|nässiga
bearbetning som spelmansmusiken på så många
håll har fått.

Kamke skulle offentliga zornuppspelningar kunna
bli ett av de effektivmte Bälten att föra vIdare
gamla tiders folkmusikaliska traditioner.

27. 12. 72 Arne Blomberg
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TRADITIONER AF SWENSKA FOLK-DANSAR är vår
Klclma tryckta sajnlfng av dnglekar och jnstrumentma
dammclcdtcr. Den utkom ursprung1lgcn 1814 -l 5 och
Inledde då den linje, mm via j N AhMröms 220 Svcmka
foikdangar och A G Rosenbergs utgåvor, ledde fram till

NÅs Ajnderssons Svemka Låtar.

Denna höglntressanta låtmnilfng finns nu l nyutgåva av
samfundet för vigforskning/Svenskt Vimrklv på Bok
och Bfld:s förlag.

Verket utgavs anonymt, men bakom utglvntngen Mod
Arvid Augwt Afzelks och Olof Åhktröm. För sörm
läjndgkt bruk lir Olof Åhlströms insatser de vlkttgame.

Han var född 1756 i Vårdinge socken i Sörmland.

saxnllngen Snnehåller drygt 130 melodcr (varav 16
Börmländska). Uppteckningarna Ur g',vetvls utförda utan
1900-takts kritkka blick på spo]slitt. l likhet med A G
Rosenberg arrangerade Åhktröm melodierna för pIano,

vIlket glvetvk inte hindrar att man spelar dem på andra
Smtrument. Några låtar förefaller mycket folkliga, den
tidiga uppteckningstekniken till trots, 6é t. ex. polskan
or 3 i häfte l med lång tvåa och bfndningnr, Bom Uker-
llgen kominer från f|olspelets stråkförjng.

nlmuon ull Svenskt Vis:u'kiv.

Samfundet kommer varje år att tllktlilla medlemmarna
en bokgåva och inform3tjon6skr|ften Låt och vfss, Bom
utges en eller två gånger per år. Dessutom kornmor med-
lemmama att regelbundet erbjudåis möjlighet till sub-
Urtpuon på aodra publikationer.

För Armvgiftcn ]971 erhöll varje medlem nyutgåvan av
Johan Nordlanders mmllng Svenska bamvkor och barn-
rim. Denna kan - så länge lagret räcker - av medlem-
mar rekvlreras från Samfundet. För 1972 års avgift er

håller medlemmarna Äkstå numret av SamfundeW Inför-
matSomskrlft Låt och v1sA samt årets bok. Boken för
1972 är ett nytryck av ovan nämnda arbete.

Dessutom kan medlemmarna till reducerat pMs klSpa:
Brlttbka ballader och visor j Bvensk tolkning av Karl
Asplund saxnt ett nytryck av Svemka låtar: Dalarna
l-lV, bundna l ett band med efterskrjft av Måts Rehn-
berg.

Var och en Bom har lntréssc för vkor och folkmumk
kan och bör bli medlem i Samfundet fUr vtsforsknlng.
Medlcmmvgiften för 1972 är kr 25:-- och sWtts in på
postgjmkonto nr 65 18 48 - 4.

samllngen kan käpås l handeln, men Du kan också få dén
genom Samfundet för vlsforskning, Bom är en Mödorga- Arne Blomberg
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] ETT INLÄGG I DEBATTEN OM DRAGSPELETS

VARA ELLER ICKE VARA I VÅR FOLKMUSIK.

]

Efter att l flera nummer av "Sörmlnndslåton" mad stort
Intresse ha följt alla vinklingar och vridningar av det

] kära folkjwtrwnentct dragspelet vore det väl på tiden
att även en stackars clrngspelare gör 3jn sUtjpnma hörd.

jag kan berätta, att l Kungsörs Spelmaxwlag har vi ett

] mångårigt samarbete mellan fioler, dragspel och gitarr
och det lunkar alldeles utmärkt. För att inte tala om
folkdamama. Bom vI i många år spelnt åt; där lir de
enbart posttiva till vår muMk.

l Kanske våra kära '°gamgubar" Inom fiolkåren inte har

tittat närmare på drngspolets utveckling. men faktum

Ur. att numera finns det valmöjlighetor Ifråga om Lon-

] (ärg genom register i Ms och dlduunt. Det Qe att an-

passa klangen l sanwpel med Kolor.

Det förstår Du nog. Sture Nilsgon Tre Romr. att inte

l å l' vI folkn]usikspolandc dragspolaro ute efter uti dränka
fiolerna, när vi musicerar tillsanunåns! Lii%t därifrån!

l vårt spelmmslag bildar våra klanger en enhet. Själv
l spelar jag den stämma som RSr UllFjllct passar bäst.

är någon stiitnma underbemannad, hoppar jag In då r

- törsta, andm eller tredje; det nvgör vi vid spdUll-
[ällct. Och vår gitarrlssa fyller ut kkngcn och spelar

l ett mjukt och stödjande komp. Wt skul|e Ni l 8p¢!lm:uj8-

lagen praktisera lite mer. Rytmiskt blir det ett plw.

Men att konservntismcn är stor, kanske l första hand

l bland de äldre spdmännon. det råkade Jag och vår gi-
turrissa ut för nu i Stockholm på Skansen. när det var
folkdmg/(olkn)usiks:lmlnandraknlng dä l' den 4 juni l å r.
(Vi var med Kungaörs Folkdamgilles ungdomar upp).

På Tingsvallen snmkdos ju alla för alt åma och spela
Lillsnmmans (faxiwstlskt tjwlgt förresten!). VI 6tod
och tittade på och lymmde. När ledaren (Or spelman$-
laget ropado ut att spcimämen runt om var vUlkomna
att spela mod vare scj de var natlondklådda eller ej,

då tog jag mod Ull mig och gjorde en istil!a förfrågan
om vI fick värn med. Det hör till mken, att den muUk
gom spolades, både till danserna och i övrigt, Mde vi
spel:lt (Unär som µ1 ett par låtar) i vårt spelmanslag
och kämpat med våra dansare I många år. Men när det

, ciii talndes om sItt det gällde dragspel och gitarr, dåblev det nobben! "Nej, dragspel det Ur nog inte u bra

, det, Inte hitr l alla fall." Lekar och så"nt där skulle
väl # an, men scen var det stopµ. Det var Inte utan

, alt vi hlev lite 1Qssna j nnslktet. Vi3scrligen andades

det om h,u,r, man xpelar, men. . . .

Når jag bcruttade att j:ig var verksam i Kungsörs
Spelniamslag men att vi tyvärr Inte hade så många fio-
ler kvar, kom kommcutarcn: "ja, då är det ju ca nöd-
lösning med drappel. " Lustigt, va ?

Nu hade do här spelmännen väldigt lite Hd för att pra-
tn: det skulle spokw. Men jag tvivlar l alla fall på att
resultatet blivit ett annat om vi haft mera Ud på 0s3.

Det har bcriittm mig, alt på uttagningen för solodan-
scmn i mässhallarna var det en sätming med bl. a. två
dragspel. som stod tni förfogande. Då hade det väj va-
rit nmurllgx att ck:n sättningen ockU följt cLinsama upp
j finalen på Solliden! l Därmed Inget ont mgt om Ilande-
rycb Spclmamlag, som spelade till damerna på Sol-
liden. [kl var ett fint och renkhngitmde lag. Tack RSr
musiken. Danderyd!

Det är bara att boppm, att vi 5:0 $miinlng')nl skall kunna
träff» och speja ulls3jnmms på stammor och l spel"
mamlag. pä dambanor och konsc restrader, folkdans-
uppvj&njng3r. ja varför Inte i våra kyrkor ?

Väj mött!

Med cd vjrm Spelmmhdlsning ull er alla!

Dragspelsmuslker Majken Carlsson-jakobsmn (SI)
Kung%r

Medlem i Sörmlaincb Spelmansförbund

PS

Det f|nng ljwgllmtar också faktiskt! På Hembyga-
festen l Hed den 18 juni l år (20-årsjublleum) spelado
medlemmar ur Vlistmanlands Spelmansförbund, cUt
en del av vårt spelmanslng hör. Spelmlin tlllsammanb
med kyrkorgeln spelade till µnlmcr och postlucllum
och varken kontraktsprost Lundgren eller kantorn
bromsade ifråga om dragspel och gitarr. Det var bara
att suil|a in sIg lledet. Det v3r en fin upplevelse att
få spela med i kyrkan.

Sedan ute på kyrkbacken var det folkmusik och uppvb-
ning av Arboga Folkdamg1lle, som vi l Kungsörs Spel-
manslag spelade till, och ingen gnällde utan det var
folk Bom kom och tackade för fin musik. Olika falla
ödets lottor minmnn!

Vid samma tillfälle utdelades ett Bergslagstroll till
fyra fiollster, som varit med på hembygdsfesten alla
är. Dcss:t var: Sven Andersson och johan Zander,
Kungsör, Erland Olsson, Köping och Uno Gill,
Västeråm

W
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l Kberi på HembygdMagen - Spelmansstämman i
Sorunda söndagen den 31 augusti 1969.

l
Sorundadräkten - 1Utoriska Fllimtar

b Begreppet folklore är mört, men vi som har Barn-
iäts hbi r i Sorunda denna hcmbygdMag har begräns:it

l obs till några av dess grenar.

Våra duktiga spelmän har tidigare l samband mod
högmässan l Sorunda vackra kyrka förmedlat en del

) musik och ju längre dagen lider, desto mor kommer

l vI att få lyssna Ull.

Fiolspel har into alltid varit tfllåtct i Sorundn kyrka.
l

Enligt ett sockenstXmmoprotokoll från 1739 heter det
sålunda, att det "biet enhälleligen bifallit och bedu-
Hit åt alt vlolimpel skulle afskaffas i kyrkan och al
den Spelemm. som undermår sig al spela på violin

l Inom kyrkotrtkkålen skulle böta 6 daler Kopp:mynt
ull kyrkan. Men l stället skulle Brudfålkct gpelas in
tned orgone". E(tersom det står "afskaffW', hade
tydligen fiolspel förekommit l kyrkan och surskll¢
pcMtlvt l det sammanhanget ur att sEclmXn har fun-
nits här l Sorunda mycket långt tillbaka. Men deras
namn är okUncLi. liksom byarna dUr de bodde. och
boupptccknlngar finns tyvärr inte tldlgaro än från
mo-talet. så den vägen går det Inte att få veta nå-
got om dterlUmnade fioler.

b

Några spcciella danser från Sorunda vet vi knnppast
i n!\gonting om. men att det för omkring ]00 år sodan

l dansades 0n dags slänhpolska ur känt. men den skfl-
' dc sig nog inte nämnvärt från vad Bom dansades l

andra trakter t mellamverige.

Beträffande folkdraktcn/bYKdedråktcn/So rundaclräkten

tycker nog en och annan att den borde det vIll inte va-
' ra någon svårighet att beröm om. Den fhios ju l både

bevarade och nyullvorkado plagg och burs än l dag
vId sammankomster till bygdem och (öi1lidcrnas ära.
Men de bevarade plaggen. dc Bom finrw både här l

' Soruna och på Nordiska museet, är knappm äldre

lin (rån den tid då dräkten upphörde att vara sorunda-
(olkcts gängso och enda klUcbkick, alltd [rån mitten
av 1800-talet. pil den tiden talade man inte om folk-
dräkt, uLin boniimnlngen var rätt och slått gångklä
der. Tyvärr år dot så. att av vardiigcrw plagg flnm
just lngenltng kvar - de har slittts ut l hårt och sthiv-
samt arbete. Och bouppteckningarna ger heller inte
några säkra belägg. Inte så underligt; cjésså enklare

och grövre plagg lades nog vid stdån om når boupp-
teckningen (örrämdes. Nej. det är helgdap- och
hönld$plagg. som finns bevarade. såsom broderade
lintyg och skjortor samt mössor, förkläden. halMu-
kar osv. oftn l s$den eller annat köµtyg. Som en
raritet kan betraktas en eller annan "klänning", dvs
kjol och tröja i såmma material, antingen det nu Kr
j hemvävt eller köpstyg.

Det borgerliga klädskfcket följde för längesedan,
precis Bom nu. modet l Paris och efter ett par år
eller kanske några decennier trängde "nyheterna".
som då hunnit bli gamka gamla, ned till allmogen.

Det kunde hända att ett nytt plagg tlllverkadcs l ett
köpscyg och t ett annorlunda snutt än som tidigare
vAht brukligt. Och sedan bars det nya plagget till-
sammans med den gamla k|lidWpsättnlngen. Där har
vt en påmglig sklllnnd mellan borgcrlipt och folkligt
klädskick. l den borgerliga kläduppUttnlngcn blan-
dades inte gammalt och nytt, utan ett nytt mode för
hindrade klädedräkten j sin helhet.

Ett bevis på hur ett utifrån kommande tyg så små-
nlngom kom att påverka mönster och färger l allmo-
gens dräkt. inbegripet Soruncla, var kajminken. Kål-
mink kom från England ungeRir l mitten av mo-ta-
let och v3r ert glättat ylletyg l s:uinbindMng och l
umjerbart vackra mndnjngar. aldrig enfärgat. All-
mogen hade kxmppm råd att köpa kMmink ull en hel
kläduppsätuung. utan fick nöja sig med en bit till låt
oss säga ett kvinnolivstyckc. Kålminken blev på sätt
och vIs revolutionerande för allmogens klädedräkt,
som tidigare oftast varit enfärgad. Kålminkens rand-
ning3r kom niimlig@ att bli förebild för våra kjol- ,
ltvstycks- och västrandningar ajltefter våra duktiga
allmogekvinnors vävsklckjlghet och konstnärliga

sinne.

Det blev således under 1700-talets senare hälft allt
vanligare att allmogens tidigare cnfiirgade klädedräkt
fick för olika bygder typlska randningar. Till visså
trakter. där man var Urskilt traditionsbunden, t. ex.
i Siljansbygden, Hälsingland. Skåne, Värcmcbbygdon
och. för sörmlänningar nära till hands liggande,
Österåkers- och Vingåkersbygden trängde aldrig rand-
ningarna. I stort sett, skAll kaxwke tllläggaa ty rån-
aga vUtar och 1Mtycken för bäck inän och kvinnor
har förekommit också l dessa bygder. men då trollgxm
under en senare Ud.

Som ett belägg för att sorundabondens ekonomldca
ställning vAr god och Att han säkert var mottaglig för
nyheter når det gälldo klädedräktens material kan
jag tala om att kajmink har använw hår till Uväl

kjolar Bom livstycken och koftor.
Sorundabondcn for Ull Stockholm och sålde sina pro-
dukter. Man kan t. ex. RLsQ l "Årstafrtjns (Märta

Hclcoa Rensuema dagbok" hur bonden (rån Mka
sålde timmer till Årsta. Det kan mycket väl tUxikas,

att en del av rmgarna vid dylika försäljningar l el-
ler utanför huvudstaden anvW\cjés till inköp av ett
vackert tyg till den hemmavarande hustrun, kandce
siden. kattun dlor varför inte just kajmink.

Enligt dc 134 bouppteckningarna {rån 17s6-1825 RSre-
kommer kilmink l 32 kjolar,' 29 livstycken och 3 kof-
tor. men Ingen har ägt mer än l kjol och l l|vstycke
respektive kofui. vilket vittmr om att kålmink var
ett dyrbart tyg och att man Inte hade mer ån en kläd-
uppsättning därav. Nu kan naturligtvis något ollor
några av cjes$A plagg förekomma l mer än en boupp"
teckning, därför att plaggen gått l arv {rån t. ex.
mor till dotter.
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Nordiska museet har Inget plagg l kajmink från
Sorunda och jag tror knappm att det flnns något här
i socknen. Men undersök ett gammnlt lapptäcke ?
Det måste i alla fall ha varit en betagande vacker
högtldMräkt. (ulkWndigad med ett skirt nätteld6-
förkläde och schåj och örinössä l Bidén.

Bindmössorna, Bom från början bnrs av stådernu,
även Stockholms, borgnrhustrur, trängdo så små-
ningom under slutet av 1700-talet och början av
1800-talet ned till allmogcm kvinnor. De äldsta
mössorna var relativt stora. men så blev det mo-
dernt med mindre mössor. Kasta en sten l vattnet
och sé ringarna sorn uppst:"ir. Där har vt bilden av
bindmössam spridning, men den innersta ringen.
som ger obs bilden av den mindre mössaxj, hann
kanske aldrig så långt ut i landet. Innan folkdräkten
Bom enda klädedräkt redan var avlagd.

jag vill dock påpeka. att blndmössan genare använ-
des till vnnllg klXnning. Min mamma. som konflr-
morädcs här l Sorunda 1ss'9, har berättat att hon och

ytterligare en flicka bar hatt vId detta tlllfUlle och de
övriga hade bindmössor. men bara några år sénare
var förhållandet omvänt.

Ni Bom har binclmössor hemma - jämför och m upp-
täcker att storlekarna å r olika. Bindmössor flnns
nästan överallt l Sverige men örmös3an den [lnns
bara l Sorunda. Förmodligen uppstod namnet Or-
mösaa töm nUr blndM$ssan kom l bruk och dem
(Or att .gärsk||ja dc bägge huvudbonaderna. "Stycket"
till bindmiSssan här i Somnda år dock av en särpmg-
lad typ och jag vill Qrna påpeka, att "stycket" och
framförallt den lilla tygremsan som gpetgen är fast-
sydd vId ur en relfkt av en tidigare använd huvudbo-
nad. den s. k. hatten. en relativt enkel huva. tjur har
vi detta Igen - när något nytt kommer in l allmogens
|d5dskick. så behållor man någon detalj av det gamla.
i det hår fallet att Fjsta speWen vId.

Öi"mössMs ursprung har professionella forskare än-
nu inte utforskat. så jag skall inte ge mig ut på hal
is, men jag har sétt dräkter från Österrike och gyd-
Tyskland. som har huvudbonader av liknande typ:
cLirmcd inte sagt likadana.

Och jag rekommenderar: Titta gärnn litet närmare
på en µmma1 sidenschal. l ena hörnet kan finnas en
liten Måmpel - rund, oval eller fyrkantig - med till-
vcrkArens namn eller initialer. Det är en hdlstäm-
pcl, Bom i"isattes varor tjllvcrkade inom landet och
föro 1s IG. Då avskalTndes nämligen den s. k. hall-
rätten. liksom ockU skråämbctena. I hallrUtteo in-
yick "fabrikanter", som inte tillhördo något skrå,
således även andra lin sicjcnvävare.

När man l vår tid syr upp ett kompletterlnpplagg.
t. ex. ett nytt livstycke. bör detta sy3 efter ett gam"
malt plagg. OMervera storleken och utformningen
av skörtets uddar. Tänk på att detta skört år en re
likt av ett ännu äldre plagg med iungro skört.

[k för Sorunda egenartade "tvärarmatröjorm" har
ett betyclligt längre skikt, en pilverkan av rococo
tidens klädedrXkt. Och gamkn säkort Kr "tvålränna"
en Nskrivande beteckning, tillkommen när tröjor
med isydd ärm började användaa

Så småningom satte en ny moderiktning. ompiren,
sin prägel också på allmogem klädskick. l mode-
dräkten, den borgerliga drUktcn, åkte midjan upp
men allmogen, som äkkade sltt llvstycke, kortade
i miillet av skörtet, om man nu inte mm t. ex. l

0

HäverödrUktens kv1nnolivstycke lät skörtet för-
svinna helt. fri'insétt två drygt l cm stora tungor
bak. Livstycket blev så kort att Qn glipa uppstod
mellan kjolen och livstycket.

Ur bouppteckninpma går ocKM att utläsa vIlka fär-
ger som varit mest använda här l Sorunda under en
vis$ udspcrlod. Bouppteckningar från 17s6-1825
visar t. ex. att till kjolar, koftor och tröjor har blå-
randliSt ylle v:irlt vanligare un grön- eller rödran-
digt. Och dem förstärks ytterligare genom att gen
avlidna hade ägt enstaka grön- eller rödrandiga
plagg.men två eller ibland flera blårandiga. Med
blå-. grön- eller rödrandigt menas att den angivna'
ra rgcn dominerar. Även männen tycks ha använt
blåmndigj ¥'3$Uir. men där överväger dock grön-
eller rödrandigt.
Betmffande mansrockar k» sägas. att den gröna
rocken knappast förekommer förrän l 1800-talew
boupptcckningar. Och gröna - ja, dä r namns mörk-
grCSna. mellangröna. 1Mare gröna. buteljgröna.
sjöglröna osv. Tidigare var blått och grått - bägge
färgerna l fle ra nyanser - mest förekommande.
Ganska sent kom svart in l bilden. Så är också för-
hållandet med en sla9s jackor l samma ni rgcr Bom
rockarna. Liksom på andra håll. vilt det troligen
ungdomar, som ville ha ett "kortlivat" plagg.

Och en sak skall man lägga på minnet - rocken var
Inte ett ytterplngg utan den tidens kavaj. Ordet·
kostym var Inte uppfunnet, utan uppstittMngen rock,
väst och byxor tillsammans benlimndcs för tango-
sedan manskjlinning. vust och byxor ullsammam
kallades mansunderkkmnlng. Och man gick absolut
inte l kyrkan eller på kalas l skjortärmama eller
för kvinnornm del l llntygsärmarna. Det är vi, Bom
återupptagit folkdräkterna. som gjort avkall därpå,
oftast av kostnådsskäL Jag vIll också [ramhålla att
gift kvinna alltid mhte bära huvudbonad.

Skinnbyxor var vanligmt, men också byxor l Bärruna
material och färger Bom rockarna har anvtiihts. Där-
för är det Inget fe] att använda nHSrka vadmals- eller
kjudesbyxor. Ja. det kurwke l många fall borde re-
kommenderas, ty mollskinnet lir strungt taget bara

en imitation och Ingen Urskilt bra sådan. Och detta
gäller alla dråktområden.

Och så ett litet påpckandm når Jag nämnt bouppteck-
ningar från t. ex. 17s6-1825. ur det troligt att plaggen
har anväMs både ett eller några decennier tidlgam,
boroende på den avlidnm ålder.

Sorunda är den socken Bom ligger närmast Stockholm
och som har haft en eken folkdräkt. dvs ett mpräglat
klädskick. Bom har skjlt sfg från nngrlinsande bygdom.
Socknem lsoleradc läge och invånarnas 11Hmde bd-
ctala och ekonomiska förhållanden har varit bidragan-
de faktorer. Och där kommer också slliktsambandet
in l bilden. Man gifte sIg ofta inom den egna byn eller
grannbyarna. mera Utlån imocknes. Detta har jag
kommit underfund med vid en gamka or,ikttande däkt-
forskning.
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Till s18t vIll jag Ugna en varm hyllning till en liten
grupp permner, som säkert har betytt mycket för
sorundadrliktens oförändrade utseende undor de sista
hundra åren innan den kom ur bruk, dvs som helhet,
ty emtaka plagg har senare burlts tillsammans med
helt vanliga kläder.

jag tänker alltU på våra sockenskruddare. Det var
nämligen så, att om skruddaryrket gick F arv inom
sånima släkt, kanske från far till son l flera genera-
tioner. bibehölb snittet till sklllnad från om det då
och då kom sockenskräddare från andra trakter.

O0sså inflyttade förde med 819 annorlunda idéer från
förutvarande miljöer, sorn do sedan omplanterade på
den nya arbetsplatsen. Och sockenskräddare. det var
något man inte blev eller var på en höft eller så där
litet hur Bom hekt.

Av sockenstämmm 1755 här i Sorunda utsågs en ung
skHiddardräng. Peter Grönberg från Mörkö, till sög-
kewkräddaro. eftersom hp var känd för kunnighet j
hantverket. krlsterllgt nyktert och lmkcdllgt lcveme
samt redbarhet. Med honom blldades liksom en 3kriid
dardynmS i Sorunda.

Grönberg bodde i Solberga och i sinom tid gifte 3ig
en dotter med lade rng skrådchrdräng johan Eric
Zetterström, Bom blev svlirfacjerns efterträdare och
bodde l Fagerma.

De bägge sörierna i det äktenskapet blev sockenskräd-
dare och en av döttrarna gifte In sIg i en annan skdid-
darsläkt, Roos eller Rosenberg från Uvången. Nästa
generation Zettcmröm blev också skräddare och då
är vt framme vId den tid då sockenstämman hade bli-
vit kommunalmämma och hade andra uppgifter än att
Utso socknens gärningsmän, Bom skräddare och sko-
makan stundom kallades.

Nåja. man kan för all del Inte bara skylla på kommu-
nalstummans tlllkomst, utan fammer på andra förUnd-
ringar I samhälldlvet, t. ex. att fullständlg nurlngs-
och handelsfrihet genomfördes 1864.

Men hos den s18té skräddaren Zettemtröm. Carl Eric
f Norr Enby, lärde sig en ung pojke skräddaryrket
och det har sagts mig. att ha sydde mmsvämr åt
äldro personer ända in på mo-talets form år, väs-

tar som bars Ull vanliga långbyxor, Han tillverkade
också ett par sklnnbyxor till utmällningcn i stockholm
l s97. Denno skrblddare var också fjärdingsman, hetto
Bengt Er|ksson. bodde l Norr Enby och dog 1907. Ge-
nom giftormål var även hm befryndad med Zetton
strömssllikten.

Zetterströmarna var ockdl spelmän. Diirom vIttnar
deras bouppteckningar. som upptar fioler. En av
kvinnorna l s1Ukben. Margareta Zetterström, född
183s. spelade också fiol, vilket naturligtvk Inte ©ek
för sig. utan ville hon spela fick det ske i smyg.

Carl Arvid Rosenberg. som efterlämnat en del låtar,
räknade också han frändskap med zetterserumssläk-
ten.

jag är också mycket glad över att jag i detta kåseri
fått t!1lf"dlle att hylla en bortgången skråddardåkt.
Och det är en personlig hyllning. varvad med tack-
samhet och vördnad. ty Peter Grönberg, som blev
sockengkräddare 1755. var min mormors farfam
morfar

Hur en bygd har fått sIn folkdräkt och hur den har bi-
behållits och utvecklats. det ur ingen |solerad före-
teeke utan måste ses t ett större sammanhang l byg"
den och sockenlivet - l Sorunda sorri helhet.
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SKÄFTEKÄRR PÅ ÖLAND -

EN MUSIKALISK VITAMININJEKTION

Kurs l gehörsspel pä fiol och nyckelMrpx med grnthc
undervssniW och logi en hel vecka; Ian man tlinh slg
ett bättre Blitt att använda sIn 3émester på ? jag kan
det inte och när jag nu SIl! 'torår intrycken, öngk'lr
både mina barn och jag att l ursen hnde varat en vecka
un.

Den nya ÖlanUbron gör att det nu blir 1Uttare att

komma tfll Skåftekllrr, den gamla Jugmäswrgården i
BOda Kronopark pli norra Öland, dUr sklvbolagct
Thuja har sin verkmmhct och dit också sommaren$
kurger varit förlagda.

Namnet Thuja kommer från det ]00-årlga bestånd av
L|vstrud, Thuja plicnta, som vuxor f Kronopurken in-
tSll. För undortecknad, som är plunkkoleman, var
det en högtldsmund att komma in S den pelnrmj, Bom
utgjordes av ståjnmnma pä dessa mora trlid. Om mAn
där med en träpinne på en sådm sUun, får man fram
en ton och det finns anledning till antagandet att det

hår borde vara en liimpjik nkustisk om6ivning för in-
6pélnlng av bl. a. folkmusik.

Två kumer om vardera en vecka hölls under första
delen av Juli. Dtjltagarantalct var s l vnrjc kura till
att börjn med och elevernas ålder varierade från s år
och upp till något över 40, Ungdomarna var l nm)or1-
tet, vilket är glUdjande med tanke ljå återväxten blnrd
BpélmUn.

Mudkpedagogen och spelmannen Gösta Sundström hade
Btällt upp som lärare. Mötet med honom blev för 0ss
alla yttérst stfmulerande och Rirorlkt, Göm är kommu-
nal mUslkkdsire och rektor j Täby, men kanske mm
kblnd bott] ledare för Danderyds spehnanshg och de In-
Bpeln|ngar han gjort både på skSvn och l andra ssUnjnan-
hang tlllsammans med gode vUnnen och nyckelharpospel-
mannen Erik Sahktröm.

Den swcmka folkmwfkcns möjlighet att genom muntlSg
tradition leva vIdare lir i våra cj.¶9Qr bcgrSnsad och
ai'rn' Kr det med stOl' tacksamhet man tnr tillfället i
akt att lXra mer av en Bom både Kr speiman och mycket
bra musiklärare med kunskap och försui01se för bl.m
de dkilcktala skSllnaderna S låtar från skilda landskap.

Etablcrfugcn på SkåftekXrr är en utomordentlfg Idé
av dem Bom l det här fallet bokstnvllgen "mår fsr
flo]em:i°', dvs llgnrnn till sk|vmarket Thuja. Hliri-
från avbci' man alt hell oegemyltlgl och med siktc
på hUgsla n)u$l);m}gka kvalitut laxisera en rad musi-
ker inte bara j Sverige ulnn Uven ulomlands.

lngpelnlnknr har redin glöm med bl. n. Rättvlksspél"
männen Pers-Hans och Pers- Erik, Erik BahbtrCkn
och GlSsta Sandström Bam! s:ink[;ruppen Vang grog.

Det är planerat att kurserna skall återkomma MsUL
Bommar och u eventuellt med spelmannen ErSk
SahlstrClm Bom 15r:jrc' ullmmmam med Gösta Sand-
Btröm. Det finns ockU planer på en bredare mwfk-
Aktivitet på Öland med bl. a. konserter t kyrkorm
och kanske ockM j Borgholms SlottsrWn.

Wdret var l toppklass under vår vSBtelse vid Skäfte-
klirr och en del eftermiddagar tlllbrfngado VI på
stranden l Nda, Nätterna blev litet korta på grmd
av att det var litet svårt Att hålla dg Ifrån fiolen när
&t nu [Anns Wlkamrater - förremen unda från
Skåne - på num håll.

Till höjdpunkterna hörde att vId en Ben kvitlkkaffo-
stund lyssnll till Trollrjkcpokkan och andra låtar
från Göstn SandMrönw nyckelharpa. Det var Uker-
jigen den vackrasto mwlk campingfolket i BUda
somnat till den hUr sommaren.

Bd Erlksson
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N1)s Erlkmon, Flcnmon knllnd, vnr en vann vSn av
den sörTnliinc|gka folkmuMken, På mångu Blitt under-
Mödde han spcimansförbundets verkmnhet. De som
varit med om do Mora glllona på j'lenmo glömmer
del ej.

Hm gav även ut en tidning, Sågverks|igaren, vcirs
femte nummer l 95] rUistan helt ägnades åt sörm)äi:d-
skA Bpejmun. Därur ur följande artikel av Ivar Hult
ström hämtad.

§ög']lll,lqänld§ha

Sjpdm&ii
Då SAGVERKSAGAREN bad om ett bidrag till sItt

spelmansnummcr fremmanades ur minnet en lång rad

av spelmän, vilka jag lärt kWnna och varmt uppskatta.

Ehuru jag gtlrna Nculle vilja Uriva om många görm.
lkndsk& sipelmän, deras egenart och den lndivlduajmn,

mm så starkt framträder hos dem, vIll Jgg 1nskråLMc&

mig att angiva något om de förnämliga spelmännen

hXr nedan.

Anders ,AnderNNon l LUMrlnge var född i Gr'&nhw&,
VWsterljungs socken, år 1851. Redan mm b&rn började

han ägna sig åt musiken, och med tiden blev han en
efterfrågad bröllopsspclman. Dc flesta melodiema hade
han från mcnfadein. Olof Obc'an från VUterljung,

född på 17s0.talet och död 1861 — vilken; tilllka med

tre bröder, var spclman.

Han var med vId r|k$gpdnlanmämman 1910 l Stock.
holm och vid ena de tävlingar han deltog j tillerkWndes
han föTst& .pru.

Ham repertoar bestod till storm delen &v pj]skor
av sextondej$:ypen. men kunde han Wvcn en del cere-
monlmusik såsonl $känk}atar, gånglåtar m. m. Många

av hans låtar 1Lro upptecknade och bevarade åt efter.
världen. Mest kXnd är hsng gånglåt från LUtrtnge, vI].
ken fortfamncje spc]as allmXnt av spelmännen l Sörm-

land och på andra platser. När han spelade ljöd mm·
tidigt intill liggande Mxålngar, vilket ibland och ^rskljt

under senare år medf6rde en \'195 svårighet att uppfatta
melodien. Till yrket var han bonde, men sysslade Wven

med Mntvcrk. Han Avlcd l sitt hem, Anderslund, LUt-
Ange, den 13/9 1936, s5 år gsimmal.
Axel Fredrik Berk4tröm l Tymberga var född l Ludgo

' Bocken år ]s54. Hm var av spelmmwsläkt. Fadern,

, GUBtåf Bergström, en farbroder samt farfadern, båts-
mannen Gusitaf Rundman : Runtuna, voro alla spéimän
l Ludgo. Fhins melodier var huvudsakligen dc låt&r han
mindes efter fMrrn cch farfadern och tmtod till stor

l del av bröl1opsunumk, vfM)r m. m. Han deltog med Btor
framgång i mångsi ¶pelman$tär]ingar och mämmor.

' Mänge av hans )star"äro upptecknade. Mest bekant lir
kanske hans gökpolska, där han härmade göken myc·

'

kel naturtroget. Även ur ham steklåt mycket bekmt.
"Nu u kommer stckA, nu s& kommer stcka, Uårp e' kniva te s1cUra'm ma, skärp e knlva te skllra'na mX".

, Till många av sino låtar hade han text. Till en polskaajöng hm M här: "JAg undrar jUst vad mor ska sjLjs,
när hon får xc mej fuller komma hem." En &v hgns
v1sOT var litet sent|ment&!. "ja, lycklig är den ungdom

v som slipper att tjäna, utm får vare hemma hos Mn far
cch mor. Men jag är bland dem 3orri själv fått ts mej
fram. Gu Mer mej med äran få bäx& mitt oamn".

0

V

0

Bergstrom, som Un yrket var byggmästare och un-

lika Mckllg l Mndulöjd, tlllverkade Kven fioler. Ännu
l sen& ålderdomen ver detta hans käMsté gy33elutt-
nlng. Han blev nära 92 År och dog den 25/12 1945.

Albert Boström l Flöda föddcs i jullta 1854 och bör.
jade spcM som barn. VId åtta år3 Ålder spelade han till
dans, man Mälldc honom på en byrå för, att de dan-
sande skulle kunna se honom.

Bcwtrönw farfader var skrÉkhlare i Dunker och en
bekant spelman mm uppammacl'c' mAnga lärjungar

till dukug& spelmWn. Några av hans söner — élvs till
antalet -- kunde 3pcla, men Boströmx fader spelade ej,
ehuru han vGr mycket mwikAh9k. Många av sM& låtar
hade Mn av klockare cch"skol1ära"re Åkérmen, vilken

0han speladc ulbammans med mest på hcrr$hap3baler,

där både grevar och baroner voro gämer. Aveh 3pÖMde
P

hans tilhammam med Kcrl Blomkvist l Flöda och Erik
Erikmon t Ble, den genare vanligen kallad Spel.Erker,

och andg han dom sjdckliga.
Boström var med l Stockholm 1910 samt vid mkng&

&ndr& u>dmanmämmor där Mn gjorde g|k mycket
uppmärksammad. MAnga av hans låtar äro upptecknade
och ett flertal spehw fortfarande av 3peljnnXnncn.

H&ng stÖl'Sts repert:jar bestod av v&iséL ¶nlk& hm

spelade på ett särUilt förnänUigt 3ätt och var 3ynner.
jIgen Ulckllg au utföra dammumk. Han var med liv
och själ med i dansen och mpmsade takt och rytm pA
ett att att de damande voro ett med honom. H&x1 h&dé
ett 3äxéget uueende och mycket livligt temperument,
som g&v anledning att tro &tt han här3taxnm&de från
sydligare nejder. Stolt och fordrande var det inte 1Ktt
att spela tillmmmarw med honom; medgav Udrlg &tt
någon kunde spel& som han.

själv kallade h&l1 sig "Vakcrn&s körtung" och h&jts

sKtt att uppträda och föra sig var i överenMäxnmebe

härmed. Mycket finns &tt berWtts om honom.

NWr Olof Anderwon 1924 teckmde upp 1Atar för min.
linggverket "Svemka Låtar" besökte han BoBUUm och
fick nio melodier av honom.

Boström var givetvis Bmlckrad av besöket och spe-
lade först Spel.Erkers vals i B-dur, eller djupwte B,
som han sjKlv uttryckte det, en tonart som liisn inte
trodde mång& om att behärska, dusutom var valsen
rätt sv&r. Andermon tecknade emellertid upp den och
spekde den omedelbart, vilket mycket imponerade pä
Bo3tNm. Han gick till köksdörren och ropade ut t kö.
kel, där hustrun uppehöll sig: °'Mlna, Mina, kom ML
Har Du hört pä men". Det var det bUts betyg Olof
Andemmn kunde fA och gick uppteckningen man
jKtt&N.

En annan epwod av Boströms liv mBte berättam

Han besökte en spchnanmÉimma j Stockholm och
var det några avlägsna Mäktingar 3om Nculle uppsök&
honmn på Skansen, men dc kände honom inte till UL
seendet. Dc tillfrAgmje bekanta j Flöda hur de skulle
bära NB åt att träff& honom bland alla spelmXnnen.
Vederbörande Både då att dc skulle u och Be på spel-
männen och utvälja den som Mg mest stolt och hög-
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dragen ut så trodde han att de skune komma tSll rätt
pemon. De lydde rådet och tvekade en Hund mellan
spelmannen Gullik FMk i Borgsjö, som h&dé ett lik-
nande utscende och sätt, samt Bo9Wöm. De amåg dock
att Boström mest överensstämde med den beskrivning
de att cch gick till honom och frågade om han var
Boström från Flöda. Jo, det stämde.

Boström var till yrket murare och mycket Uicklig.
Många minnesmärken nnnes efter honom i FloMbyg-
den genom välbevarade öppm spislsr, v1lk& vittm om
stor konstfärdighet att forma materialet både vackert

och ändamAbenligt.

Hm gick bort år 1931 och jordfUtes i Flod& kyrka
sajnm& dag som spelmangförbundet l SödermaMmd höll
sltt årmöte vId Fön i Flöda. Alla spelmän mötte upp
i kyrkan och någm spelade "En spelmans jordafärd"
från orgelläkt&ren. Det var en sälls&jn hkndebe &tt
spelm&nnen fick hedm sin vän och kamrU, vilken nu
Hg j den blomsterhöljd& kistan framme l koret. Han,
på shl tid bygdem störgte spelman, fick ett värdigt
swked av den bygd han äkkade och vilken givit honom
så många impuher vid utövandet &v Bill qpelxnmUonn,
därtill var han omgiven &v sin& spelxn&nmnner.

Mycket mer& vore att förtälj& om de bortgAngm
hedersmännem vllk& synAs på bilden på föregående Kl.
da. FrAn vÉlnster Andem Andeimcm A. F. Bergmröm
Båx71t Albert Boström.

Till slut vill jag cltem Wädemar W&hlöös dikt.

Av strömkarlen lärde de 3pel&

de gamle, som spelmamarvet om gav,

av dansande älvor på m&nsilvmt hav

de lånade ton till sin fela,

av suset i skogen

och Magan pA logen

av bruset vid kvarnhjulets gång

blev drömjåt och polska och sAng.

Och toncm& blcvo en spegel

av friden i helg och sOckendagg id

med glädje och oro, med kärlek och drld,

mm ljlld& i folksjXlens degel.

Ty qpehnanmotivet

var hkmtat ur livet,

ur hjärtat sprang tonen så fri,

en fulltonig svensk melodi.

Den gick från 3iä)cte till släkte

mm gåva och arv fråjn far till son

och hörde om till, var ej Mmmande lkri

och f våra hjärtan den vKckte

l tanke och aMng

med tonernm maning

vårt storsvensk& kynne till liv

mot &voQjet, spllttring och kiv.

An 1cv& väl fkdemm toner

med låtar ur vUlhom och björkniKverlur

Kn klingar vXl fekn l moll och l dur

för senfödd& generationer.

Bland mSnnem Kömd&

de voro ock g]ömd&

om icke l spellmnnens gård

man troget om arvet h&ft vArd.

Snart kommer den dagen att rmdm,

då sl&gverkets UräMnde tid är förbi

och sakta det ljuder en sv&g melodi
att sti]l& med björkdofter blandm.

Då furorn& sus&

och tonerna brum

och f&lls och stig& som palm och komj

i Sverjges kyrk& - - i storskogem b&j.

Fom, F'lodMom, i man 1951.
Ivgr Hujtot~
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Som yltcdim f'C ett intåg , i clragspelsdc·batten har red saxat följande' iii" 1)j|,c·!) , N\ hc·h·r JO. j] . 7 2:

Dragspelet
återupprättas

Jularbo, Frälsningsarmén och arbetarrörebens
mmikanter borde vara skyldi,ga den kinegigke kej·
Baren Nyu-kwa Mor tack. Om inte den värde keµ&ren
tiom det u'gg uppfunnit munorgeln ShéW för 4 000
år sécjan hade berlinaren Chriktian Friedrich Lud.
wig Bmchmann kamke inte haft en förebild till Bin
inMrumentkonmruktion Handaeoline 1822, det
förmå dragspelet.

Kejmrem Shéng och IlS av de oenmte 150 årem
handklaver finm nu till bmkådan på Mugikmweet
två månader framöver. Utmällningen illugtreras
ockgå med ett antal kommer och med makprov i
hörlurar.

lmkmmont, och mlmlnglmrméo,
mm mte ryckte att djbvulen drujk
M monopol pd txypujöim tcjoN-
µr, tog dm~le¢ till W~ Det
Uorde torsW ookd måimékr wv
Bpe]g|ada amMöNr rar m bdb
W peng och med ujåttW möda du
kuode lam NK cpela do nya umpC-
m durUuima j polka-, och ~-
tls- och vabBtAkt.

*

Om do mhnM Rikdm·
gertem fäMa u' l oamukMo med
VlmrktveL Mcnwpd m EhMjM··
vit (CQpnce) BkBM d» 1Mnr am
der db va. uakvomi w WjokrN
från Nb lnndeC dcmut«m 3uk
vob ooh pnlks Dar tljnrw ',
mhoCus. poll't"tt och mglur^ mm
cickU ett mtAl tina pdkkor VA
murupcl.

Bn riku: pärk k Vspµm&-
L^~ t Njnnlummgcrj cjsmv
u) Qrdry;µMo "Elm h
diun" mod åertu:m

· L^mhcÉ-

Dwnnn ej eker teWka draghår-
morukom ekrän!

KÖp dem ej!
Hj'b dem ej l ·dm hem!
Bnknn dem!
Inte em Sten Bromn har val

dmpc un d Bom fdkmuaUdorska-
ren pr'of~r Olof Andermon KNr-
de i En fiammnnde kamp mm
dmµpelcu fordärvliga lnvcrk:m
µ drn weä$}cB tolkmwlktmdtuo-
non.

Han~ol|ne. ACOOM1O¢L Con-
cemrm, Bandomän och mjnat het-
te plonjarbejgam&. Med hjh)p dv
$ndmmmmen blev dmgtuirmom-
kan frnrMt mitten &v js0O-tajet
ett folklmtrument gom vorkltgm
betyder att månU folkWtar pm-
mdeo ner l mmdro mtrkjiga for·
mer än Holm UJlitft. Men böde
Holmuolken och dmppejet cWer-
levde ju.

Nu Ar dmmplRntremc på väk
upp )Ren efter en fledrlg gvsckn
till (urmån tör gjuirrm.

— S4 pr 6ä't och vw ar uumul-
n|nkcn litet grnt ute, mer ldCgt-
vBren BUR' Kjenm'öm µ Mwtk-
mu~c, pom nrmngomr tubam-
mMIB med Rlkguuanomg&r,

Frön mwoet Uca uuuj)nlnrtn
"Dmppelet" l oerWtad form
vmdm Nudel runt j två och «t
Wv't jr.

— AvAkten vmr att göm front
mo¢ dm nedvärdor1og oöm drag-
mjet Ut&BUs för, äger Birgit
.

HembygåMrdare och promi-
nent mwlkfolk bar hacknt M

l hundm Dr. Meo &rbe-
tarrömben. oöm dg ett proletärt
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