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Sörmländska Ungdomsringen kallas till ordinarie distriktsstämma lördagen
den 14 mars 1981 i Flöda. Ärenden enligt stadgarna.

Motioner till distriktsstämman skalla vam distriktsstyrelsen tillhanda
senast lördagen den 14 februari 1981 . Uppgifter om antalet ombud som
varje förening äger rätt att mpresentem med vid distriktsstämman sändes
di rekt till varje förening .

l anslutning till distriktsstämman arrangemr värdföreningen, Sörmlands -
Flöda folkdanslag, samkväm på kvällen. Musik : Gammeldax.

Reservera lördagen den 14 mars för en eftermiddag och kväll i ungdoms-
ringens tecken.

Distriktsstyrelsen

. ^ ·¶'
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Södermanlands Spelmansförbund kommer att hålla sin ordinarie årsstämma
lördagen den 21 mars 1981 i Vingåker på Vingåkers Hotell.

Motioner till stamman skall insändas till styrelsen senast under februari
månad 1981.

Tider och kostnader kommer att fmmgå av kallelse som utsändes under
januari 1981.

Reservem redan nu dagen I!

Det är första gången som spelmansförbundet har sin årsstämma i Vingåker -
- denna klassiska spelmansbygd !

Styrelsen
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Minnesord

Edvard Perrersson hor lomnor oss i

Men han kommer alltid att finnas i våm hjärtan.

Hans lårar är så fast fömnkmde hos många av spehnamfärbundets medlemmar

att de kommer Qtt leva vidare. Detta tack var den stora generositet som var

ett av Edvards kännemärken. Han hade alltid tid att förklara och förevisa.

Han ställde alltid upp.

Alla minnen I

Edvard sittande bland spelmanskammter - hur han helt plötsligt reste sig upp

och tog kommandot - inte nöjd med takten. En mjuk och öppen människa men

kompromkslös når det gällde musiken och dansen,

Jag minns Edvard i många situationer. Hemma i Skebokvar n där man kunde

sitta och småprata om livets dldagligheter avbrutna av att Edvard kom på

någon löt som han ville att vi skulle lyssna till. På kurs för spelmän där han

satt mitt i kretsen, natudigt och enkelt förklarande sin musik. Men inte bara

hur den lät utan Uven vad den haft för funktion. Bland dansare där han var

lika auktoritativ men glad CSver att så många ville ta över hans arv.

Spelmamförbundet har i sin ägo en hel del band och filmer med Edvard som

kommer att ge unga medlemmar en möjlighet att uppleva en stor personlighet,

Vår tanke var att hedra Edvard Pettersson med en berättelse om hans liv och

gärning under hans livstid.

SÖ blev det nu inte men vi vill på detta enkla satt tacka Edvard för allt han

gav oss l

Henry Sjöberg
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Eduard Pettersson
' ' i . J ' ' ' t le ' ', ', r

KONTAKT

Det bclrjade en mörk höstkväll i Skebokvarn. Året var

1974. Vår gode vOn Bill hade nyss flyttat till sam-
hållet, och kanske några av hans fioltoner nådde lite
längre än han räknat med för en kväll knackade det
på dörren. Bill lade ifrån sig fiolen och tänkte: "Aj då,
nu har jag stört grannorna igen ", och gick för att
öppna. Utanför stod en stabil CSIdre herrer som presen-
temde sig så här: "Hej, jag har hört att Du spelar fiol,

det ges' jag också."
Det var Edvard Pettersson.
Dagen efter ringde Bill till mig och sade: " Du måste
komma och lyssna. Jag har hittat en gammal spelman,

eller rättare sagt, han har hittat mig."

Edvard Pettersson var då helt okänd för de flesta
spelmännen i Södermanland. Han hade inte deltagit
i spehnonsfC5rbundets aktiviteter, endast besökt ett po'
av spelmamtämmorm i Malmköping. Där var han
192) dö Jon Erik Öst arrongemde spelmansstämman
och 1925 då Södermanlands spelmansft5rbund bildades.

Han började tidigt att spela fiol, därtill inspiremd dels
av den äldre brodern Erik och dels av de många namn-
kunniga spelmän SOm fanns i Fogdes och Helgar¢5 i
början av 1900-talet. Där fanns den smått legendariske
"Gmnlunds-Petter", Per Eriksson i Gmnlund. Av
honom hade inte Edvard några musikdiska minnen,
bom att det var en vresig gammal man som gick med
två köppar. Sin musikdiska fostmn fick Edvard av
andra spelmän som i sin tur mer eller mindm hade
varit elever till Gmnlunds-Petter, Där fanns Frans
Johansson i MdkSsabacken och hans fader, soldaten
Johan Magnus Dahl vid Barby. Där fanns också
Sigurd Wnnkvist i Wnnsberg och fiskaren Arvid
Lundqvist, som liksom Per Eriksson bodde vid Gmnlund.
Det var dessa spelmän som Edvard i första hand nämnde
Som sina ldromOstare .

BAKGRUND

Edvard föddes 1896 vid vaio i He1garC$ socken. Han
brukade fmm till 1963 gården Viggeby i Fogdes socken.
Då flyttade han med Sin fru Ester till Erikslund i Skebo-

kvarn.

Sin första kontakt med spelmännen och deras musik
fick Edvard som mycket ung pojke. Han berättade att
hon brukade smyga bort till dc srdlen där det var dans
och lyssna till gubbarna som spelade, långt innon
det egentligen var lovligt för honom att gå på sådana
tilktMningarrMon hade långa öron på den tiden,
sade han.
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REPERTOAR SPELSÄTT

Edvards repertoar består till största delen av dansmusik,
kanske 10 % av den är lötar för annat an dans.
Där finns polskor, valser, schottisar, polketter eller
galoppare som hon kallar dem samt ett par marscher.
Polskorna Ur av flera typer. Som många Uldre spelman
skiljer inte Edvard på hambopolketter och hamburskor
utan kallar allt fC$r polska. Men han är helt klar över
att det dansades olika till olika sorters polskor. Han
spelar två slängpokkor och om dem säger han att det
var låtar han lärde sig men som han ej sett någon dansa
till."0et hade dom gjort förr, men det var före min
tid, säger han. Hans satt att spela dem är dock mycket
donsvädigt, rytm och tempo stämmer väl överens med
den beskrivning ov skngpolskam spelsatt som K,P.
Leffler ger i sin "Folkmusik från Norm Södermanland"
som kom Ut 1898-1 899.
Övriga polskor som Edvard spelar kan mon delo in
i snabba och Iångsomma , Till de snabba dansades
polska . Till de lugnare dansades vad de äldre kallade
hamburska och de yngre kallade hambo.

Edvards satt att spela sina lötar är förmodligen
representativt För den tmkt han kommer frön.
Om man jämför med spelmannen Gunnar Sjögren som
har sina musikdiska rötter i samma tmkter som Edvard
så låter det förvånansvärt lika. Gunnar Sjögren
spelades in på band av spehnansförbundeh represen-
tanter 1965 och var jämnårig med Edvard.
Spelsättet kamktärisems av en mycket stabil rytm,
något som var nödvändigt fSr en damspelman.
Musiken ger ett stabilt, jordnäm intryck men ar ändå
väldigt spänstig. ljSsa strUngar får ibland klinga med
och f&mOCh efterslag samt drillar används för att
variera melodien. Ibland händer det att Edvard ger
fms-och reprissluten andra vändningar an de vanliga.
Tonarten ändmr han också på ibland. Det spelar ingen
roll för honom om han spelar en låt i D eller F-dur,
bara tonerna i fcsma laget på fiolen räcker till.

Sättet att använda stråken variems också. Starka
taktdelar börjas ofta med nedstråk, men det Förekommer
att Edvard varierar sig där också. Ibland har han upp-
stråk där han normalt använder nedstråk, men det
påverkar inte den rytmiska bild man Får när man hör
honom spela. Klangmässigt Gkar det dock variationen
i hans spel.
Edvard spelade sällan ensam till dons. Man var två
och ibland tre som sp elade ti llsammans. Oavsett om
man var två eller tre som spelade var det bara en som
hade melodien. Den andre sekunderade eller "baschade'
Var man tre som spelade fick två sköta sekundemndet,
den em på fiolens Iågo strtjngar och den andre på de
höga.
Första gången jag träffade Edvard blev en hel kvdlls
lektion i sekundering.
Det var tillsammans med Bill som "upptäckte Edvard"
och hans flickvän. Vi kom hem till Edvard och tänkte
pmta med honom och lyssna till hans spel, men han
beordrade fmm våra fioler också. Mina vänner var ej

så tränade i fiolspel, och hade ibland svårt att Få
fingmrna att komma rätt. Edvard tyckte nog att det
inte lat så bm för han började genast att försöka lära
dom hur man "lxischade" som han sade. Sedan blev
det bara "baschning°' hela den kvällen.
Tempot i lötarna variemr också. Hur fort han spelar
beror helt på i vilken situation han spelar Lex. en
hamburska. Hemma i kammaren för att låta mig få
höra en ny låt har han ett tempo som ar snabbare än
när han spelar till dans. Sätter man en mikrofon fram-
för honom och ska banda hans låtar ökar tempot igen.
De hastighetsangiveker som finns i noterna dr alla
från inspelningsUNationer och alltsö snabbare an dans-
tempona. Någonting att tänka på när man använder
inspelningar som " facit" .
l hamburskan och polskan stampar han takten på ett
och tre, men det har hänt någon gång när han spelat
för dansare som varit ovana att dansa hamburska och
haft lite svårt med rytmen att han stampat takten på

tvöan.



6



Polska efter Edvard Pettersson
" En Lundkvistare",J=k2

'r%Ar':n|.n!|',:l c : '"'" !'&- "i2

|nj)j|b":ä'uu| VQ..'|!'n M| ,,

lj .åj.Éi_j il · i;|tjrjj 'jj,!j|,j|[1!

|t'gj:liq'%ju' ,in"iju1f
|1uuu|QUu|ue¶l'&'aAg

S

|¥!?j. G'I|'Å J j|

l, !, l l l ,,1 l l g t l Z,' ' · - 'q 8 " Lp P' , _ lf

· '"" '"7ll[ i'll , , 'l!' l! ' "l l l

'-|_1 il " j;jf"jj d?jjj·l;:)|||l!

"l 7F" ,|,',,'1"":ilÉW'

0

Polska efter Edvard Pettersson

d.iu

ÉN%j|µ|,!,|n',T,fq,,|" , l |jd

mm' ,!,| rj,r l' 'IL - ?:; . 41
ql:fs. å:^ f:mmt

nég'|i u |l"|' 'bi 'r:'jzl-"=
al;u.

qMM u '""j""tj ll|"äI j"iåZ l '4

' ' :1' ' 'l (l r

m-j , J_1'j' ,|,i ' "l, l ' 1'± - ,':: . "Il

3"éj }", , F'"' l 'l l Lnu'r."f'-l":it ' , rF



8

Polska efter Edvard Pettersson
Anm: Spelas av Edvard med jämn ma rkering på alla

tre taktdelarna men med något kraftigare
accent på den första tonen i varje takt.
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Schottis och brännvinslåt efter Edvard Pettersson
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-Text: Nu ska"vi supa o nu ska vi dricka
brännvin ska" flöda, hej min lilla flicka. .. .. .
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"Galoppare" efter Edvard Pettersson
Anm: Edvard spelar den ibland i D-dur och med
bara två repriser.

embH| l

l



11

Edmrd 4råttar

lblann sjöng di te när di dansa. Da kunne vara
olika ord varje gång. Ja minns en SOm hette Lund-
holm, han va bonndrtlng ve ett ställe i HelgarCS.
Han kunne hitta på va som helst. Han satte ihop
mmser direkt te musiken, ja förstår inte va han feck
allt ifrån. lblann gjorde han bitar för te retas må
folk . Han va fCSr tokug.

Ja minns när di skulle resa majMngo ve Åsby ås.
Då samlas di neaRSr åsen å där klädde di stånga.
Dd va ungdomen som gjorde da. När da va gjort så
hjälptes di åt å bam opp stånga på åsen å resa na där.
DÖ skulle spelgubba gå före å spela majdångsmorschen.
Da va riktit gmnt när di bar opp stånga, jaa, da va
som da värsta . .. .begmvningsRAje. Först di som spe-
la, sen pojka ma stånga emella stlj, sen kom fleckera
som hade klatt stånga å sen di andra.
Di kom Från hela trakten för å vara md ve Åsby ås då.
Bonngubba åkte häst å vagn dit å sa te i varenda stu-
ga ätter vägen å feck sdj en tuting, så di va jämt glaa
när di kom fram. Å$$å dansa di ikring stånga allihop.
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Det kom ett breu

Om lötvarianter som tycks ha inHuerats

av några damkompositioner från 1800-talet.

Martin Sandehus

Försommaren 1976 besökte jag första gången Skamborgs
Lånmuseum i Skam för att leta efter handskrivna låtar.
Där fanns emellertid mest tryckta noter, inte minst dans-
musik. Bl.a. hittade jag ett nothäfte bestående av en 8
sidor lång vals för piano "par J. Labitzky". Häftet saknade
omslag, och även vakens namn saknades. Det intressanta
med valsen är att den, bortsett från tonarten, tycks ho
varit förebild till de 4 första takterna av repris 2 av A-
dimvalsen efter Timas-Hans i Öre.

Troligen samma sommar lönade jag Fredins "Gotlandstoner" ,
och dör fann jag att låt nr 472 dr en variant som förbluf-
fande troget återger de 3 första repriserna av nämnda vals
av Labitzky. Fredin har tecknat upp låten efter sin far,
den berömde "Florsen" i Burs.

"Gotlandstoner" har en variantbilaga, författad ov den i
Södermanland verksamme Nils Dencker. Variantbilagan
med dess omfattande litteraturR$rteckning ar en fyndgruva
för den som ar intressemd av tryckto och otryckta lår-
varianter. Noturligtvis ar en variantkommentar aldrig
fulktdndig, så det dr ingen kritik mot Dencker som jag
påpekar att han inte nämner Labitzky i samband med låt
nr 472 utan endast hänvisar till en låt i den tryckta sam-
lingen "Fiol-Låtar från Gotland" och till en handskriven
notbok, påbörjad på 1830-talet av kantor Nordblom i
Malexander i Östergötland . Däremot påpekar Dencker
att låt nr 474 - en vals med 7 repriser! - Or "Elben-Wals
av Labitsky". Den dr upptecknad efter bl o "Florsen i
Burs" .

Under 1976 skaffade jag ett exemplar av Filip Engkvists
häfte " Låtar Visor från VastgC$tabygden", och där fann
jag att löt nr 58, en vals från Tidon i norm Västergötland,
är en variant av 3 av repriserna i sistnämnda vals av
Labitzky.

Före mitten av 1970-talet hade jag inte hört talas om
Labitzky. Det står mycket lite om honom i svenska upp-
slagsverk, men jag hade vid det har laget hittat kompo-
sitioner av honom i flera tryckta nothäften från 1800-talet.
Och då jag nu hade hittat två Labitzky-valser som tyd-
ligen hade kommit till användning i svensk spelmansmwik
började jag söka efter namnet på den förstnämnda valsen
och efter noterna till den sistnämnda.

Innan jag rapporterar resultatet, som blev klan sommaren
1980, vill jag nämna ytterligare någm kompositörer som
satt spår efter sig i vår folkmusik.

Dencker kommenterar låt nr 501 i "Gotlandstoner",
en vals, så hOr: "En annan minnesbild av 'Carl Maria v.
Webers sista mwikalisko tanke° ", och sedan hänvisar
han till löt nr 768 i Svenska Lötar Dalarna. (Sagda "tanke"
av Weber har jag hittat i handskrift i museet i Skam och i
ett tryckt nothäfte .) Vidare säger Dencker om låt nr 579
i "Gotlandstoner": "Jfr Amen-Polka Ov joh. Stmuss
Öp. 137". (Denna hänvisning har jag inte kontrollerat
ännu .)

Vid ungefär samma tidpunkt kom jag i ett antikvariat över
ett exemplar av 2:a häftet av "Bamens Dansalbum",
tryckt 1878. Där Finns bl q "Nataliavals" av Labitzky.
Men fmmfCSr allt finns där 7 kompositioner - av häftets
25 musikstycken - av den schleskke militdrkapellmCMaren
Carl Faust (1825-1892). Hons dommusik hittas i stor mängd
i svenska dansmusikhäften Frön senare hälften av 1800-
talet. Ett av styckena Ov hOnom i nämnda dansalbum ar
"ÖFver Berg och Backar, Galopp". En variant av denna
galopp dr den välkända "En riktigt bussig svärmor vill jag
ho" . En vtlstgc$tsk spelmansvariant är låten "Sikdngs-Pam
galoppdn", som ingår bland noterna till dansupptecknaren
Ivar Johanssons °'Vdstgötadanser insamlade inom Skamborgs
län under åren 1971 -1977" (VastergCStknds distrikt av
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur 1978). En annan
spelmansvariant dr "Galopp (Gdoppad), Sexdrego" i
Torsten Edlunds " Folkmusik frön Sjuh&odsbygden" (Borås
1977).

Ivar Johansson spelade 1976 in en löt som jag efter upp-
tecknandet fann vam en variant av två av repriserna av
"Térése-vals", en annan av Fausts kompositioner i nämnda
dansalbum. Löten spelades in efter en till Västergötland
inflyttad spelman, som har låten ifrån Bohuslän.

Våren 1978 hittade jag i museet i Skara nothäftet
"Heitere Lebensbilder. wok för Piano av joh. Stmuss.
Uppförd på Mindre Teatern i Folk-komedien Den Ondes
Besegmre" . En av repriserna i denna vals av Johann Stmuss
den äldre variems i många västgötska valser. En mem av-
vikande variant dr repris 1 av "Skålkrudsvaken", välbe-
kant för varje älskare av värmländska valser.

Jag har hittat ötskMiga andra tryckta kompositioner som
kommer igen sam spelmanslåtar, men de nu nämnda hör
till de äldsta.

Tillbaka till Lobitzky: Med hjälp av Skövde Stadsbibliotek
hor jag kommit i besittning av kopior av hans levnodsbe-
skrivning (med verkförteckning) och vidare ett antal av
hans cirka 300 kompositioner.
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l Olika satt att fCSm sin dam i dansen

l

I

l

Joseph Labitzky (1802-1881), "&5hmens valskung", var
1835-1868 ledare för kurorkestern i Karlsbad i BCShmen.
Med denna orkester gjorde han konsertresor, bl a till
Petersburg, London och Paris.

Många av hans damkompositioner 3pe|ade$ i Sverige vid
mitten av 1800-talet, bl a av den svenska mMtörmusiken.
Sigfrid Stmnd omtalar i sin bok "Militdrmusikern i svenskt
musikliv" (Stockholm 1974) att de flesta musikdirektörerna
rek ryterades Från Hovkapellet. " Eftersom landsortens musik -
körer i regel endast var samlade en kortare tid per år gick
det bm att förena tjänsterna. " Här träffades alltså de som
ledde militärodcestmrna - då var det naturligt att de också
hjälpte varandra med anskaffande av repertoar. De båda
valserna ov Labitzky, "Aurom-Walzer" (Opus 34, tryckt
senast 1840), och "Elfen-Walzer" (Opus 86, tryckt troligen
1841 eller 1842), kan alltså ha spritts över Sverige via
orkesterdiket i Kungl. Operan i Stockholm!

Tillbaka till Sörmland igen: En sörmländsk variant av
repris l av "Aurom-Walzer", alltså den som Orevalsen
i A-dur har fått en bit av, ar repris 3 av låt nr 401 i
Wetters " Sörmländska Låtar" . (Många spelman lånar ibland
några takter när de g8r egna lötar.) Och Wetters löt nr
244 dr en variant av någm repriser av "Elfen-Walzer" .
Och låt nr 505, repris 2, dr en variant av ännu en repris
av "Elfen-Walzer". Slutligen går Carl Maria v. Webers
"sista tanke" igen i Wetters lötar nr 34, 131 och 142.
(Det finns fler sBrmldndska låtar som visar likheter med
nögm av de har nämnda kompositionerna, men jag sätter
punkt har.)

Jag har försökt fö tag i grammofonskivor med musik av
Labitzky och Faust, men grammofonkatalogerna på den
har sidan av järnridån innehåller bara en polka av
Labitzky - det är allt. Jag kan intyga att de båda nämnda
Lobitzky-valserna och "Térése-vaken" av Faust är fina
verk, väl värda att spelas av svenska orkestrar.

Parstuga i Södermanland
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Det ska tusan uara bonddräng !
Arne Blomberg

Klas har blivit stor nog att få hålla i
fiolen. Farfar försöker lära honom fiol-
spelets mysterier. Stråken far gnisslande
över strängarna, vänsterhandens fingrar
vill inte riktigt hitta de ratta tonerna
och gehöret ar kanske inte det bästa.

Gubben ar irriterad över att det går så
trögt och stämningen blir inte bättre av
att lillebror Axel hoppar bredvid.
-Det där kan jag göra, ropar han fastän

han inte ens hållit L en fiol. Han är ba-
ra sju och gubben tycker mest att han går
:L vägen.

Tiden går och Klas gör inga större fram-
steg. Men Axel han vet att han kan det
som brodern inte lyckas med. En dag när
Axel kommer hem från skolan står gubben i
landet och plockar potatis. Grabben far
in i stugan, ner med fiolen från väggen
och provar för första gången. Låtvalet
ar lätt, Petter jönsson mal i Axels huvud
och fingrar och stråke formar prövande lä"

, ten. Till och med med dubbelgrepp!
Rätt vad det var kommer gubben instultan&
och hör spelet. -Hör du, nu går det ju
riktigt bra, ropar han i farstun. Men när
han kommer in och får se att det ar Axel
och inte Klas som spelar åker dörren igen
med ett brak.

Året ar 1916, kriget rasar i Europa men
i Fredriksdal i Runtuna socken börjar en
sjuåring spela fiol.

Axel, med efternamnet Andersson, blev
snabbt en duktig spelman och lärde sig
många låtar efter sin far wilhelm (f.1877)
och givetvis efter sin farfar Anders
Gustaf Gustafsson, Grindstugen kallad.

Namnet Grindstugen hade han fått efter
gården Grindstugan, arrende under Kälkes-
ta i Hallå socken som han och senare även
Wilhelm drev fram till tiotalets början.
Grindstugen och hans båda söner, wilhelm
och Alfred var flitigt anlitade spelmän
i Hålla. "Fick man inte Grindstugen och
hans båda grabbar blev det ingen fest".

Hallå och Stigtomta socknar ligger på var
sin sida om sjön Yngaren. Den mest kände
spelmannen i Stigtomta var Blinde Kalle.
Men det fanns flera andra och en av dem
kallades Spel-Erker. Han hette egentligen
Karl Bernhard Eriksson och var född 1869.

Om vintern när isen låg hände det att han
spände på sig skridskorna, hängde fiolen
på ryggen och skrinnade över till Hallå.
Där kunde han träffa wilhelm och Alfred,
spela och trivas.

Spel-Erker hade flera barn och det var
givet att spelmansarvet skulle gå vidare.
Sonen Birger lärde sig spela med pappas
hjälp. En av flickorna ville också få lä-
ra sig men det tyckte Spel-Erker var bort-
ka8tat. -Det är väl ingen idé att lära
en flicka 8pela fiol. Du ska väl L alla
fall gifta dej och f& barn. Sedan har du
ingen tid att spela!

Flickan Elna fick alltså lära sig på egen
hand. Men hon hade musiköra och blev snart
duktigare än brodern. Hon fick förstås
ingen egen fiol utan fick i smyg låna Bir-
gers. Han förbjöd det givetvis men Elna
kunde inte låta bli. Då bCSrjade Birger
lägga stickor i mönster uppe på fiolen.
Men Elna ritade av mönstret, tog fiolen
och övade och kunde så lägga tillbaka
stickorna igen!

Men en spelkunnig syster kunde vara bra
att ha. Det hände att Birger spela på
dans. Det var sedvanlig traktering till
spelmannen som snart somnade. Då fick
Elna ta vid och stå för musiken till två
på natten. Då var det dags att samla spel-
pengar och då var det även dags för Birger
att vakna och ta hand om dem...

När Elna var 18 spelade hon på en dans i
virå. ja det fanns en annan spelman, men
han kunde bara en repris på varje låt så
hans repertoar tog snart slut och Elna
tog vid.

Grindstugens sonson Axel fanns bland pub-
liken och han blev imponerad av flickans
8pel. -Henne måste jag få tag på, tänkte
Axel. Men det blev inte tillfälle på dan-
sen. Axel hade hört att hon bodde L Ål-
berga och han försökte nog fråga sig fram
men lyckades inte...

Gammal är äldst brukar man säga. Spel-Er-
ker fick så småningom rätt beträffande
Elnas spel. Hon gifte sig, fick barn och
slutade spela. Men sjöng gjorde hon gärna,
ensam eller L kör.

Men Axel blev en aktiv spelman. Redan när
han var 15 flytta han hemifrån, fick ar-
bete som dräng L vrena. Några ungdomar
visste att han spelade och övertalade ho-
nom att spela vid en dans vid Bryggartorp.
Axel var rädd och ville nog inte men löft€
om spelpengar lockade.
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Dansen började åtta på lördagskvällen. Det Spela
var mycket folk och man samlade spelpengar fades
flera gånger. igen

blev
När klockan var tre var dansen Hut och
Axel kunde traska hemåt med byxfickorna
fulla av slantar. Väl hemkommen satte han
sig ner och räknade. Sextiofem kronor!
Så mycket pengar hade han aldrig haft.
-Det ska tusan vara bonddräng med femton

kronor i månaden när man kan tjäna sextio"
fem kronor på en kväll.

Redan nästa dag tog Axel kontakt med en
grabb som spela drag8pel och tillsammans
spela de på åtskilliga danser innan Axel
fick nytt arbete och flyttade från Hålla.

Han har bott på många orter i Sörmland
och på alla har han varit en duktig och
aktiv musikant. Så småningom hamnade han
i Nyköping och började spela L spelmans-
gillet.

kunde han och när
och jämförde sina

flickan från virh.
det bröllop för de

de efteråt träf-
1&tar kände Axel ·
Efter några år
båda spelmännen.

Sedan dess har Elna och Axel Andersson
blivit ett känt spelmanspar. De har blivit
utomordentligt samspelta och har ju också
var sin god tradition att bygga på.

Många låtar spelar de lika, men ibland
skiljer traditionerna en del. Axels far
använde musikaliska utsmyckningar i rikt
mått och så gör även Axel; drillar och
dubbelgrepp och en hel del avancerade
tongångar ingår i melodierna.

Elnas spel ar mindre utsirat och hon tyc-
ker att det är bättre att spela litet enk-
lare och L stället få det fullständigt
rent.

Det här med renspelet är mycket viktigt
för dem båda. också detta är ett arv från
deras fäder. Elna poängterar att när pap-
pa spelade så var det inget gubbgnissel,
han spelade mycket rent.

När Axel och Elna spelar tillsammans spe-
lar de oftast tvåstämmigt. Båda är skick-
liga på att göra stämmor och de turas
därför om som "bakblåsare".

Axels och Elnas fäder spelade sannolikt
tillsammans vid tiden kring sekelskiftet.
Båda fick musikaliska barn. Axel såg Elna
1930 på dansen i Virå men det dröjde fak-
tiskt till mitten av femtiotalet innan
Elna träffade Axel! Det skedde på teatern
i Nyköping.

Gillet var där och spelade. Elna och en
väninna satt och lyssnade. Så skulle det
spelas duett. Spel-Arvid och Axel steg
fram till mikrofonen. Elna surrade på
Spel-Arvids satta kamrat. Benen var som
nitade i marken. -Tror du den där bond-
drängen kan spela, viskade Elna till sin
väninna.
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O L S T O R P S - LÄ T E N , komponerad av Elna Andersson 1962
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Det här är Elnas första komposition. Axel stod ute på gården
och kapa ved. Ratt vad det var hörde han fiolmusik. Det var
Elna som kom Ut och spela på låten. -In och satt på bandspelaren
sa Elna, jag törs inte sluta. . ...
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G A M MA L P O LS K A , komp. av Elnas farfar Spel-Erker år 1890
Uppt. av Axel Andersson
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E N G LA D T RA L L , schottis, komp. av Elna Andersson 1962
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VA L S , komponerad av Axel Andersson 1932

'Y%~ep:.µ'mmi=u==

d° 'EFM=U^xe^
Ém~Eumm e" " 4

U
0

I ,

'm~mÉiufmpmrm
4nTt=mm1 l rriT14mEEd
^~hmw%%==

#UAu1rynemauwjsg

I¥,,FM%g,,®mM,tmf"$f ,

1Mhn~q|

"'iÉgEm£=! .'w ' m=uurr

U_r , jtl't T ,1

t-rU ,' p m="rmmim

W P _ r b' " l" " ' l



20

P O LS K A , efter Axels fader.

PO LS KA , efter Axels farfar.
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Text: Just nu så vakna Grindstugen opp. .. ..
Farfadern Anders Gustav Andersson kallades Grindstugen.
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ST E N BOC K E N S VA LS ,uppt. 1936 av Olof Andersson efter
Axel, som hade låten efter sin farfar Grindstugen.
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A ktueUt

Vi har nu avverkat två delar av den handledarutbild-
ning som spelmansförbundet arrangerar. Detta har
skett som veckodutskurser pO Näshulta Iägergörd .

Den 16-17-18 januari dr det dags för den tredje del-

en, också den i NCjshulta.
Till den kursdelen behöver vi övningselever, d.v .s.
de som går på handledarvtbildningen behöver elever
att arbeta med. Vi vänder oss främst till personer som
befinner sig på låtspeleh låg-och mellamtadium.

Om du dr intresserad så tag omgående kontakt med
fårbundet, Ingvar eller Eivor, tel. 016-82047,82080.
Deltagarantalet måste av pmktiska skal begränsas till
15 st. och vi för fler anmälningar kommer man med i
den ordning som anmälningarna kommit in.

ALLTSÅ Näshuha lägergård
16-17-18jan 1981

OBS!!!
Anmälan snarast, dock senast jdafton 1980.

Kostnad: för $pe|man$förbundet$ medlemmar 225 kr.
För övriga intresserade 275 kr.
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Det är nu fyra år sedan den fiolpedagogiska linjen
för spelmän startade vid MwikhC$gskolan i Stock-
holm. Under den tiden har tio spelmän genomgått
utbildningen. Första kursen var ettårig, men har
numera utökats till två år. Av dem som genomgått
utbildningen har fem fått tjänster inom den komm-
unala m '<ikskolan och två arbetar med folkmusik-
utbildning på folkhögskolor. Även de övriga
arbetar med folkmusik i olika sammanhang.

Om Du funderar på att söka denna utbildning
börjar det bli dags nu. Ansäningstiden går Ut
den l mars 1981. Upplysningar om utbildningen
lämnas av Ok Hjort, som är huvudamvarig. Han
har telefon: 08/347454 och $vomr gama på frågor.
Eller fråga någon av följande personer:
Eva Blomkvist, Marianne Palm, Sven Ahlbtkk,
Ditte Andersson, Lena Werf, Marie Stensby,
Wille Grindsdter, Siv Burman, Sonia Sahlström,
Ingvar Andersson, Jonny SoIing, Kalle AlmkSf,
Kungs- Levi Nilsson och Bosse Isaksson.
Amökningshandlingor kan erhöllas från Musikhég-
skolan i Stockholm, telefon 08/631190.

Ännu en utbildningsvCjg har öppnats för spelmän l
Den fyraåriga mwiklämMbildningen på Musik-
högskolan dr frön nästa år öppen Uven får sökande
med svensk folkmusik som hwudintresse. Villkoret
ar att man uppfyller de allmänna intagningskrav
som gäller.
Ansökningstiden går Ut den 2 januari 1981 och
Frågor besvaras Ov P. O.Hjerpe på MusikhC$gskokn,
telefon 08/631190.
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TRÖJOR
Vi har fortfarande kvar några tröjor med
spehansförbundets märke .

Blå V-ringade 60 kronor
S,o,I.ko,,S, L, XL, XX" O

Grå O-ringade 90 kronor
Storlekar: S, M, L, XL.

EFTERLYSNING

Vi i styrelsen tror att många av våra medlemmar
önskar en aktuell lista över spelmamlogen inom
förbundet.
Så om Du meddelar vår ordfC$rande Ingvar Ander-
ssOn spehanlageh adress och kontaktman så lovar
vi att publicem resultatet i nästa nummer av
Sörmlandslöten .
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Zantiu-&uabril1e LansiärkadNj - en bortglömd dansform

Henry Sjöberg

Qvisugt inpass.
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Många av våm läsare undmr nog varför vi tar upp en
dansform av detta skg i Sörmlandsläten.
Vi har tre skal till att vi skriver Om den:
a) den har förekommit i över 50 år vid danstillstdl-

ningar i tätorterna .
b) många äldre medlemmar i folkdamlagen hor säkert

prövat på att dansa kmiär-kadrilj någon gång och
då kan det vam Ov intresse att kontrollera sina
hågkomster med en tidig beskrivning.

C) kan det vara så att rester av Iansiämwsiken lever

kvar i folkmusiken ?

Dansen
Enligt en ny dansk undersCkning Om bmiorkadrilj
(Claus Jörgensen: Ska °vi danse, Les Lanciers,
förlag Wilhelm Flänsen, K5penhamn 1980)
sö uppträdde knsiärkadrilj redan i btSrjan av 1800-
talet. Vi citerar:
" I London blev Ouadrille vistnok presenterat for
f)6r$te gång i 1816, af bdy Jersey, en centml skikkel-
se i det davaerende engelske society, og bredte sig
derefter hurtigt fil de fjtlrende kredse andre Reder på
De britiske Oer.
Efter alt åt dBmme var det her, ät en af demens mest
levedygtige varianter:"LancerZ Quadrille" blev Ut-
formel. Gamle svaerddansemotiver har sikkert varet
inspiratiomkilde til dansen, der sandsydigvk har
voeret udformet til scenisk opvisning, hvor danserne
bar faner og våpen og var if§rt Lansener-kostumer.
(Lansenerer, på engelsk: Lancers, pO fransk:Lanciers,
var betegnelsen for lansebaerende soldater, der helt
öp til l. verdenskrig indgik i alle stjtkre haere .)

Om end ikke fBr, sö blev bncer"s Quadrille ihvert-
fald danser sö tidligt som den 9. april 1817 ved en
stor fest, holdt af the Countess of Farnham (Irland),
med öp mod 300 indbudte ." (slut på citatet) .

Den första svenska beskrivningen är, så vitt jag kunnat
finna tryckt 1861 i Piteå. Den stämmer i stort överens
med den beskrivning som följer har. Tyvärr kan jag
inte ange exakt datum för den här beskrivningen.
På notbladet ar angivet "Abr. L. 790 " vilket talar
för att beskrivningen dr tryckt på 1800-tdet. Jag har
försökt fö kontakt med Abraham Lundqvists Musikförkg
per telefon men mkslyckats. Jag hoppas kunna ge Er
exakt datum i nästa Sörmlandsläten.

Dansformen förekom vanligen en gång per kväll under
åren 1870-1900. De damtilhtällningar där den före-
kom var inte enbart för det s.k. "högre ståndet" utan
den förekom även vid Typogmfiska föreningens års-
fest som hos Arbetarföreningen i Jönköping.

De beskrivningar som Finns att tillgå visar att dansen
i stort sett dansades lika över hela Sverige.
Om någon ov våm läsare har varit med om att dansa
kmiärkadrilj (utanför Folkdanslagen) vore jag glad
om Ni ville ta kontakt med mig. Om en dans blir
populär brukar den vanligen RSrandms. Det betyder
att om vi ska få någon uppfattning om hur den dansats
så måste vi få kontakt med någon som varit med.

Musiken

Till dansen hör tre 6/8-delsmarscber samt två polkor.
Som kompositör anges Camille Schubert. Huruvida
denne man eller kvinna har komponerat musiken eller
enbart dansen fmmgår inte, Vi kan i vilket fall som
helst inte finna några upplysningar om en musiker eller
kompositör med detta namn i något lexikon.
När det gäller de olika melodierna verkar de vam
ganska kända teman så namnet står antagligen för
dansen alternativt ormngemang av dans och musik
ti Ikammans .

Pröva gärna musiken. Den dr lattspelad och trevlig.
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LANCIER-QUADRILLE. . .,
( unul c Schubert.
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LES LIGNES DU LODOISKA.
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LES MOCLINETS DC LA NAT1\"E.
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O

LES VISITES.
1%CN't N!! l K;;r vinlle hos paret .V: 2((111 höger) , ömsesldlg compliment, dereftc'r vIslte hcos paret

K'? a (till vensler) 1fkdedes rcmp1iment, BedAn göm paren N': l och S? 4 chaxsé$ - erulse"x och bet.

låinee8 (III höger m'h vcIlsler, äiervändne till «én phils gÖres chtåne· qn©hl|$e eluellhn paret

m och deras \1s-ti-vM
Lk·lgammR för de i;rrl:u purén.
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LES LANCIERS."
0Stor rhxjlle , (begynnes med venstrti handeni; då cavalk'ren pli

me göres coFplhnenl, hvilken förnyas då de återknlnnu¢ pä egen

µuuicnxde .och MÖller ÅK, återko:llnlet pil egen pk(t%, med ryggen

µrc't m (till hi;gcr) placerar sK; bakom dem , och efter dem paret

ler \18-Ö-\1s blilrstjlhl pä egen plats. Sil ri;ljer chassez- cruisez

eontra-plats mäter sIn egen da.

phils. Paret m uth7r en liten
vänd åt piiret N'!3.(V|$-LvIs),

St'4(tlll vensttT), paret m el.
m'h bxlmicez till h i;g:'r och Yensler,

dcrefler Ki;res prontenade , damerna till bögrr och ('Hvu|h·rernH till vensh'r, mätande hvxrandrti rym .

ca'r» em'alierer uch damer parvix rmUt , AiUmide bk i tv; lider, cnvalferernii (Hl vensler uch däw
0

nirrna till höp·r, Ut GdjcrdMn upprcwhe och mldmsn|nk tillNika pä cKCH pkk.
l)rtMI:l||||a Gr dr äl'riXa µåcren. Touren slutar med shir chxille.
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LES'GRACES ."
O 0

(Mvaljeren m med egen dante m·h diimen S? 4 gyorx approehe 2¶" BanGer. xedm K0pr cm'mh0rell

med demui damer btilaneC till höger och venster, derel'ter gör cnvalieren en tmir kring dem i hortn

Hr en 8 , Nedan giirti ulk tre en hull ronde till venuer och derefter tlllbaka till häXer hl|||ande på

¢'Wn phils.
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SÅ LEKTE MAN FÖRR. UNGDOMENS
'""'"""" B O K.

8ENAREDELEN.

Vid ett besök på Dammuseet fick jag i min hand
ett par helt oemohtåndliga böcker från 1879.
Det var "Ungdomens bok" i två delar, en be-
nämnd Gossam es bok och en Flickornas bok.
Jag har valt att visa er nögm sidor ur vardem
för iumföre|$en$ skull. Vi återfinner bl. a.
knsier-kadrilj som finns beskriven pO annan plats

i tidningen.

Nu stundar jdhelgen. Dö brukar vi vara mem
lekfulk an annars. Hur skulle det vom att pröva
några av lekarna ?

FLICKORNAS LEKAR.
ETT TUSEN LEKAR OCH 600 AFBILDNINGAR.

EVTRR DÖDA KÄLLOR CTARHETAh

AV

:ELLmA~

8TOCKROLM.
xjALxAn usmtröxb vöRbAa

¶D7P.

G LEKAR I 1)KT YNIA.

mot n&*t m 'hcnnV chmem, och denm okyndar nu ut och för"
följer den DprinRa|lde herrn, som hon akcr upjmb och vidröra,
innan hau hunnit ötor till Un plau. Lykm ucttn, Mr damen
iiötnga drol¢uinNm plwu, och clrottningm crbå|krclmn¢mnu|nmer.

Lyckm det deremot icke, Utcmgcr damen 6in pIMo i raden,
hvwreflcr drottningen furot utropar oilt nummer. Nu mhte
hcrru Sjrfv)j3 damen och lår in(n«a kungeno phiu, om hem
lyckm uppnå henne, innan hun (ullbordnt oitt hvnrC kring raderna.

9. Varg och Im
En af Ulhknpet Wrcml!er varg, en nnnnn herdinna och de

Mrim hm. VArrn yömmcr oig,bnkom ett trnd, en den eller dylikt.
Herdinnan otlUlcr oi; i opeucn m 1mnmen,hvilka bildu en lång md
eker henne, hmrt och ett hällande dg (m vid det fhmför sående.

SMhknpet går omkrM, tilh det upptäcker, hvar mrgen
Xi5mt sig, a herdinnan frågar:

mom 0w} kor har ~krlW ·8 1Y·l l mnle, kotmn ami?

m br em VAN, er 01Ak vm, ~ vill ib lamm0h nu,

mm lammen.
Herdinnan oDgcr då ti!! vn'hr'l'

m bort med dW, du 01YBU mrb och IemnA 0¶0 l frQd!

J8 Bmeor, gm jnb bion (År ia ett M omX |qmm0n me4,

ovnmr vargen. Sä ujnrt |jnn yttrat dem, oukcr finn Mngn ett af 1nm·
incn, under det herdinnm med utbredda åmar gökrr hindra honom.

Lyckn¶ vnrgcu vidröra något al lmnmcn, mincd drttei vnrn
vnrk¢nN byte och inhte Mtriida ur reden. Leken forwlt·

1¢0 derehcr,
"\ tilh hhlflen nf

lnmmen jiro

A"" ",'É$\)ii):"iii!gi
-,-= , UN llg'c@L "e···'·'·,":" oöm Iikn vM

3. hläoA Uuj.,. knn MförM

91'1Ub'O· OCll NuKLEKAII. 7

innv ooni ute, pnnar bod Br Bm|| nickor De lekaode fatta
kmmndra i hhnderna och bilda els rin:. i".n liten lut (jödcr

uppkmm i midtcn af ringen, och dc kknndc danea omkring,
under det de genom att oupphörligt blba M (jildern söka
bälln den ovMmnde i luRcn. Aro dc okicklhp, kan damen
(oMnm rhtt ltmge, innau (jadcrn fäller till marken.

Il. TUnner och fiender.
De leknnde dck oix i två Rekar med lika antal i hvatje. De

&tokilju genom fårmick bod, ombundm nUdukar, grUna qviekr,
blommor eller d!likt. lhmje flock har ett bo eller hem, inom
hrilkct dc lekande ot4 bnncl i hand. Scclnn mim beothmt,
hvilkm flock Bom ekn)1 börjn, okiljcr den Bim i mdcn 8ig från
denna och wpriuger ut M lekphiNen; gcnm vkiljer Hg alven
en moNvarmide från andm Rocken och börjar rörf7jljA henne.
Denna Uot nnmda Rklblju nu i oin ordning af den nu Ust
vlhnde i första (locken, och denna åter af mouvamnde i den
6eodtliga och d vidare.

Shom regel Kälkr, Att hur ocb en endast th förmja dem,
Bom 8prungit ut före henne. Ett olag M okuldran är nog

' för Att göm m¢, och den MnXade mhte då medfölja till den
6endt|ika flockcne omrXde. Den, Bom en 8ÅnK 'prungit ut,
Gr icke Åter inträda pä pict område, fbrrun hon fångnt någon.
Den, oöm blir Mngml, mhte danna qmr inom det fiendtjiga
området, tilh leken lir dul. Delta anm mm hllct, nur ha|fv&
mdct ut em llockcn blifrit Kordt till Mngar, och dd hnr na-
t'lr|imvi0 den Rock ocgrm, oöm tngit dem Mnµr.

]2. Botankk bllodbock.
0

Flickorna lagn i m, med uudmmg af en, bom oUUler
'i# i micken, med förbundna öKon och Medd med en 1Ang
knpp. llvnr och en nf Rickomn i ringen tnkcr, sedan blind·
bocken Bet ögonen BrbuMnn, nåkot föremål i bnnden, ohom
en bkmm, en pten eller dylikt, bvilket föremål ej lår mm
xinixt, hmm elkr på annat mi okudligL Härener opringa
'le omkrinq bHndbockii under fUljandc ·Ang:

(Mehdh IIOB0 bom «b djupa dAIor),

m, kvod Mcmmr ·ö bb pWKM,
oi0rM dolt va \4MW hNKAL
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6

8 . likar l 1)ét rk|,1.

BlW 000 b% minen Momm4 do0 vIll ho?
Du QKUI gln8, oeb om del gir brm
är du blbdeln alle
och blBM 000 dig oIjM.

Blindboekcn Blöter nu med oin upp imarken, hvArvid&l|amnna,
OMilt pekat dcrefber pA en M flickorna. Denna kmnnr fmm

oilt förcm4l,och blindbockeu
m , , . ,, wker Kenom, kamel, lukt

, . Z?.- '., 't eller omnk m¶a till h,vm1
,; ur, P' ^"<·T del Kr. Lyckm hm KmA
4. å: b,' "' %' :m, mr den, Dom kmnnde
§y' q " U"mlllct, inlngn hano plnw

' Rk " p i ringen; i mnnt fnll ut-
. :!:t 0"3 . , " ter oif ringen äter i rUrehe,
' u och blindbocken mr MöknJ# . " , ' ,0 " oin lyckn Knnu en dng.

0| "' l :% ",

,e' ::,
, , ' '

Ilärvid inkmgeo dock, Ml
%", . t , . nian icke Mr gim endm
, " ' '· ·~· ·' ·blommn·, ucenw, ·trö» eller

00c ' 'X¢<- '%_ numnct M det olag Wm

a Rol&Dl0k bll0db0ek. målet tillhör, utnn bbr oHXn

ojdfvn nmnnct på WrumåleC,
till exempel ·tulpmm ·törnro0n, ·mMmorw, ·brdprem, ·jenr
1jumUe·, ·kinh¢enu och d vidnre.

13, Enkleken.
De lekande, hvilknn mild måste vArå ojemt, nppotiilln

0ik par om par eller hvnmndm i en lbg md; den, oöm
blir öfver, otKllcr oi |\mmmr de

' c GÅ5 öf'igw och knllno enln. DA hon«U's j. ; khppnr i lmnclerna och ropar:
' . . dc : ,,i,u, pnret ut!· okynchr det oiotm,0 m

· 'Sk' "I ,y Mlknde pnret (Fnm, en k hvnrdernoichin, och söker rörenA oig fmm·" "jL|! ·',-',. , lbr enkntt. ])cnnn Åter äkcr upp·

qt!;mog" " hinnn en nf de Knmprinpndc.

· '\"quT'e I.yckm dem, bihlnr bon med don.' ' - : · ' Iagnn ett nytt pur, Dom Btä||er
:. Ei,KI¢K.u. ·ig fmmfur de Ufrip, och den

nye euknn furtmucr Ml ropa.

jo LEKAR I M.T I'UIA

— Finn kwn ej u er, om l Bkynd¢n pU; Alk mina gbo,
kommen hem ändö!

tt€:,;ii,,,z;,'#¶j::.'4..,?:..3}.4"'r?:S
N".';'q, . ';A . .

. E
: '"r Y4;"" ? ' · )

% , ,, " : - b . ·

.'." ':, :'ti:'f,, ' :z " "t?'- .,ifj
"~p?' ..' ' -:

'.'p'f :;::ai%,y;,c,z±=&g

d. nu och ¢ä00,

Nu ih nja fcMen öfver lckphmcn till vnktemkam bo.
Upphinoe0 n4ko|l derundcr jjf rnfven och erhåller ett olag M
okuvdrnn, mhte hon inuWl rli(vcn3 plnlw nbtn Khg.

]6. Hök och dufror.
En of de lekmde Bruthller bök, de öfrin dufvor. Du

oennre b& tvenne friplaner, men den förre Mr vhtm, hmr han
bebapr, utom pä dufvorrm omrllde.

Så 8nart dufvorna opringn ut mdkn Rinn fripkhcr, oökor
höken Mnµ n4gon Nnom MC gil\vn henne ett ohig M okuldmn.
J)e, Dom blifvit hfna, förvandlm till hbknr och l\jejµ ¶inn
knmmter Att mnn duh'or. Leken tomma, tilh alle dufvorm
bjiNil uignn, och a leken A nyo börj"; blirden,oom lbmt Mngadu,
hök. Tycker höken, MC det År tör |hnK0Mnt, Wr han ruc
Att uppmm nlk" dufvornw nit M en Qng oprinkn ut; ined
Bljnndc ord:

Ur bo onor l bo,
AmAn konm J4 i boj

Min dufvornn mhte cIA pIl cm XånX oprinXn ut, men höken

41'RlX(j· OCll mjkukar. 9

l.yckm åter parct förena ug, innau enknn upphunnit
nåpn m dem, mbto bon ropa ut ett unnnt par. J)c, Dum
$prl|nkit, otul!a $ik alltid frninför de öfriga.

IS. Nhiu.
Eu n( oälhknpet föralllller knttuokc och 0prinh nit göm-

ma sig; de öhim förbliCm otilla, tilh en af clwn .·|Wnni1
mknn till 200, bvnrdlcr de Rå '
ut nu Ilppguk4 den gömchi. IM " 4:7 " , I' * '
de ej hnnn henne, uppmana dc ,;-','3 ,¢ ' '" ', är;, S
henne Alt gifm oik Cillkänoa. Den . ·' ' " Z ' m'- "'a ':, '" :'::%4"
gömda ovnmr: ·miAu!· inen 0ih$·' - T' --' ' ' :· :'.'°!k¢,
$,'&'||:"wf,"|;::,'::',i::}',,'i:,'a'::: .e??2,?cj::)'"":?',',':':,:;",

par nya: ·minu!· SMhkajmky'" -zm;':'?!! .;i,, .. ":' ' .
tkr nu till del stul!e, vnrif'&' . 40$'2'"·-' '·- "
ljuden t,·ekm MKÅ, luen dd de . ?:21Éq.',g!, .i;,'. "A ' '
hinm dit och ul)|)ulnnA drn gömdn ' :1 b, ' .' '"' ' 'u;

,Att läm hörn HK, bar kacCungcn
redan hunnit pömm oit på ett 0. Yk0.
tredje othlle, hvnrifrån hem Åter låter hörn Ditt: uminu!·

Sålunda fomutteo lckeo, lilh tonn 1\innit den gömda, a den,
Dom funnit henne. Mvertaµr }lennc'8 röj, ocb leken börjm K nyo.

lö. RU och gäss.
En nf de lekande förestnlkr Kåovnklergkn, en nntmn riiC

de öfpipm gm. Gmén och XAmmktcroknn intnga platser midt
emot hmmndm, M hmr hn pic|lb nf kkplnCsen, inom mrul
lmWmda gnlinoer. 1Uifren Gir gömnm pik, hvnr hnn vill, blott
icke närmre nAgol nf de Rjrut omlnhide otnlkna An hnlCvn w(·
olåndet dem emdlnn. Ku börjm följnncle wmhil:

— Kcmnmi hem, kammen hem, dia minn No! m¢r Ab"
vakkpr¶kulh

— Vi kunnti icke, vi kunnn icke, mim gmén.
— llvwrlbr ickeV
"· 1Uifven är i närheten.
— livar Kölnmur ridvrn 0ikg
~· 15nkom häekcn (iller ock nntnneo ett Aljllåt nlälk, der

Inmj tmr bmmn vnm Wmd).
"" llvnd xör hm der!
"" lim Ull knipa ri:e ru drk,

m'i1im1· cmt mKIN.KAK. Il

har ej heller Mttighct alt förföjj,A dem, förrän han olutM ut-
roµ nyos nAmdn vm. Om duivorna oakWdt denm hökeno
upplu0uinÉ Iikvul ej wpringa ut, eger höken Att ingå i duf-
vomn bo och der Gngn en dufvn, om han kan.

17, Kdt och råtW
De lekande, med undnntng d två, bilda en krew>i det de

hålla hvamndm i hdndcrnn. M dc tvA åtemående .ömläller
den ena råttn och befinner $ik inuti krctgc|l, den nnclm lir

km och gtnnnnr utanför. Kmcn RSrooker inträn;ij i km-

. F

P ,

!!4ÉilÉ '""" ' "-
. .\ 4, t

L"'.U"n ','- . , .·: ..,·
i,':'::ib:' tAi,:'..·":,"p'",j.

l '4 : ; r, l.; ' " 4 ·" ·, 0. )'ci ti .. ·
;¶i ."- ·:' '. N ' 0' .' 4$

?fgä,::¢:,:!' ' "'"'"4µ"="
jo. Kou och duo.

sen och mnp rhCtnn, men hindms bhri af de öfriiCn, oöm
sAnka handorm, d mm han vill krypa in. l.yekm han detta
mkmdt intringa i krehcn, unclerlncta de krinplhnde råttnno
Rykt Kenoln MC lyki hhndcrnn, men 8ök& dmmot nu
hiiidm kmten Ml kotnmn III. Sålunck fortg8r leken, tilh kmtcn
lyckww vidrörn råttan, då det pm, mellan hvilket katten in-
trhnXd« i eller mcrnngdé ur krchen, nhohl Rånk nihte öNur
bn kmtem och rtitwm rokr.

. 18. Lama ruNew
Pil marken dmm med en Apetoig khpp eller utmhrkeo p4

mim nML en krrW, inmn hvilkrn rMmm kuk hr bdökcn. |)¢10,
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jlco 1Amiu Am» ,., ?.

det m do $j¢wvå promenera urpä: och intnp den pkh du
K:llopncmude lcmnot, hvnrpä käen ¶:4ta oig och pmem ¢111·
bnkw genom tmdm öidnm led, «om 0;;jna oip Dettn torkåtta
ännu en R{\n: Af bvarjc oida, hmrpå jm:m Uterg8 till 6ina p!äucr.

Scconde Eör på nmma uti.
Allmän Ka|opp, prcmicrc utanför, btcondo inom åt mohatt

oida, två hmrt, lmrcher fraomcn är ölut.

391. Lansferkadrljj.
Denna dam utfbru af fym nr, oo= oti i fyrkant midt emotbmrandm. N:r l och n:r 3 Jfm vj¶·j·vjg, lika d n:r 2 och

n:r 4 u motmta oidorna.
Fömtti turen. Gosöen l och Åicfjn 3 mötm midt på golf·

·et, Kirv& bmmndm hö;m håndem och Röm M detta Dött
roode. Do ÖtcrvAnch nch göm ronde ?a nmm utt med egen
moitiC. Paren l och 3 byui phm, : det paret l öppnnr och
pureC 3 pmemr i*cuom, oAmt Ulerrå: m, hvnrvid året 3 öp|'·Mr och paret l ponmr igenom. K:mplimnng L fur Ilir

kAn pä venoler bmd och bednn fik c;m moitic, Af dia jmren
oamhdigC.

Gouen 2 och flickan 4 lih med R:eghnde.
Gonen 3 och flickan l likti md Rxµhndc.
Goooen 4 och flickan 2 lika med r;:¢gnen(|e.
A ndra turen. Gonen l Br frntr hn moitiu mol paret 3

och tillbnkw mmt Åter (mm, fyra m Imrje µllg, 0YälWcr om
henne och går fym öté© Åt höger; t.cknn lika d. PAren l
och 3 Köm har fur öig ronde M er-3 plnher. Båda pnren
okijja BiX och tngn phiu pä Uimc v:|¢)r om paren 2 och 4.
Båda linientn göm B|igld mot hvnmdm och tillbnku kcn,
bmrpd hvnrje gom gör rondo mrd kj moitié pä ern plwb.

Pam 2 M 0amm8 Dött.
Paret 3 på mmm öMt
Paret 4 M mnma m.
Tredje turen. Gouen l stigpr frm oeb N en cjjnp kompli-

mnng får Mckm 3, nom beovnmr ch: med eu djup nigninX.
Goucm återvtonder hem, och dia Rm."no Mm hm dm moi·
tiecr till iuidlen ni hnnieren, der llici.ma bilda ett kom mom
m gifva hamndm högm hKndenia. Flickorna g11 ett balR
bvnrf omkring; derp4 en omwänfm af lpowrno vio4·vio,
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eom dcrvid räcka Aickomn renotm bändemti. Sedan foruättu
kANc!an$ninNn Xnnit ett halh bmrf, och dcrehcr ny omr6ng·
|lin7 med cXnn moiticcr på anmma mt oöm lXruc.

Snminn tur nf Xmcn 2, gmcn 8 och gouen 4 onmC (lie-
konin \'ig·ii·vi0.

Fjcrde (uren. Rirct l dr hand i hmd öfi'cr till pnrct 2,
Ar dcr en komplimnnX. oöm af pnret 2 bemm, och öf\'erkur
8dAn till paret 4, der Jikdedu ömmidig komplimnnR göm,
Som dc nu otå. jtnm µmen l och 6080en 4 chmC lit höger och
remier utanBr Ilicknn l och Ilickan 4, oöm gom cbnué u
remier och höger enmt tillbaka igen. Vid hvnrje vändpunkt
Hm 6lnmidik komplimwng.

Pnrcn l och 3 mm cbnlne nngkhe lhm och tilllmkn.
Porct 2 gör vivit hcn paret 3, och U vidare.
Pnrct 3 N vikt ho$ pnrct 4, och oå vidm,
Parce 4 Kör vinit hm pnret l, och d ridm.
Femte tllren. Dcnnn lur bör dnnm med pdkmeg.
llrarje Ko·ge gift'er öin moitiu venotra handen, och u ®ön8

dör ämne, llickorm mehoh, gömme mouoh, hmrvid hvu
minn gank vcnoter och hvnr mnnn Rnnk höµr hnnd rkcku.
llmrje Kånq en gom mäter oin moitiC, Wn0 ömmidig kom·
PlimnnZ I'nrcl l danöar en liten polhpromennd monoh inuti
(rrknntcn och oMllrr m ocdnn på rnn pjnto med rmen mot
kAdri|j'n·¶ Bnhm dem mlk oif fmt pnret 2, OA 4 och oiot
3, vem Dt leda cjvmtår M oin plan. Nu göm chmc af Mc-
kom åt vcnMer nch M moarne bakom dem 4t böm. llkr
eömo med cm fotrn mi |ilbdrigA ommpninpw i rdfm, i det
'Il vM gmonme $oin llickonm vKndn oiX font inAt och occkn
våt. Gomarno ehn4drrA bakom och förbi flickorna åt renotcr,
fiekomn åt bOXer: ny: *tnmpnin;Ar och rhndningnr jll mmma
?t oöm Britt. l'olk tpronwnml i bdfkrets utåt, fhckornn Åt
b 'Nr, yomnrne åt v'cnoter. ])Å de inhtng på motmun oidan
of kndriljen. Ri(\ra dr hvnmndra handen och (hmXå i mk
linie. (hmarnc lrmnn llickmm åt höNr M en linie och oHilla
'ix ojM'n pli liniu nihlt emot dctn. 1JUda lhiiernn göm K|i00ö
nmt hmmndm, hvarr:':0·r ,knrje gone N onldlln0nink incd
än moitié på r;en plöuå. .\tcr dör ebMnrpromcnml med kom·
Plimanuer.

l'arvt ? N prumennd och rIMler oig lbllmot, och nä vidnre:
Ror chwlnepromenml.
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Paret 3 gör promenad och Btäjlcr oig lamt, och oå vidare;
olor chalncpromcnad.

Föret 4 Kör promcnnd och dällcr nig fråmot, och oå vidnrc;
otor chnfnepromemd, bvarcRcr lamieren är olut.

392. Engelsk galoppadkadrijj.

Parcno nntd mhte mm ojcmt.
Ett M pnrco, det oöm är ·ute·, oulkr oig i ett bOm af oden,

de öfrigh ordna oig i fyrkant midt emot bvnmndm och, om u
kan eko, likA många på premicre och occondc. 3[uhkcn ir gdoppsd.

l. Pnrcn 4 premiCrcm båda 8idor Rdoppem mot bmmndm till
midten af ukn och Utcrunclw till oina p1Mocr.

2. 8eeoode på nmmA Blitt.
3. Paren & prcmiCrcm båda oidor ploppem (7Srbi hvnrnndm

till vio·ö-vh'emm planer och tillbnka igen till egna plnncr.
4. Seconde på nmma utt.
5. Flickan, oöm hr ute, dansnr omkrina till nlhi Romrn[,

hvilka bmr och en i dn tur ovänga omkrinj;tt hvarfmcd henne
6. AIK flickorm mgn hvomndm i nderna och danu

omkriWr midt pä Kolhct.
7. Muoiken upphör p)öhlig1, och hvnrjo fliokn okyndar dcrvid

m intnga en plah bredvid en Kouc, utan m detta behöfver vnm
den hon börjat d8noen med. Den tlickn, nom blir ukn moitio',
Ar nu ·ute· och intnger gin phiu bredvid goucn, som Ar ute

Damen Fortum dereRcr oöm i burjnn, men nutn ghnk vid
femto turen blir det goooen, Bom hr ·utc», hvilken dwnnr omkrink
till dia Aickorm och Bvknkcr om med bnr och en i tur.
Derpä ug3 Min gömme i ring midt pA golfvet och cInop
omkring. Då muoikcn upphör. okyndnr hvar och en till ¢0
nicka, och u vidare.

Ikmen bör gä iinin och intet uppehAll göm mdlnn lumrM

393. Tvånmngpol8kn.
J)enm dnno lmtär deri, Ml näkra ulKn i en otor riog qjC\'

dmwa omkring, undor det dt eller fkre pm, hvnrt för Ug, nvhn;t'
omkring med hvnmndm inuti ringen.

För de umkilA pnren Mgilr damen pu liAjandc utt. ,
Axel fhtbr Annoo blick hhnder och diumr omkring mN

henne nAgm hvnrC lönt ut em, oedtm Åt nndm bblkc. j«d·
ol!lpµ derpi bmrnndrn och ovKuga omkring hur Wr oig, KIM"

D,mIj:KUL 119
pndr i hhndcrna. Axel fotéar Anna med h6kr& bmndcn fmm-
ifrån om lifvcc, i det han med vcnotm bnoden (MW hennu

bö;rö hnnd orunt utsträcker armen. I denna Buu|nin$ danm
iler omkring nlWm hvnrf, hmrvid Axel för hvnrje öt'g e' ett
boéP på höKm foten och där vcmlm khcken mot den uögm.

dikla 6ki|jm och ovbnga omkring hvnr n$r 6ig under khpp·

oing i hlindcrnw.Axel ocb Anm otjLl\n Hg med bögm oidornn mot hvar-
8ndn och Anoigten8 vända ht motntIA bdll. De fatCn dcr·
eker hvnmndrm hkndcr, hvorvid armnmb hdllm på ryggen och
N det Bålt, ut Axeh höm hnnd httar A,nnM vemtrti och

IvAR om. Sålunda oker kringdämning, derph kringMngninghvnr for oi« med klnppning i händernn onmt bter kringdano·
ning med vemtr8 oidorm undn mot hmmndm. Åken nu knn
Axel göm 6teb med hopp och d4 tillhopa kbehxno.

394. Fyraman$polgk&
Två .flickor och tvA gon8r dälla öig i fyrknnt ocb rbckn

hmndra bödA hhnderna. Krioedan8ning. Kringwhogoing hvnr
för ug under hnndklappning. Krinxdamning 6Qm fbrut, men

h motmt håll. Krinpv6ngning hvar Br tig under bnnd·
=förcm Koo¶nrne, oöm målla oig midt emot hvnmndm,

ginn händer lmkotn Aickornm ryggnr, och nickornN hvile öina

vmr å gounmu Ax|nr. SAlundn gker krinKdAnonink u ennoch nnlm bålet

396. Qmmpohkm
Anm och Axel HgA hmmndm i bönderna, otrikb mmnrn8,

luW oig bakötoch Utla thjelnrna tilhnmmam. l donm 0tunink
oker krinXdnnsnink Bmt t em och oedoo dt andm hAllet med

cmå, hmtiXn 0tegi · 4 h tviFyra kunna k ven chnm hlhmnmno, a likvhj tv dc
mohtåcndo mäoto hälla hvarnndm i händerna.

m Da|polNk&
Axel hmr Minn om lifvet med höµa lwnden, och bhda hoppA

fmtuäc två Qngcr, ömcvio pä högra och vemtm foten, un-
der dnt den nudm uppkmm komvh Mvcr den tnnn hop mr
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I. Springlekar.
l. Rnlla tunnband.
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Att rulhi ring eller tunaband Or ett bland barn ganöb
mn\iµ nöje. Xiuuum hnr mm oflmC en MMring till denna
hk. Men du kan ha lika rolig med ett mnligt munband,
rcdnu du tömt vul hopbundit Undcirna. För Att tunna pu och

))"""""j'"""""ilt""j"j
=Z24j,?"·"Lt.].:g"'

l Rum WodHmI.

bibcbUlh fnrtcu 1106 bnndet bek?bnnr du en liten kupp d 0m·
kring 30 ccntimetem lön6d. Ar tunnbandet dorl, kan du roa
dig med att röroöka »pringa igenom det, under det bandet Ar i
fart, och Ronden Ar u nu ieko vidröra det eller bindra dc:
i den runnio6.

6 LEKAR l DET fRIA.

De, Dom RSmthlh duNor otiijla oig i ena du!j|nm och
höken othller m ennm midl pu kkpktsen. Xu Uola duf·

voma fbmöka 0priuRAn¢lo uppn6 andra duhlamt men lyckm det
härunder höken Ml kulln niiXon, blir denne hök, och d vidme,
tilh dia ch:h'ornn Mc) tnµnn, lharjc ny buk hjdrr till att
Gnga dufvor. .\1ln hoknr bom hnfvn något igcnkUumnptecken.

i,
.
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öfrigc ha rutt ntt läm björnarna smaka äggcn,'tilh do upp-
nått dctui. Xiiota g4n; Ka beyp björmrna, bdllande hvar-
andra i bhndcrno, ut M rot, och aå onört n5Ro|l blifvit ta-
gen, jngm olla tre tillbnh till idet. SK onnrt kccljn Kr bildad,
behöfva björnnrnn ej våHtA i oict ide, (ilh hjorden Ar ut, utnn
kunno dmförinnnn gå ut på kkphiuen. Hjorden lmr hfvcn
rhttighct att oökn brjU kedjwn. 84lunda fortgår leken, tilh
hela hjorden lir Wgcn. För hvarje g&nk björnarna a ut mhte
dc bilda kedjn genom ött Mila hmmndm i hhndcrna, och en·
dm de yltcrdn cKa mtighct ml då hjorden, 1)4 björnnrna
fly Or hjorden, upplöm kedjan.

10. Tnga fångnr.

Den, oöm länpt km Rå fri, Ar nnturHgWiw blid. Om dufromn
·j vilja flyga ut, yer hökon rllttiXbot klnppa i hAnderna, dA
olhi dulvorna löa en dng mhCe kmiw duCdngeC, eller ocbå
fmmugcr hm ljmde mrninµord:

·Ur bo 0llm l bo,
Aon0r0 kom Jbu l b0?·

Dcrchcr eger bnn mc ML kulla dutvornn i boet.

9. Björnleken.
Lika Dom i ·hök och dufvn· utmhrker mmj tvenuo 1ri·

pkher, en i hvardem Dndcn nf kkpkucn. Den nf foUame,
Nom rurc0läl|er björn, drar oix tillbaka i ett·hiirn, der han bar
gjtj ide. De ijfrike, oöm föreouUk en boRknpol\jord, hro nlhi
bovApnnck med dngµr, det vill ugn hÖrdt vridna och ocdon
:lubbdvikna nlMukcir. Under det nu hjorden ilnr fdn den em
riphitoen till den nndrn, ruoar björnen fmm och l71roöker

kulln näjpn; lyckm lmn bhri, blir den oIngne ulven björn, och
båda Bkynda nu det fom«e do kunna till idet, ty MjA de

De lekande, Bom böra hn en mor lekplats, dcln hg i tvenne
Iikn nocknr. Micken af lckphmen umnrku Rcnom en med
an BpeCnig KApp drngen Mm eller genom utlngda otennr.

Leken lmth i, ML de lekande ni hrmrdcm lbckcn Bprinka
öfvcr M moutbdnrna område och dmtudu kulla ndkon.
Lyckm delta och mnn Ydf Atorkommcr på epet omr8de, hr
den kullncle lhge och måste nttrhdn ur leken. Men blir den,
oöm uinkcr fnnm en nnnnn, sjdf kulhid, blir hnn mnk0 och
mhto ullriich, Den fbck hnr vunnit, Dom tnkit de hm
fångnme.

Il. Natt och dag.

Dcnnn lek nr under nnmn nf omnkind n mycket bruk|ik
i forntiden bknd hdleniokn gomr. Den tillgh oUlunda:

Vid hvnrdem linden nf kkplnucn finnco en fripluo 0Mnt
i micken en Mindinio Iikoom i Kregiienck lek. Gounrne, oöm
ddnt sig i två lik8 flockar, dnp och nnMocken, oamlm krin®
denna gränalinie.

En triiokifvn, mirtmMncl på enn oiclnn och hritmiilnd M
den mdm, uppknmo u. ml den ränder 6iX oInkrin@ i luRen.
Om nu vid nc'dfMlnndrC den hvitn oidan kommer upp, mhte
nntl(locken ny till öin plats, förfuljd Af dnyhckcn, Bom Bökcr
eiinKA d mlhum den knn Xcnmn MC kulln. De, oöm blifva
kullnde, Kro hnor ocb måolc bum dc pcgmndo till dem fri-
yinu 8Mljt M icke ridore deltaXa i leken. 11Nrvid oknll dock
}Hktulgm, Ml ingen mindre eller ovopre Konc får bkm en
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otorro och otnrknre, utan ledn hnn då'i bt|u|c| vid nrmen till
den plau han okall hmga.

12. Krlpleken. ,

Till dcnnn lek bör man valjn en pjaH, Dom ur gkoRjf.
lmckir, 0t¢:lik, höliX, och d vidare. Jkn det okndnr dock ej, om
det tillika nnnn n4gon oIKL Krh0· eller onndplnn, dcr oturru ötri·
eter kunna utkömpm. ·Dc kknnde ddn 0ipr i två dockar med
likn mhgci dcltnpnre i hnrjc. Hmrjo flock rnljcr en mw·
ml, Dom 8CCJCltl uher två eller fleru oMcernre, beroende på de

' lcknndeo mild. Genienmut beotum·
; mor man uiilkna Br och områcleim

· ' · till bvnrje nock0 "borgar och Inger.l ": ; Dem kånna mm en eller Ileru och
bOm ulmhrkm med olika fttrMe (n-

,, i N . nor eller dylikt llvnrje flock hnr
"' ' . .. oin M eller Uti Mltmhrke. Striden: S?,. ,X— b,,tAÅelo i m|tplnf och oknrmytdiu·

G
:_ · """" W, dels i intn,Xiinck nf Mninpr

,. , c och befPiande ni (ängnr med mcm. Vid~.5! " ' ;~µ'7 otrid Rr nldrig n/utot Iillhy::e hc·

2.c Rclgnn0, utan lillÄr don M fdjnndu
l LlhW. 0ML: Tvenne inoHUndnrc fhm hm"nndm om liNeq md hum nrmen

under moto¢Audnrem venotm. Den, oöm Rim nmlcr brott·
ninben fnller till marken, blir länjre. llårunder bör man nll-
tid mm Br0i8tik, oU nit mn ej 8knc|Ar bvnmndm, onml
aldrig bli ond eller hhhig. Don, som bryCer mot niigon nf
dem förvukriClcr, utedutco nr leken. FbWne film till nåmi
M ni0tninkanln, hvmid Uoom rekel Rllcr, Ml en oohkt lir
tillrlickliq bcvnknink Gir två Mnjrnr oå vM nndur trnmport Dom
i Mningcn, och Mgarne tu ej rymma, 0u,|[mbQ du bu til1·
Rleklig b¢v&knink.

Not«åudarneo futningnr kunna intnmg, om do nnhlhin·
da nntnl ar fem «önBUr oå Kort Bom bcultninE¢M, och Röre0 i
oh|pnt fall bemtni|lXen till MnW. Lika d hmm fhtningrn.
om deii Kr utnn bnk¢think. Fånpr kunnn under tmmpnrl
återtn;m, om de AnfAl||ulde uro tru gAnXer oA mimga bom be-
vakningen. 13evnknin;mi K4r dock hi, oA vidn'den el ptitler UK
till mocvhm; i oikhnt Kil m de hiåordn Mtyprne ej dcllngn
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björnföraren, futcir med vemm lmnden om nndm Knden af
klippen eller önöret. ÖlriCrn mcdkknnde fömlhlk apor ocb
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l nlurofömmn.

Uka med cln;uulr m björnen på rygken. jljornfömrcn, ®om i
böXra hrindcn Imr en cM®. o'knll, ulnn nit dappti kappen,

Aokn freda Un björn. Lyckm bnn hörunder trufta nå;on af
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npomti, Mr dcnnn intnpa björnorm otMle, och den förra björnen
blir björnförnre.

IG. Råf och fåS.

En af de kknndc Wmtlillor M och intnr en plnto, Dom
Brmäller hnm hhhi. AIK de Mrike mlk Qix bnkom hvnr-
nndm och fhtta med hhndenm i den frmnBr ochhda lifretu
eller tråjn. Buot ur, om mm ej hNr n4gon rem, alt binda vin
niMuk eller en repmmp om lifvet, ty klmkrm kiinm cljnt
jiu Qnderolitm.

8FUI%CöLBKAR. 9

i otriden. Knn en nfjeloing omrinpo M fem KAnXor a
«ort mtal monåndare, måm den Xifm eik fången utan
Btrid. Om en nCddning icko vill iulåtn KR i gtrid med en
annan Qfddninb km den fly till cm fhtning, men "RPhin·
nu den eller nCokllm, mhto den inl6tti Oif i urid. bcnom
utmtancle af vnkter, utdndnncle nf Apioner och pMruller. bnk-
höll och öfverrulnplinmr, cMmhndnndc M hjdpm'pj'cr, ordem
gifmnclo µnom uhhnda mjutancer, 8iXnnler med hörn, pipa
och trumm med mm, kan denna lek Yrm till en bhind de mm
roande och omvcxlnnde. Då fred inMo och leken mjnk¢|iNn
dum, hr den wXmre, oöm taXit do tlcotn längarne och fåmiw
R&rn&. En pkick|i% Rencm| tar dia Rendom fhlninmr och dh
oina momllnclnre till fhµr. Denim lek förlomr icke på au
utWmo i akymnMcn. llvnrje (lock mhtc a hn ip·nkånninµ-
ord, 1Mtrop och löocn.

13. VArben och Mrcn.

En goue tnr p)m0 mick M lekpinnen och CömtMkr
cnrg. De CifMe, oöm fUrec!Mla får, Olä rid em Men under be-
vakning ni Cll herde. \brµn ropnr nu: ·1Iordo, herde, drif
ut dina får!u hmrpii hdn Rrhjorden Nr uiiC nf till motmm
Knden m kkplMoen. Ynmen Wmökcr nnder tiden nit kulk
d pAnga får hem Kam under dot herden, mm ej kan nnpéri-
Lm nf VAWlb Böker hindm honom hitrihdn. 1)0 tnknn f7lrrn

rmndlm nu till vnrgnr och hjdpn till Ml knipa de återM·
enda Mmn.

il men kommer.
Till denna lek nr bruten mnrk, Wmcld med mönga XMn-

oWllen, båd pmnnde. En goooe 1UratPjkr mn, de OMge
mr. Uoclcr det en M dem, Dom för'em\la lär, hNl och tydlin
rkknnr till JOD, dr voriµn och Könnner M vU Sedan mk·
ninpn hr dutad, utq4 nlln Amn Att uppaökn vnrqen. 1)ch
Hmte, mm (år HN pli bnnom, ropnr: ·Vnrgcn kommer1·, och
nu rim nlk (åren, förföljda ni vnrml, Åter till oin platm Om
vnrgen härunder Kim kulh någon, Mogur donno mrgem pIMo
näm 6&ng.

is. Ajörnmraml.
En fO00é Utter M en oten och föreouiller björn. lian

håller on klipp eller ett nj:Sre i handen. 1)cii, bOlll förrotälkr

9PRIMLEKAK. Il

Tiga utter Hg nu i 64ng iill räfvcm böla, der nnfbm-
rea frågnr: ·År rhfvcu bemm i dag9» ·Jn. Hurudant Kr vit-
dreth 1M;nr röken.

Om nnWmren nu mirjr: ·Dct ur vackert ¶'Kcier, och eden
gkiner·, gtannnr rMven hemma, men ovnmr han: ·Det Kr reRn
och blbtm, um räfren: ·Det hr mitt vKder·, och med det
oamma springer han fhm och Böker mga nUgon m de oiua
i raden. Lyckas hon n4 någon med bmden, mhte denne
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otanna i Mfveno höln. SÅlundn forhhtt¢0, tilh nlln utom An-
f'ömren Kro tngnn. AnBmren skdl A $in elda med utbredcb
Armar öbka hindra räNen i hm fbrcul6.

17. Gåsmmch.
De lckwncle $1Mh Hg i en lån% md ehcr bvmndra, Man

m ha||A hmmndm i hhndcrnn. Den, oöm oth i oµlocn, bör
mm en Hink och vig gom. Allt, hvnd denne N, mUMe nlhi
do Andm göm dhr. Ju okkklimm nnMmren Kr i nu hoppa
och sprinµ med mem, dem 1mtiµaro blir leken.

18.' Stomin filstnlng.

Dem hr en helt cnk·1 hk, men 'icko dm mindre Kanok&
rolig. Lekkmnrntcrne elda Ug i två fbcknr. Den cm intar
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Högt uppe i Norden bor sveamos folk i sina brun-
losemde hyddor. Redan gamle Tacitus beröttar om
deras förunderliga land, där man kan hsm bruset av
solens vagn, när den går ned för landning i ishavet.
Här bodde fordom ett vilt och krigiskt släkte, Som
mycket älskade jakt, slagmål och ärlighet - enligt
vissa forskare även brännvin. Jag hor besökt dem
splv i deras boningar, innan de sista av det gamla
släktet försvann. Nutidens svear företer ringa eller
ingen likhet med de gamla. Nu hor folket civilisemts
och sederna mycket mildrats. Sörsk lit amerikanska
missionärer har lagt ned stor möda pO att sprido sitt
kMeksbudskap till Norden, och ordet för kärlek -
" Love" - ljuder nu alltid i svearnas sånger.

Min forskningsresa till svearnas land hade till syfte
att jag skulk insamla ortnamn i en av deras socknar.
Den satte väl inga djupare spår i vetenskapens ¶istor-
ia men gav åtminstone några personliga minnen.

Bernt Olsson

Ofta satt jag hos nögon gammal odalman med kartor-
na utbredda på köksbordet och diskutemde vad platser-
na hette uppe i skogarna kring hans tjtjll. Man kunde
få reda på en hel del, innan samtalet tog den här
vändningen:
-Da va förresten där som vi sköt den där algen.
Då kunde man för ett tag lägga ned pennan. Korn man
in på älgjakt, var det svårt att komma Ut igen. Det
gällde alltså att undvika ordet alg i det längsta.

Ibland kan även ortsnomnsupptecknare mötas av miss-
tro. Jag knackade på hos en gammal mon, som enligt u
uppgift visste mycket om vad gammalt och fornt var.
- Men du får skrika, hade man sagt. Hcn hör inget.
Hustrun öppnade och såg misstroget på mig. Jag för-
sökte se möjligast RSrtroendeirdvande ut och berättade
om vikten av att samla in ortnamn och andm uppgifter,
som höll på att försvinna ur tmditionen - namn på
åkrar, täppor, nedlagda torpMllen, vägar och stigar
m.m. Jag hade hört att maken visste mycket om sådant.

Hon såg om möjligt ännu mem misstrogen Ut efter
denna utldggning:
- Du inget te tala ve honom I Han vet inget om da.
Å inget hör han, så da inget te tala ve'h.

Nu kom den gamle mannen själv och tittade intre-
sserat och satte handen bakom ömt. Jag höjde rösten
och upp'epade mitt budskap.

- Njae, da där vet inte ja nöge om. Dä gör ja inte I
- Na, dej inget te tala ve honom, upprepade gumman.
Det blev till att ge upp och gå Ut och lätta igen döm
efter sig. Hustrun talade med hög röst därinnanför:
-Han ville ho reda pO gamla ställen och åckmr I

Den där han såg ju inte kloker Ut I

Jag gick in till grannen och pratade ortnamn med
frun i huset. Till att börja med var inte heller hon
riktigt med på, noterna:

- Na, da där ska di le ha när di hålls å krigär ?
Nu kom hennes make in och fritog mig från misstanken

om att jag skulle vara någon sons spion. Han kom från
någon festlighet och var glad och upprymd. När han
tagit reda på vem jag var, utbmst han glatt:
- Nämen d da Oksons pojke l Nu käring för du satta

på panna O bju den här förbannade skäggmurvek på
lite kaffe l

Nu fick jag belöning för dagens mödor. BOda "vO
visste mycket om trakten, och jag plitade mödosamt
ned det ena namnet efter det andra med hjälp av det
Iandsmåkalfabet, som jag sedan länge glömt - Öckna

och Grava och Sleknäse och Djupvika och Kolbottna-

tappa och VedermCSa, eller vad det nu var.
Det prickades ordentligt in på kartan. En del av

namnen var av den arten att de inte här kan återges.
(Sörmlandslöten har ju alltid vinnlagt sig om en upp-
bygglig och lidelsefri ton .) Mannen hade emellertid

visstnc$je av att delge sånt:
- Skriv upp da, sö får vi si va di där professorem
sojer I
Så kunde jag idlafall återvända efter en trots allt
lyckad dag. Saga vad man saga vill om de gamla

svearna, de var då inte tråkiga idlafall l

Ibland saknar jag dem.
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