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K Å RA LÄSA RE l

Jag antar att många av Er har väntat på tidningen
en tid. Orsaken till att Ni denna gång får ett dubbel-
nummer i Er hand är rent ekonomiskt. Tidningen blir
för dyr för oss och dö vi trots idoga Försök inte fått
någm bidmg från staten så måste vi dra ner antalet
Utgivning$ti||fa||en. Om denna neddragning skall
bli bestående, d .v.s. att vi övergår till 2 nummer
per år, vet vi inte för närvarande. Det blir val så
att våra årsmöten får ta Mllning till tidningens
fmmtid,

När det gäller Kdturrödets policy i tidningsfrågor
är den minst sagt märklig. För innevarande utgiv-
ningsår har ingen tidskrift inom vårt verksamhets-
område erhållit stöd. Jag har personligen mycket
svårt att tänka mig att den enda orsaken skulle vara
att våm tidningar skulle vam kvalitetsmässigt sämre
an många av de tidningar som erhåller stöd. Vilken
orsaken an Or så talar Kulturrådets siffror klarspråk.
Under detta utgivningsår fördelades c:a 8 miljoner
kronor i stöd till kulturtidskrifter. C:a 190 st. tid-
ningar fick md variemnde mellan 5.000 kronor till
175.000 kronor. C:a 50 st. tidningar fick avslag
bland dem Sörmlandsläten.

Jag kan tanka mig flem sätt att klam den uppkomna
ekonomiska situationen. Ett satt ar att lagga ner tid-
ningen. Ett annat att i fortsättningen ge Ut två num-
mer per år. Ett tredje alternativ skulIe kunna vam
att vi slår oss ihop med Lex. Hembygden, Spel-
mannen och OMans och ge Ut en gemensam tidning.
Det här sista alternativet låter sunt men om tidningen
skall bam sig själv måste den vQm intressant som
annonsorgan och då btSr vi nog komma över 100. 000
ex. per Utgivning$ti||fa||e samt dessutom ge Ut tid-

ningen minst var fjortonde dag. Då måste vi alltså
skaffa övriga intressenter. Tänkbara är den nya
föreningen RFoD (Riksföreningen för Folkmusik och
Dans) som borde ha behov av ett informationsorgan,
Dessutom G RF (Gammaldansarnas Riksförbund) som
har c:a 50. 000 medlemmar och bör vam intresserade
av att få kontinuerlig information till sina medlemmar,

Problemen med en gemensam tidning skulle med all
säkerhet bli stora men inte oöverstigliga. Fördelarna
måste i vilket fall som helst klart överväga nåCkr
delarna.

Det här Or frågor som jag tror att vi måste ta stUning
till. Ett samgående tar saken tid att lösa så under
mellantiden får vi i så fall f¢$rsöko hanka oss fram på
basta möjliga satt.

Nu till en helt annan sak. SOm fmmgår av tidningens
utseende firar vi |5-åniubi|eum. Egentligen en helt
fantastisk siffra med våra mått matt,

Det är naturligt att i somband med detta fmmfCSm
ett tack till tidningens grundare Arne Blomberg.
Det var helt och hållet hans idé och förtjänst att
tidningen korn till. Jag vet att det i första hand var
hans tanke att ge Ut ett exemplar till julen 1968 men
sedan greps han av idén och såg till att tidningen
kom Ut kontinuerligt. Vi är stolta över ött vi i någon
mån lyckats hålla Arnes målsättning, att tidningen i
första hand skall innehålla sakartikkr Om musik och
dans, i andm hand skall vam ett informationsorgan
för pågående verksamhet.

TACK ARNE!

Henry Sjöberg
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Ett försök ,..
S&!ermanland8 Spelmandörbund har länge Båjcn&t ett modlemblad och
SÖRMLANWLÅTEN är ett försök &tt täcka den brmen,

Vi har för8[ktlgtvtg undvikit att beteckna det här numret med 'hr l,
årgång l" Bom brukligt är, utan l stället enda8t Bkrlvlt "julen 1968".
Vi hopp88 dock kunna återkomma md bladet en eller ett par gånger
årligen.

Innehållet l det hllr numret fmmgår av de följande Bidorn8 och vI 8k&ll
förg&c& få llknttnde materiel till kommando nummer. Namnet SÖRM -
LANDSLÄTEN förpliktar och det är red,8 förhoppning att det Bkjul flin-

nag mln8t en ny låt l v&rje nummer.

VI hoppå8 ock8å Att tidningen duill kunna bli ett forum för medlemrmr-
na8 egna bikter. De konferemer Bom då och då har hålllt8 har vlmt
att det finn8 behov av Att ventilera åolkterna om spelmännen8 vara och
verkande.

Här kommer ockM att fjnna8 p]sLt8 för do olika 8pelman8lagen att &kjdqq-
Ber8 om 8lnå träffar och VI hoppm ockU få uppgifter och bikter från
våra dmmre Båmt från våra ai;gr|in8,¶nde förbund.

Kon Bagt - alk Bom har något på hjärtat är välkomm till den ur 8påj-
ten. Red. förbehåller gfg dock rätten att gallra (var8axnt) bland Inkom-
na bidrag,

Bidrag till bladet B»d8 för8lag8vl8 till Arno Blomberg, Ekorr8ttgon 2,
150 23 Enhörna (tel. 0755/4 42 76).

Med förhoppning &tt SÖRMLANDSLÄTEN 8å Bmåniogom Bkall bli en

Urdele8 bra 8pelmangtfdnlng (tyvärr ftnn8 Inte Bå många att jämföra
med) överläjnmr vI hXrmed det forma niunmt l läg&reng händer.

SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND

Arno Blombert'
enl, Btyrelsom uppdrag
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S ÖRMLANDSLÄTEN

På följande sidor kan Du se hur Sörmlandsläten har sett ut under
årens lopp.

Som Du säkert ser så fattas vissa nummer, det beror på att vi
saknar arkivexemplar.

Av vissa nummer har vi gått om extm exemplar, är Du intresserad
av att komplettem Din samling av Sörmlandslåtar så ring till

Mätts Mattsson 0157/60597 eller

Bernt Olsson 0157/20636
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BUSKSPEI.
av Christina Frohm

k

-T::'|ii:" "':" A h,

·",'. ,), /4jj "
När jag ibland har som uppgift att presentem scen-

'
>NK> "ZP p'ogmmmet på en spelmansstChnma vill jag rikta inne-

~;. hållet sjdvklart till publiken men också till spel-
' . männen som gästar och "gör stämman".

\
Jag menar att det är värdefullt och utvecklande,

\ "

\ intressant och inspiremnde att lyssna till hur andm

, . spe|man (grupper och enskilda) spelar. Medvetet' "' söker jag upp spelman som kanske inte självmant

, anmäler sitt intresse att framträda men som enligt
mitt omdöme har något att ge hela publiken.

ll ' \' '\ Det galler att fö balans i progmmmet, stora grupper
' \\|\ tf' omväxlande med mindre och klangerna hos olika

·' instrument att avlösa vamndm och blandas "till an-

- J genäm styrka och smak".
' ~ " Å\ l l, :~""·
Is <=m " " l Sen var det då det här med buskspelet. Handen på

\ '"b "= l l \ hjärtat kam spehnanskollegor - har det inte gått lite

,

',

,

'In, mode i data?

l '( l \' ' g. J l . \Z. i" ":b'-j ':: j:

i" 30' ', L l ? :°° J! ' 2

,

Är det så att man ti|! varje pris ska Yskspek och till

: L. G .t ' " ' '" detta syfte slår man ihop stom otympliga gmpper där
p ^

man ofta spelar meningslös repertoar. Samtidigt vill

+ . . man inte gå för långt ifrån själva spehansståmmo-e Gr ^ platsen i fall det skulle "handa nåt", så detta s.k.
buskspel äger i många Fall rum i mycket mm anslut-
ning till scenen. Detta upplevs som stCSmnde böde för
publiken som inte riktigt vet vilket ISm de ska h8m

l med och för spelmännen som samlar sig för eller just
spelar sina låtar på scenen.

Allt borde kunna ha sin tid. Jag ar så medveten om
att man behöver spela av sig när man träffas. Busk-
spelet borde kunna bli en naturlig avslutning på en
stdmmodag ktallet för att som nu spelmännen ofta
plötsligt Får bråttom hem.

SÖ har jag då stuckit fmm hakan igen, varit provoka-
tiv och otrevlig, men jag menade bam att väcka
tankar. Det handlar egentligen Om medmdnsklighet,
respekt och hänsyn.
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"Bemärkta" spelmän
av Arne Blomberg

Många sömlandska spelmän har under året mottagit
utmärkeIser.

SCSdermanlands Spelmansförbunds g u ldm a rk e och
den tillhömnde titeln hede rsledamot har till-
delats fym fc$rtjånta medlemmar:

Bror Andersson, Malmköping

Elna Andersson, Nyköping

Styrbjörn Bergelt, Stockholm

Bertil Sjöberg, Sparreholm

Alla fym dr nog välkända för Sörmlandslåtem läsare.
Elm, Bror och Bertil har fått sina utmdrkelser för sin
mångåriga, tmditionsbevamnde verksamhet. Styrbjörn
tackar vi för hans arbete med att rekonstruem äldre
folkliga musikinstrument och återskapa tidiga folk-
musikformer.

Många av SpelmamfC5rbundets medlemmar hode hör-
sammat uppmaningen i fOrm Si5rmlandslåten att spela
upp för Zo rnmä rket . Vid riksspehamtämman i
Västerås resultemde detta i en md utmärkeker:

Zornmärket i_gyld kan man ej spela upp för. Det Ut-
delas åÄigen tin"nögon med speciella förtjänster. l

år belSnades

Ragnar Karlsson, Enskede

För masterligt spel på fiol och nyckelharpa av låtar
i tmdition efter fadern August Karlsson, Rosersberg,
Uppland.

Juryns hela motivering kan läsas nedan.

PRESENTATION AV 1983 ÅRS MOTTAGARE AV
RIKSSPELMANSMÄRKET l GULD

Ragnar Karlsson, Enskede.

Ragnar Karlsson, född 23 okt. 1904 på Edeby säteri i
Helgarö socken i Södermanland, där fadern August var
tmdgåndsmdsta re.

1906 flyttade familjen till Rosersberg i Uppland.
Ragnar började spela fiol i 15 årsåldern, stimulerad av
fadern som var en mycket god spelman. År 1925, dö

21 år gammal, flyttade han till Täby och arbetade
inom byggnadsbranschen i Stockholm. Några år senare
bosatte han sig i Tallkrogen, Enskede, där han fort-
famnde dr bosatt. l slutet av 1940-talet kom han i
kontakt med Eric Sahlström, förvärvade en nyckel-
harpa och med den energi, som han i vänkretsen ar
känd För, kom han mtt snart att även på nyckelharpa

uppnå stor skicklighet.

l Stockholms Spehnamgille, där han varit medlem
sedan år 1946, dr hans spelmamgärning välkänd och
betyddsefull. Han utsögs till hedersmedlem år 1979.

Riksspelman år 1977 efter uppspelning vid Österby bruk.

Under de senaste 10-15 åren har han som spelman vid
skilda tillfdlen medverkat på Skansen i Stockholm och
de senaste tre Ören har han under sommarens lördagar
spelat på Skansens fäbodvall.

Har kan sagas att cirkeln är sluten. Ragnars far var
nämligen någm år )898-99 anställd på Skansen som
trädgårdsarbetare och folkdansare. Där fick han också
tillfalk att spela med Skansens spelmän.

ZormMrkesju 'yn

Zornmärket i silver samt titeln riksspelman tilldelades:

Yngve Andersson, Södertälje

För genuint spel i stark tmdition av låtar från Lastringe.

Styrbjörn Bergelt, Stockholm

För stilmedvetet spel av tmditionella låtar på stråk-
harpa.

Håkan Frykmo, StrClngnds

För klangskC$nt och dansant spel av låtar från strungnUs-
tmkten på klarinett.

Leif Johansson, Nyköping

För stilfdlt spel av låtar från Södermanland.

Styrbjörns utmärkelse får samtidigt ses som ett genom-
brott fCSr stråkha rpan i zommärkessammanhanget!

Zornmärket i brons (eller diplom för spelmän som
tidigare Kar bronsmärket) utdelades till följande av
förbundets medlemmar:

Bror Landberg, Kopparberg

Karin Ohlsson, Linköping

Bernt Olsson, Malmköping

Bengt Warn, Bromma

Zornjuryn har ibland kritiserats för att favorisem spel-
män frÖn ett fåtal landskap (Dalarna, Häkingland. . .)
Att detta ej är sanning fmmgår av uppspekingama i
VOsterås där jurymedlemmarna GC$sta Sandström, Nelly
Östlund, Gert Olsson och Folke Starkman (som vanligt)

var lyhörda för tongångar även från andm landskap.

Södermanland har många spelman av hög klass.
Ett tack och grattis till alla som ställde
upp och lyckades i Or!

Det bOr tjäna som uppmuntran fSr flem att R$rsC5ka
nästa sommar!
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Programmet innehåller bl a Halling, västsvenska polskor, långdans. eng·
elskor, varianter på Väva Vadmal. sånglekar. bröllopsdanser, båg och
svärdsdanser m m

Programmet vill peka på nya sätt att visa dans mod annorlunda koreografi

Programmet visas även "" ' ' " " " den 28 dec
kl 19,30 på Jarlateatern i Stockholm,

Bi/iener/ösesiresp entré Förbejå"l/~
VÄLKOMMEN! tel. 88 46 54.

SÖRMLANDSLÄTENS LÄSARE HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

FOLKLIGA DANSER till SÖRMLÄNDSKA LÅTAR G

Gästabudssden på Nyköpingshw

7 januari 1984 kl.18.00 till sent

Dansar gör alla som kan

Hjälper gör dansinstruktCXer

Äter gör alla som har med sig

Betalar gör ingen

Armngemr gör FOLKMUSIKFORUM i Nyköping m" """" 2~ i
1

KOM IHÅG
LÄTLÄGRET 25-3o juni i984

4K %
·+

~
Gull

Slagsta Gille Inb/u tillV'N""R""Ä b
På Hågelby 21.januarl

Ur Pimgr0mnwt ,- j l
Kl 13 " " l
md ALUKL l

Norrtelje , "
Elitkapell , ' l

Molo uoon «h ku|m h .

2"==='" ,,C'ij\
u rum och IVmml , ' ,

Dom Ull 0llk0 Ommrl'w~'m'—·m ' ' tsg ' \
Kl 23 6töm~ 0v8lwtu ' l

serve'lm \ ,/

'H!£'9¥' - '
ArmnOörer: NMBt0 01110 N: 10 kronor vi återkommer



13

SKRÄDDARPOLSKAN,

FACKELDANSEN
en låt med många variationer
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Stenstim: Da nse n , 1918

1¢lclcnx nmkl var xlnr i gmnnial Im. Minnet clärcmi lever kvar i

C'll m[inµfak1 j:mnla bruk, inen ur |)ri;ll(4)gjrukcn hiir del rim all-

cjdcx fiirm'nnnil. (kh dnck iigdc elden i värn hednixksi Ci\rfäders

Iiirexliillning en .'å unckrlmr inrigmick nCh hckrii fl:indc km fl M

iiklcnskapel. En %i$(j| kvarleva av denim invikcke med del var

hell siikcrl fnlkckinxcn xnni i vixm lmklcr liV vårt hind .<ind1 ut-

liijmre intill rår lid i brnkcl all lä rnnrnij med (iincl:i ljux i hiinckrm

fiiljclc hruclµrc(, clii del M |)riil|(¶)xkvii|kn lriidck infiir de Mi

bruddansen väntande giislcrna. Sedan kristcncbnicn iniikls och

mörkret blivit fullt av onda makter, troll och sattyg fing() facklorna

betydelsen av ett skydd njut alla onda unskig. Den kyrkliga viilsY-

nelsen guvs ju under katolska tiden och långt efter refcjrmaticmen
först dagen efter det den egentliga bindande huvudakten, hand-

fiistdsen ägt rum, och för att nian inte skulle glömma bort elen

mera såsom en biomständighet betraktade kyrkliga viikignclscn.

spreds med vanlig krigt|ig taktik den tron, att bruden intill dess

prästen uttalat sin viilsignckc var särskilt lä(tålk(ml|iµ (Ur mörk·

sens makter,

Av det skälet bibehölls fackeldansen |å!lkl sedan Ii'uii |h'1 d

elens invigunclc kraft gruniluts bort — och ${1 kemi därtill ännu ett

pär små omständigheter som €jorde, att bruket var kärt. När

brudföljcl, sum ofta var fallcl, dlcr den kslliga hrii||(q)gmliilli(lell
måste bege sig till en annan sal för att dansa, så behövdes fack-

lorna för att lysa upp de mörka gångarna. Och slutligen var man

siikerligun inte okänslig för den festliga stiimninµ ek Ikimmancle
facklorna förlänade den högviktiga bruddansen, vid vilken bruden

i tur och urclning dansade med brlmgunlfi;r:lrcn, hru(lgunlnlcn.

hans niirinustc sliiklingar och dc furniin)$la bland giislcrna. 1)ci

var en stor hedersbevisning att få dansa nied bruden medan fack-

lorna brunno och det var en mycket kinkig xiik alt tiira upp mijK·

följden, så all ingen kände sig förbigången eller lillbakasalt. Ol:i·
liga brytningar och långvariga misshälligheter hack sin rot i nå-

got misstag i den vägen. Den grad av heder nian höll |joi under

medeltiden, den höll nian mycket, mycket tslyvt på!

Längst bibehöll sig fackeldansen vid hoven. I beskrivningen av

Erik den fjortundcs kröninµ 1561 inölcr nian en fackeldans, däri

facklorna väl huvudsakligast spelade en dekorativ och 8|iimning*·

givande roll:

Festen slöts njeci en dans, clii ej ullenast framför kungen, utan

nek fiir iinkcch'nllningen nch hela kungliga familjen dc yj'pcrm
:iv ricldcrxkapel, fyra för kungen nch två för vardera av dc andra,

d:inmclc med hicklor.

Men cliircmnl hnr ninn i del cnWkkn siinclcbudct Whitclnckcs an-

icckningnr från Bn vistclsc vid drottning Kristinas hov, en be-

·krivninµ nr en hrncldmx med facklnr in baron Horn och fröken

Sjmrrcx hrii1lnµ:
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Sedan vigseln vnr förrättad, komnio tvenne grevar med facklor
nch förde brndcn mint brudgummen kring rummet, vilka följdcq
:iv flera l)emm¢r, mm)1 pnrvis dnnsndc, liven nicd facklor; och ac-
dm hrndgummcn fört bruden till sitt rum, dansade han med drott-
ningen (Krixtim), då tvenne fncklnr huros M sidorna om dem.

1)iirdlcr fiiljclc niigm ringdmscr, nntagligen svcnskn, ty när
clrn(|ningc'n gjnrclc Whildnckc den ärm Att bjuda upp honom,
·ciklc hm |Ir$iik(:l xik, vilket hm Nikcrligcn cl skulle funnit m-
ledning ;ill giira, om det varit fråpi nm någon nv de vanliga hov-
dmuern:i. l hin Nikur i (nrlNillninµcn att Rcdnn droltningcn dan-
ml, xyssdmllc Aig del övriga nv uiilkknpct i någnt över två tim·
mår med franskn och svenska danser.

Medan fnckddnmcn i dc högre krctmrna bcundrackA shom ett
clckorativl festmoment, försvann den efter hand hos folket för-

nämligast pil grund av kyrkans ovilja mot det hc(lniKk;l bruket.
och mm man nämn kunde vänta kom det en priis( i filckk)rnjlµ
atiillc. Intc för illl han lydte så grant eller för alt han i övrigt för-
mådde ge en Ådan fcslMiimning, men lilct högtidligt var det i alla
(all med huncmi, en M I)cj1 mol lrolllyg kunde han kanske ockx:i
vara nch viktigast av allt var han siinndikt Gucli mer till behag
lin dc gamla brucll)k)NAen, hur mycket vackrare dc lin remi. NIIÅ

blev det prästen första dansen med bruden tillkom.
Sedan bruden dansat med bruclgummen och dc färniimsta giis-

(ernå, kom turen till det övriga sälkkapct. Var och en xkulle ha
sin xviing med bruden, ingen fick glömmas, uch hiilk dansen.
Am det oftast föll sig, i sommartid utomhus så var del varje ny"
'kcmilingx rätt alt begära en clanx med bruden, han 111{1 ha kcmnnii
bjuden eller objuden, som en riddare !i|l häst niccl lymnclc följe
eller som en vandrande drucken slusk.

Xlackm'x brud, nog var dagen glad får henne, men nog präv:i-
eks h!irdt hennes krafter — dricka måste hem och skåla med ailii

nch i dansen fick hon ingen glömma. Bar hon twn på en liten, vil-
ket kanske O(til$1 var fiilkl, lindades ej xiillan hennes lyckodag i
bitter sorg.

. _ . _ . .

·.L " · "' " . '"l"

i



16

mS

eFi° rfq'k ,1 ,} ! ;;j
Ä/moue ¥

jE%pdZ u7/%mut Fr."be- r=

"b"ä"" lk' f' l l

="!ysENi i' 0", :' ,', ' " "!'1
od ;·: haty b "Zk"' ':g~""ny, 3 "·" £nd="

Il ' ! ""l,, , ji\' I ' l
fg*mEéeÉ ' ("m"

Ayaqi §rkcn;/rme r.7r, ' U"

U'}t l !|::/:u:'![,| , ; i|

' .'tub ooL@C od 6Y//e· Éum& "m·rm4y.db
ll |,d!w

,
4_

_ W U W

0 : l

Ä/-nn¶'aS: k n:Ä:nd, Jtoårna
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("o FN. . . . Tim i rjk3 ; iu !ifvx;

Kors, hmd H:l;on, Sukr och lktn;
Il ji·ro värt Dy bcg\Cr·r
ti.k med Ån;tjr oä P.ifvm · - -
(i.p'ij$h li:lt', vi.l Ju rvfrj¶,
M: i öUja 0rumpnr och vårjj
Mjc Kunk Dmcl llungu en ltw
Åbl'&n cumtjr it äec,
Kung Ahdimn i kökcr
LigS¢c cmdhii E(lcrs rvi beo.

* * *
C«2 e - - Mot'itd pS TjÅjij [e marken,

DR lju nÖten bmde ;rh.
Ok Kr du Noich i Arken.
Kors hur' det r$;n'r pj µrkcn! " - "
Oh rider Dr'ouoing:a Oitj;
Ok kÖr Proph:r:n Ehh
L'p til himk uti en äjifc.
GXs.Ögcm opp p.i din nSCa,
Oh ltår hillori:n jk tiCj
Om SuCjmj; Moc'u3 nu Ib.

* * *
Co:-·. . · - Gjpj nu J-bi·it: ej Ringer.

L'·:!kn [i?rjkj, FlÖ;r¢rnj hÖrs!
bl:dUkcn fjrs m:d ducrin:r,
H:MCccn i huden hm (långcr, · · -
S¢ruivornj S::uCa jÉ !8.k:r,

Nymphren med ur och berloqua
Putta Gg och kjorrlum rÖrs.
Alla pj Pål(kan nu vöncj,
Folket i dÖrrorm glbnra,
Bilen Öpnas; — Snjrr hon Br(iÖm

* * *
C·r·O - - - Åfovitb Uldthomec nu iutjr,

Och med Pbl(ka Öpnx han Bdn.
Råcc lom hon b6rjor hjn (lutar,
HÖr hur han drillar och lurar. - -
Ögonen fpSnda µ noten ;
livar 8bnk han prutar rÖrs foten;
Hur hm Rompar! — köa han h gdn,
Se hvar han (Ur i Currouren;
Mun(lyckec blänker i trucen,
Och Ljus kronan jlimmar i f3|rL

* "S q

W!

Nym·

N:o 62.

FREDMANS EPISTEL,
^rWirprj¢ /j/k lklni M Gräm Luuj.

C·r·'· · - · Muuitz VUhhorner probmr,

Och (in TuggbuCs vdkar i mund,
Spimgcr kring golCvcc, funderar,
I'Ål(kjn i fyrkant furmcrar , · · -
Sthhr ock 1Hfs och bcfalkr,
EljpGhr, SicÖrmjr ock Gdlcr, 0
Nlnny ramlar nu dcnni (lund;
Srokrni (kjum h viggem
HirlihfSnyrn brynes M %K'n.
Fnlkc coungc på Grum l.uud l

* * *
e,,,,, . . · Hvad 1Ur du t'h och beklkjr

Tak coch vågy' dum (om en lbl
jCjmx och TaAur och Spibr,
Kyiktorn och sjiAr och Viku? · - -
Jo det År vackert fÖr Öga.
Nymfrcn pä k|jckjrnj h6ga,
Hujj Gg och tim och glo.
JCunb pi hulvud G (jblj0

Flik Solfjidren, bemku

Gjmh vcrldens ldbr och ro.

Comoo

Como.

C'ma . . - Echo mot pehrm [vmr;
Salen hv6lfd, hvirhmmd och ljus.
Gubborna (kumjm [om härur;
1-Jvar med (in rmka Gg pmr. · - -

C,,n0. Somlip Sy(lru' galanta,
Somliga ni 13 moqmnti,
Köpa Hyrkdk, -- r&ra burdus;

Somliga (ti pi en nä,
Handkarma vän& och vrido
Gubben ,Movub bjuder dem hus

* * *

it LE +
c' Pru-

Tim
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C0,80, . . - Pro(it M:mfdl lVilhe/mitm!

Hill uc ringen — Hurra ! var fnMl.
Du är på Lixen Regim!

Bhsmännen (kram och grina. - · -

Tohln på håln på dig kippx;

F'unhg och tungrodd du trippar.
Ahinunder [vare lom et cpjåll.

MuCchcn på tinningen bum,

Årmjrm intet [å kom.

Håll ur ringen — Hum Mimkll!

* * *

C·rno. · - - Snyx dig din Lymmel! — probcm ,
Profv'a Hornet, Cnyt dig och blås!

Nymph"na qvickc fly mngem,

Pru(h och nytt fpjg|:r3, · . .

lVkgmnrkmr Khh :c hÖger,

Skumr med Svjrfvaren G crÖger,

In med fÖtrren hkfom en gh ,

RÖdbrun i tmrmcn {om koppw.

Tvi dig din Skurk A du hoppx,

Med din rumåock , kjpp3 och Krh!

Tvi den dh Svarfvxn den Ryggen!
StÖt i hornet — Brrg/hthn m i.

* * *

V 0 0
Coroo. - - - S::impa med f&rren Ti||lkj ,

Kbppj med hlndrcn, klapp klapp khpp!

Fhnd Öfver hufi'ud Ulrika,

su intet där och predika; - - -

Årmamj ur, kryp inunder,

Hvad År fÖr kon/lcr och (Under?

3ungfru Ulla ! — Hut mfvubpp!
S5k dim Jungfrur på gmn,
StÖr i valdchornee din Cjran.
Smäll Cjnaijen — ge'n nSgm mpp.

C'mo COMh . - m Folket nu far(lun infpårrar,

SlSpp in lirÖgxn, — KrÖgarn vh vän,

Sig dem öl ej f6rvSrrar;

Skål mim gun(ligj Hcrmr! - · - Copec,

Hurra, Ai hjclce mot (korten!
Kårlekens (kAl! — drick i borren.
Smfvarns tkå! — kom danlä — ja mer!
Uc genom Saln i FÖrmkct!
Dimmer det Mr opp i taker.
Håll uk ringen, — vSnd Gm igen.

* * *

C,m,. Co'w - · - Hand Uvcr hufvud — nu tjöxjb
Alh börjj tii(kc på en gSng,
A/buitz (kli all ting bdörj.i
V.ddihorncc fick 1i·:r Gnih j!. - · - Cct·.%
Kmcka med kkckarm Flickor.
Tvi, Edra dcinma Borricko: l
Sibk¢n Åm med Robucmc!:;

Si hur hcn ci:jorrj mäter,
Smink:d i £01· och ccrnetcr,
Med mulhfchcr, hjulbent och 1!ng.

* * *
CQ'mbm - · Hon k min 81{lm6, Cjnjijé'

c" Ar Lm, ,X,|j;j'/ — jj år hon 1,1!

* * *

Cotmo. - · · Wingmark med (tom Peruken
Går och (länkar, friar och ber;
Nurkapµn Aårkter och (kuken,
Fläktar och llinkcr pS buken; - . .
Se hur han änCör iå krumpcn,
Byxorna långt ner på gumpen.
Hönd i lidon — futrigr mner!
Hatten på hufvud med gltrrcr,
Bakfram på Whgmark den Gcrer,
Gubben hobr, hvidhr och ler.

RundAyckc, SIm och Mdalje! IC.j\J.
Khng! Jag nu vågar bmlj¢b " " ·
Aking 65r hånne jag vSgar;
Dej din Candje jjg lågar,
Midc i tu. — Uc Flöjrcma gS!
Hår år du Ojmjan i huken.
Släng uroin fen(lret Peruken.
Ch"jAjnn Wingmark, Dej {ka vi m.

0 0 +

+ + 0
Comh - - - Smmpa canjijer — nS (hmpd

Håll ut ringen — håll b:m i!
Tnmpa och bmpi och mmpj,
SrÖt icjref krnna och hmpa, - . -
SlSpp Svjrfvjrn in, vrid i kring'cn,
Må(lue kom in i ringen.
Sc6r i hornet, blås fymphoni.

Armarna kdh pli rygg""
O C

C··n·.- - - H6r, hur pS trÖ(kdn hm {tiger
Och pxlerar om {in peruk.
Svjrfvarem Kårb hon tiger,
Jokar och hickar och niger. - - -
KrÖgam tar Svarfvam i lufvcn;
Flindbllig, blod@ och klufvcn,
Blir han hÖflig, rälig och mjuk.
Ficklorm Atckx i ghnfm,
Gummui Får misfdl i danCen ,
Klämd och kramad, (kuEid och ljuk.

U + +

C0¢4& Como. · - - Håll uti ringen Ma/enm
Hurra 1u(tigt h3ll au god min!

B"gj/'öm/km hoppu allena.
Skem ril hdfveU (kcni. - - -
Kom rocke Fllngmål din Sim!

Tvi Nurygcc blåll: h garam

Aj en Pair (Ur där vid Gardie
Sluta med Pållkan, vjr ry(ler,
PMrna! — Aj Kära Sylter!
Tkkm Baler gÖr vår Ruin.
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Spelmansbok från 1700-talet, Västergötland
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Såsom Ahlström hade lrån Bellmans läppar räddat dyrbara minnen al

, /ornrid:.,nusik, så hade älven jäR önskat al lä melodierna till mina Svenskay l idt l l Folkvisor al honom behandlade; men min medutgi/vare E. G. Geijer
mj hade redan lcmnat sin vän He//ner detta förtroende. Men under de

o/örgå'tiiRa vintcrqv/illarna /&/4 och /8/5, dem jåR hos Ahlström till-
bmWe, sysselsatte vi oss med upptécknandet al brÖllopps- och lekstujqu-

Traditioner av Svenska Folkdansar musik, jåR ifrån min hembyRd Weslemötland och han från .Södermanland.

Dessa minnen utM/vo vi nämnde år i 4 Häften "T r a d i t i o n e r al
Svenska Folkdansar".
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Notbok från 1856, August Lindblom
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420 Svenska Danspolskor, A G Rosenberg

N" S.Alk¢rcth. Maosloso.
ti

_ m¶ m ~ m O A m m _
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N:o & Den 8. k. weusko fackeldansen, dansad, mm
det berutw, med facklor på hofvct under Erik XIV kru·
iiinpfwt. Alhnngen i Fluda uu4ig den dock dnmud under
wmmo konunp brullop, och turklarm mähunda humf don
IUmuulnin6, hOtlj den$ukle8 var rådundo U)l1 bröllop: att det·

samma icko vnr higtidligt nog firudt, onj icko brudon juxt
eftor Jmjm polska danxack Nilju $kyldig]|(pts(lunNcr med ullu
Kbugrna. Pobkan Hpdndeu liingsumi och blutt en gäng igeuom
för hvarje dam.

(1%yuw4/ Wiede"s vissamling, Östergötland

==zru 2-:= ilj:||
'=i=!i:}yZm

K L Hellqvist, Flöda, SCSdermanland

4" 'l u l fl, Il l |'l l|'|frffTn l l i||

i~ht=mm-|| j| lj ljj u "l ijl

Il" J"1 |mm_tT1Tn-|-ljj ljj u i"i1
Till melodien sjöngs följande text:

Knister knaster knaster,
käringen stekte plåster,
lade på sitt sura ben.
Benet te svida,
gumman te gnida:
aj aj aj, mitt sura ben'

Gubben låg på ugnen,
Öar så illa kommen,

fÖr han inte brännvin kunde få.
Och gumman låg i aska',
hade en tår i (läska,
gubben fick inte en tår ändå.

Låten är en variant av den kända 'Skräddnrpolskan'.
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Folkmusiken i Norm Södermanland, Leffler
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Anm. Denna melodi kr tydligen en otbildnina M Bellmans ·Bilea på

Dröm Lund· eller den 3. k. ·Facke4damen·, hvilken åter Kr en ut·
bildning i 8extonde|$pol$kang glil a! en enklare'meldi, den på 4t·
skillin håll i lmdet bekanta ·Skmddmpobkan·, hvilkm där nim
åltondelspol3kan och ur hvilken 1Att kan konmruem fram en mnd·
melodi till de här namda i retj åttoodekpolskemil. Den Ur åter"
giba polskan har gbåjede3 ett mört iotnme för den mnu ej hllt ut·
ma frågan om förhAlhndet mellan åuoodehpolsU och Kxtoodeb·

polgk&.

/:l|\ (.hiriml: //cih'n j'cl (Il (111(1 l.(l||(l
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Svenska Låtar Häkingland

197. POLSKA

1Hf:j 7 .l , - ._ 7 . _' l "l" i - ",Éäf m"rG""i

m",^~ug i i l d l [r'| 1'i"i_ i

',?-1- ¢Fht--, , -: =ai .'" " r "1'"'|[- " fr F EE3
.Il-j --|-å,& -,--iL l l', i.i ilä,u· !- !| ;b"

Melodien är en variant av den överallt spndda ·SkrUdmpohkmn·.
Jfr Svemka Låtar, Dalarna, h. l, n:r 49. Se även Fmdmam Epiukr, n:r 62.

211. POLSKA

S_g Ps2&d: n:'i-EF7L1 Ii j[li l |!r1 /-k·

kgf'ÉUFEEnFnkrk~rk~

C' i%=l~w!~bamet~
"' l. d' nn.i tnc|ntli .ir c t) mnanl till den s. k. Skraddarpohkan.

j It Ti t l (f ,'

546. POLSKA
e/ler Lars Persson

4"2 ==uuum=ui""

K' ='=hmiijj i l |i,mjji|"|'r| !
4" ZL'Ef" fé G i'äwrE"'['Tr "-'å4

4" Il a'=a'|eEEl@"a -r' iluå-utz
!y' g= ' |a=-=uj:li ,,,'i ,.¥.E|-d
4" =' '= u£ |'4=f*é =wu

Mclocjicn ur en vjn.jnt av ·SkrädarµohkAn·.
Jh n r 197 och :|1, h. l. n'r m m. (l. Den ingår i de Rmla handskrilter hAn 17Qo-lalet,

bl j i N,ukc$$amhnkcn från i7y.

582. POLSKA

!fi+=ä| l, l, |uLLuå~E~u
Il l l ,, l l l l j|'}',' '|caLmAum

l r " bu
-.iEm'= ," :' '" " l r ~ f"iP m r ., ,

M

Mclnchtn .,r li, v.,röjn1 jv ,kn b. k. Skruddarcµolokan.

Jlr nr jy7 h l. nr 546 m n,
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Svenska Låtar Närke

38a. POLSKA

Snav/unda

Till polskan sjönys följande text:

När ja' gick å fria te min första flecka,
då va° ho° så dum, så ho' sa' nej.
När inte fleckcra vill ha mcj,
då får gummera ta nicj.
Hopp falleralla ralla rallanlej.
När då inte gummera vill ha mej,
då får lkckera ta mej,
och då får de återta sitt nej.

Olika versioner av mclodicn, som vanligen benämnes 'Skräddarepolskan' men även är känd
under namnet 'All världens polska', 'Prinsens pohka' m. n., förekomma i de fksta landskap. Se
t. ex. Svenska Låtar, OMama, h. l n:r 49, HalUngland och Gästrikland, h. l n:r 197, och h. Il n:r
µ6 och 582, samt Fredin, Gotlandstoner, n:r 176, 293 och «6. Den är känd i hela Norden, och
i vårt land har den $pejm8 sedan början av f7»talcc. Varianter av pobkan finnm i ett fkrtal
handsknflcr, och bOWb jämlurcbc mcdtagcs blir en version ur Kulins mnliryt (rån 17yo

38 b.

E,~=UjLL£L_m l , l' l l [t' raj=g

t# ,' "- Em " ' ' " ' ;' 77 ' ' l , , ,' , , l" t4
A + P ·+ ^ m + Ml ¶o· ~ ^ + ^ d a + .

ej
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Polska upptecknad |q34 av Ni\s0ecker

Ludvjg Li""33'en fädd im i Skogva.k'tark"%en, under Tuilga"n

ejler mors mor bror Jsak Ludvig ÅnÅers3cn fdd \U3 iMossEo"p

Ydsterjjung. Första 'eprisen har visS liichet med Skråeldar polskan

_-& tmm k , . . .+ 4l .
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Skåne
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BYGGVECKAN
to: Per Ulf AllmO
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Ur
"100 sätt att fÖrstÖra en fiol"

t)'u?s:'É
Sofi "pfltMN '"Ak' r't' (äin.' vAra MÉlLÅpj "t';,r é(·| l"tj "t" MEN F FIL R D1NS€N

mXs1f 11\jst'rum1 k.)!f 4\ ',1\k·\ itr: a

OM TRAMPA l KLAVERET
INTE ÄR ATT SPELA
KAN DÅ DEN SOM TRAMPAR
PÅ FIOLEN BESKYLLAS
FÖR ATT FELA?

Vi riktar ett tack till

RadiÅSörmland
för gott samarbete under 1983.
För närvarande planerar vi programserien
"Veckans visa".
Var je vecka skall en visa ur vår visbok presenteras
för de sörmländska 1yssnarna.Vi kommer också att få
lyssna till program som handlar oni spelmän ur våra led.

upp&cuat
l NÄSHULTA KOMMUNALHUS
DEN 5 NOVEMBER 1983 OM AFTONEN

0++\ ),')')""
Kontakta Eivor Andersson tel. 016/82047
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ERNST GRA

^
av Leif Gustavsson

På uppmaning av Sörmlandslätens ansvarige utgivare
har jag lovat att skriva några rader om Ernst Gmn-
hammar, Södermanlands Spelmansförbunds grundare.
Eftersom Granhammar så intimt hänger samman med
Spelmansförbundet är det inte alltid sö enkelt att
$ki|io på SpehnansfC$rbundets tidiga utveckling och
Gmnhammars person .

Det ar få människor som påverkat kukurlivet så mycket
som vad Ernst Gmnhammor har gjort. Fmmfömllt genom
sin iver att starta nya kuhurella föreningar och organi-

sati one r.
Ernst Leonard Pettersson fCSddes 2 november 1881 på
LagmansC$ i Vadsbro församling och socken, i Oppunda
hamd. Fadern Johan Pettersson var k usk på Lagmansö.
Hur Ernst tillbringade sina första levnadsår Fmm till
1915 vet jag inte så för min del börjar historien om
Gmnhammar 1915.

Då amtalldes den då 34-årige sörmlänningen av
Nordiska Riksmuseet. FBrmodligen hade han samma Or
bytt namn från Pettersson ti Il Gmnhamma r. Han an -
ställdes som vaktmästare vid museet för att 1926 be-
fodras till uppsyningsman på samma museum.

1944 skulle han pensioneras men kvarstod i tjänst ytter-
ligare ett år till november 1945 då han gick ur tjänst.
l mars 1946 ca 4 månader efter sin pensionering avled
han i sitt hem i Vadsbro.

Gmnhammar var en mycket aktiv person som utrUttade
mycket under sin livstid, 1918 tog han initiativ till en
somorgankation för folkdamomo. På hans Förslag an"
ordnades den första folk&mkongmsen i Stockholm
1920 där då Svenska Folkdansringen bildades. Som vi
alla vet har den organisationen sedermera andmt sitt
namn och heter numera Svenska Ungdomsringen för
Bygdekultur.

På Gmnhammars förslag kom organisationen att förutom
folkdans att agna sig åt andra kultumktiviteter såsom
folkmusik, dräktforskning och hemslöjd. 1921 startade
Svenska Folkdansringen en tidning under namnet Dans-
ringen. Tidningens första redaktör blev Ernst Gmn··
hämmar och han var Dansringens redaktör fmm till
1928 då han blev redaktör för en annan tidning, men
mer om det något senare. 1923 bytte Dansringen namn
till Hembygden som tidningen fortfarande heter.

NHA MMAR

Vid midsommartinget 1925 väckte Gmnhammar för-
slaget på nytt och en ny styrelse bildades: Seth
Carlsson, ordförande, C G Axelsson, Gustav Wetter,
Gunnar Hansson och Bernhard BobtrC$m,

1927 tog Gmnhammar på nytt initiativ till bildandet
av ett spelmansR5rbund. Den här gången var det
Östergötlands Spelmansförbund som bildades.
Gmnhommar lär också ha varit synnerligen aktiv när
Närkes Spelmansförbund bildades. (sedermera Örebro
Läns FolkmusikfBrbund).

1928 dr det dags igen, Sveriges FiolbyggarR$rbmd
bildas. Gmnhammar blev fiolbyggarnas första ord-
förande. Han hade tidigare inte varit styrelsemedlem
utom när Ungdomsringen bildades då han var sekre-
temre under det första året. Granhammar avgick
1928 som Hembygdens redaktör men han blev på nytt
snabbt redaktör igen, den har gången för slöjd och
Ton, fiolbyggarnas tidning. Gmnhammar förblev
ordförande och redaktör fmm till 1945/46. Under
perioden som ordförande för fiolbyggarna bildade
Gmnhommar inga nya föreningar sö vitt jag vet.
Men undantag finns Rsmås, 1929 försöker Gmnhammai
starto ytterligare en förening. Han föreslog att
Sveriges Spelmäns Riksförbund skulle bildas men det
dröjde 17 år innan han blev bönhörd i det fallet.

Att $1Qrto en ny förening Ur inte alltid så lurt. Nur
Södermanlands SpelmansfSrbund bildades 1925 var
Gmnhammor val fCSrberedd, han hade ett stadge-
förslag med sig. Tyvärr vet vi inte hur dessa stadgar
såg Ut. Men någm ingredienser känner vi till, för-
utom paragrafen om antalet personer i styrelsen och
andm formfrågor skulle ett arkiv inrättas, låtar skulle
upptecknas och spelmännen i förbundet skulle inte
behöva få någm kostnader för deltagande i spelmans-
stämmor eller uppspelningar.

l det Första styrekeprotokollet från 1925 framgår att
SGdermanlands Spelmansförbund ar en ekonomisk in-
tresseorganisation. Som aktiv spelman behövde man
endast anmäla sitt intresse för att bli medlem, Inga
medlemsavgifter behövde betalas. Det ar först 1932
som man inför medlemsavgifter.

Spelmansförbundet fimnsiemde i huvudsak sin verk-
samhet genom att anordna stämmor. Mellan 1925 och
1927 saknas tyvärr kassabok. Från 1928 kan man där-
emot följa Förbundets ekonomi.
Exempel:
1928 stämma i Julito

omsättning 5. 093:05
utgifter 2.904:05
behållning 2.189:--

Ungdomsringen anordnade midsommarting under flem å, 1929 stämma i Vibyholm
i Malmköping som lockade dansare och spelman från omsättning 5. 285:90
när och fjarmn. 1922 föreslog så Gmnhammar att utgifter 3. 147:05
SCSdermanlands Spelmansförbund skulle bildas. En in- behöllning 2. 138:05
terimstyrelse bestående av fym personer bildades:
Gustav Malmberg, sammankdlande, J E Lilja, 1929 hade förbundet 5. 172:16 i kassan.
C G Axelsson samt Gunnar Hansson. Interimstyrehen En arbetarlön var då 1931, 1:18/timme eller ca
sammanträdde aldrig. 2.830 kronor om året.



Som mest hade Spelmansförbundet 6. 759:01 i kassan,
det var 1935 efter 10Anjubileet på Stenhammars
slott med prins Wilhelm som värd. De stom tillgångar
som förbundet då förfogade över användes i huvudsak
1936-37 då Olof Andersson upptecknade 736 låtar i
Södermanland till en kostnad av 2. 764:65.

förbund för att instifta ett medlemsmärke. En tävling
utlystes bland medlemmarna om hur märket skulle se
Ut. Hur många förslag som kom in vet vi inte, men vi
vet att mdrkesförslag nr 3 ansågs vara det bästa. För-
slag nr 3 hade Ernst Gmnhammar ritat. Det är samma
märke som Spelmansförbundet använder an i dag.

1928 hade man beslutat att styrekeledamöterna skulle Ernst Gmnhammar var en duktig tecknare vilket vi
få betalt för sim utlägg, vilket inte kan tyckas så stmx skall se. Södermanlands Spelmansförbunds
underligt. Men 1937 gör man ett mdikalt tillägg. märke känner vi alla till, en fiol i mitten omgiven
Ordförande skall erhålla ett arvode d 250 kronor för av två horn och två klarinetter eller lumr. Hornen
spelmamstämman 1938 samt l 0% av vinsten som över- är förmodligen Gmnhammars kännetecken. När
stiger l .000 kronor. Stämman )938 gick med förlust. Gmnhammar ritade horn fCSrsåg han dem alltid med

1925 blev Ernst Gmnhammar också förbundets förste 5 hål.
hedersledamot. Att han blev det dr väl inte så kon- Östergötknds förbundsmärke har Gmnhammar också
stigt men någonting hände 1926, Granhammar avsade ., ritat. Uppbyggnaden av märket dr likartat med
sig sitt medlemskap efter en ekonomisk tvist. Ilskan "' ' Södermanlands märke . Skillnaden dr nätmast att man
gick sö småningom över och 1937 valdes Gmnhammar , ' ser att det dr ndverlumr i märket. Hornen har 5 hål
åter till hedersledamot i Södermanlands SpelmansfCSr- ' i likhet med Södermanland. Östergötlands märke är
bund. Vem kan ståta med två hedersledamotskap i ' é?. äldre än vad Södermanlands märke är.
samma förening? Unikt är det i alla fall. ',"

, g Det kan vara intressant att jdmRsm med Zorns märke1927 anslöt sig Spelmansförbundet till Svenska Ung- """q' från 1910-talet. OBS! Hornet har 3 hål.
domvingen. Gmnhammar var redaktör för Hembygden ' V
under den har perioden. Spelmansförbundets med- ..L-e. För att visa Gmnhammars förträfflighet som tecknare
lemmar erhöll då Hembygden gratis som medlemsfCSr- d' "isar vi här fC$rsättsbladet till ett av Hembygdens
mön. Samma år bestämde sig Södermanlands SpelmanWc' \ julnummer.
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Varför Granhammar gjorde 5 hål på de horn som han
ritade vet man inte men vinjetten till Folkdansringen
1921 innehåller bl .a. horn. Om Gmnhammar har
ritat den här vinjetten eller om någon annan gjort
arbetet dr oklart men vi kan konstatera att hornen
har 5 hål.

slöjd och Tons vinjett kan vam intressant i samman-
hanget. Som man ser finns det horn även i det här
fallet men antalet hål dr annorlunda, man kan se an-
tydan till ett Fjärde hål.

Något som ständigt återkommer i texterna när man
läser om Granhammar dr hans titla r. Som vi vet var
han vaktmästare och uppsyningsman men det är mycket
sdllan som han titulems så. Vanligast beskrivs han som
redaktör men amanuens och intendent fSrekommer
också. Om det dr han själv eller andra som titulerar
honom så olika fmmgår inte.

Varför var Gmnhammar så aktiv med att starta fören-
ingar? Troligtvis var det väl så att han var en synner-
ligen dominant person och därtill barn av sin tid .
Grammofonen hade kommit till Sverige under 1910-
talet och den musik som fanns att tillgå på gmmmofon-
skiva var i allmänhet amerikansk. I mitten på 1920-
talet börjar Radiotjänst med sina utsändningar och
dessa innehöll nog inte så mycket folkmusik. (1926
spelas den första skivan in med svensk folkmusik).

Zornmärket

"^L

éj"f'):

\JJ

O"Stbyä°t/amdS märke

1926 skriver Södermanslands Spelmansförbund i sin års-
redogörelse: "Det ser Ut som om folkmusiken - förr så
betydehefull i vårt land skall gå tillbaka och som om
vissa från den svarta msen stammande arter av musik
samt en och annan schlager skulle vam, vad en allt
större del av svenska folket nu finna bast motsvara dess
musikbehov. "

Det är väl klart att om man känner sin ställning hotad
av konkurrenter så sluter man sig samman och Försvamr
sig. Men för att det skall lyckas behöver man en initia·
tivrik person med framåtanda . Att Spelmansförbundet
mot den här bakgrunden bildas och att man försöker
bevam och arkivem sin musik är kanske inte så märk-
ligt.

Att Gmnhammar varit betydehefull för svenskt kultur-
IN är vi nog alla ense om. Södermanlands Spelmans-
förbund dr honom stort tack skyldig.

Avdutningsvis vill jag publicem en medlemsmatrikel
som gäller fCSr 1925 till 1937. Den är inte komplett då
det gäller medlemmarnas yrken. Du som känner till
något om våra gamla medlemmar skriv en md och
berätta.
Leif Gustavsson, Höststigen 7, 144 00 RSnninge.

SÖDERMAN LANDS SPELMANSFÖRBUNDS MEDLEMSMATRIKEL 1925 - 1937

0 efter namnet anger att personen haf haft någon form av förtroendeuppdmg.

Namn och personuppgifter ar utförda efter det ti||gang|igo materialet. Beklagligt dr att det
saknas uppgifter för att få en komplett medlemsmatrikel.

N a m n
Ernst Gmnhammar
Seth Carlsson 0
Gustav Wetter 0
Carl G Axelsson ·
Bernhard Bost%m ·
Gunnar Hansson "
Arvid Johansson 0

Yrke Bostadsort Född Stå medl.
Uppsyningsman Stockholm 1881
Godsdga re Storsjö 1884
Lämre Katrineholm 1901
Kamrer Flöda fors 1891
Mumre Katrineholm 1889

MalmkCSping
Bonde Vingåker 1881



32

j E Lilja 0
Hjalmar Björklund ·
A F Bergström ·
Jon Erik Öst

Axel Wester ·
G Sjögren
Ivar Hultkvist 0
Kod G Olsson ·
Cronje Schuman 0
Martin Eklund
Arvid Jansson
Anders Andersson
Albert Boström
Johan Andersson
Adolf Eriksson
C Andersson
Edvard Pettersson
G Syren
Erik Eklund
Erik Hollén
Alfred Andersson
A Gogman
A J LandshUm
Sven Forsberg 0
Nils Dencker ·

1926
Elof von Celsing
Clarence von Rosen
2 st.

1927
Prins"Wilhelm

Rikard Ahlberg ·
Båckst%m
3 st.

)928
Gustav Andersson ·
Ivar HultstrUm d
K G Andersson
G A Thorsell
J H Thorsell
Sederholm
6 st

1929
iSéo¶ Carlöö
Vivian Gmnhammar
Vitalis Karlsson
Algott Larsson
Evald Larsson
Gunnar Olsson 0
Hugo Steen
Albert Gustavsson
Ida Johansson
J A Ekvall
10 st.

1930
H Karlsson
l st

1931
Axel Andersson

J E Andersson
2 st.

Skomakare
Ham no rbeta re
Byggm&to re
Spelman
Brevbd m re
Målare
Typogmf

Handlare
Banvakt
Bonde
Mura re

Bonde
Skmddare
Handlare

Nyköping
OxekSsund
Tystberga
Tdlåsen
Vingåker
Stockholm
Norrköping
Bie
Katrineholm
Eskiktuna
Katrineholm
Lastringe
Valla
Stockholm
Malmköping
Malmköping
Fogdes
Södertälje
Öster Tibble
Södertälje
Flen
Bettna
Södertälje
Vadsbro
Åsa

1878
1871
1854
1885
1878
1895

1885

1891

1860

Chaufför
Fil kand

1872
1891
1880
1869

)892

32 st.

Kapten Bilby
G reve Julita

Stenhammar 1884
Smed SkCSldinge 1887
Löjtnant Julita

Sk rUddarmdstare Nyköping 1883
Godsägare Flodafors 1890

Eskiktuna 1883
Snickare Skogstorp 1905

" " 1881
Landshövding Nyköping

lng Stockholm 1892
Fru "
Tullare Strängnäs 1885
Jämvägstjm Stålboga 1882
Målare Vingåker ]899
Kontorist Eskihtuna 1902
Svetsare " 1898

Dunker 1866
Fru Stockholm

NykC$ping 1859

Smed Kappsta 1869

Grovarb Vadsbro 1909
Sk rUddarmäst Björnlunda 1869

34 st.

37 st.

43 st.

53 st.

54 st.

56 st.
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1932
Viktor Karlsson
John Johansson
Oskar Pettersson
Pelle Jurell
Carl Eriksson
Albert Gustafsson
Ivar Sundgvist
7 st.

1933
Erik Fransson
Bertil Carlsson
2 st .

1934
Hugo Pettersson
Eva Id Andersson
Birger Ek
Gustav Olsson
Arne Lundin
Dagmar J ohansson
N B Johansson
Stig Eriksson
Ernst Korlsson
9 st.

1935
Sigfrid Hellber'g
Vilhelm Weiner
Algot Larsson
Folke W
J A Persson
Carl Eriksson
6 st.

1936
Gustav Lodin
Olof Andersson
Sven Kjelktröm
Axel Axelsson
Anders Eriksson
Bror Gedin
Karl Lodin
Erik Ljunggren
Hallenius
Stig Eriksson
Korl Eriksson
Il st.

l 9 37
Sven Ar)derssor1

Karl Anclersson

Erik Lundström

Bror Nyzell
4 st.

Vingåker 1905
Handlare Katrineholm 1870
Pianostammare Eskiktuna 1895

Sköldinge 1916
Bonde Katrineholm 1856

Vingåker 1866
Eskilstuna 1894

63 st.

Snickare Eskilstuna 1898
Mwikldmre Flen 1913

65 st.

Filare Eskiktuna 1892
Bonde Björnlunch 1869
Svetsare Eskihtuna 1901

G roptorp 1885
Handlare Flen 1917

Katri neholm 1907
Eskihtuna 1905

Tjänsteman Stockholm 1920
Eskiktuna 1905

74 st.

Skomakare Ålberga
Tmfikbitr Äiv$j5 1880
Jdmvdgs'jm Å'::,: 1882

Stockholm
n

80 st.

Verkstadsarb Älvsjö 1885
Redaktör Stockholm 1884
Professor Stockholm 1875
Bonde Vadsbro 1869
Bonde Valla 1872
Tullare Stockholm 1902

n
Sk rtjddarmäst Trosa 1872
Fru Sc$dertälje

Halleberga
Katri neholm

91 st.

Åkers Styckebruk
q0

Vingåker
Skogstorp 1909

95 st.
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NÅGRA IAKTTAGELSER OCH REFLEXIONER

VID ETT BESÖK I ETT VARUHUS

av Bernt Olsson
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Entré står det över ingången. Förekomsten av en
sOdan ingång innebär - något som man inte alltid
tänker på - faktiskt en icke oviktig service. Den
ger nämligen allmänheten möjlighet att komma in
i varuhuset med all dess förtrollande rikedom.

Jag gör min obemärkta entré och griper en varukorg
innanför kassorna. Korgarna har i kundservicens tjänst
staplats där av den servicevilHga servicepersonalen,
som skymtar har och var bland servicecentrets hyllor
i färd med att bistå tveksamma kunder med sin om-
tänksamma service. De har snygga rockar med s.k.
buttons: Service ar mitt jobb.

Det tjusta 15gat gläder sig åt mångfalden av varor:

Minitmmps och herrloafen

. samt joggingsko Safari i blå nubuckBody-T-shirt och barnsweatshirt med tryck:
Hi Pussycat!

Bomdlstwill och chinzad polyester
Surfingshorts och stretchdenimjeam
Tuff, twillchinzad $Urfing$|ingbock i bodyquiltad

canvas

Svensk Iager-beer
Three Towns
(Stockholm, Göteborg och Malmö)

Pripp'j Woter Clubsoda är både bordsvatten och
d rinkmixer

Pommes frites och Pommes Kings och
Pommes Strips och Pommes Pinnes

Pommes Vapeurs
Pommes Odeurs

Potatispommes naturelles i femkilospåsar
Kiwawo lcedream
Bounty Raider
Right och Glenn och Team och Cool
Skaka din Milkshake sjalv!
Ärter och fläsk och Action ski-wear
Wmnglers ynglingabyxor Giro städse af yppersta
kvalité och passform.

Allt detta skall $a|ia$, och reklamen tar sig nya och

originella uttryck.

Jdmtkängan Skymlk
Babydockan Biggi

Plyschset För baby
Står Wars-figurer för barnen
ET-docka och ET-poster
ET-stickers och ET-dricka

Har har man klistmt stom vita fotspår av plast på
golvet. De har en reklamtext också: Think Big!
(Tänk Stort!) Kunden skall tydligen - fylld av stom
och upphöjda tankar - följa dessa spår. De svänger
av runt hyllan med Torky hushålkpapper och upphör.



De har nått sitt mål: en stor rulle dasspapper. Mycket
stor. Leni Big Toa. Think Big! Tank Stort! Låt dig
icke nöja med vanliga små sketna rullar! Köp den!
Den kan bli din idag!

Mondäna, engelsk - och ibland fmnskpåverkade varu-
namn Utövar (så tycks marknad$föring$experti$en mena)
en oemotståndlig lockelse på Medekvensson. Han
dras till Sparkling College Exotic Blend-flaskan som
fjärilen till blomman. Motstånddöst griper hans hand
en Big Pack-burk Soft lce från Flen eller en påse
Cheese Dood|e$-$nack$ från Filipstad. Som i trans
lägger han paketet med Vaniljwaférs eller Choklad-
cookies eller Snackers cmckers Från Göteborg i sin
varuvagn. Saligt leende kör han sin lilla vagn från
hylla till hylla, vaggad till ro av vQnjhu$mu$iken$
milda ljudvågor. Hans tankar kretsar var förmodligen
kring Maktkampen på Falcon Crest, kring de älskande
och lidande miljonärerna i Odlas eller kanske kring
de hysteriskt skuttande ungdomarna i Fame. Det som
har smak av den s.k. Stora Världen får Medekvensson
att drömma - eller att slita i sina fjättrar av vardags-
grå trivialitet och ropa ve över det öde som ej lät
honom bliva superkändis eller do||armi|ionar. Sådano
känslor kan få honom att köpa både det ena och det
andm .

0 · 0

Allt vad i ditt hjärta nöp,
alla dina känslor, broder
kan ge anledning till köp.

Varorna måste göms begärliga. De måste omges av
en skönt strålande aura, som verkar lockande på
kunden. Vdljudande enge|$kj eller svengelska namn,
kändisarnas höga exempel, hänvisningar till att varan
Ur nödvändig för framgång i kärlekslivet - allt sådant
kan inspirem köplusten - och det kan också den vit-
klWde reklamdoktorns visa rÖd angående tvålar,
tandkrUm och frukoMingor. Uppfordrande anspel-
ningar på en ansvarskännande husmoders plikt att
köpa en viss sorts tvättmedel Lex. kan styra hennes
steg till ratt hylla i affären.

Mon kan tycka att vardagliga ting som toalettpapper
skulle hämma annonsörens poetiska ingivelse, men
som vi har sett dr motsatsen fallet. För någm år
sedan fann en sOdan reklompoet faktiskt att något
utav Livets Mening kunde befinnas inrullod i toalett-
papper av Munksjc$s fabrikat. Annonsen hette "Med
kärlek, omsorg och renlighet" och lat på fc$ljonde

sätt:

Det ar hemmet som donar människan - som skapar
fC5rutsättningjr till ett liv med mening. Det hem är
gott, där uppfostran sker med kärlek och disciplin,
där goda seder är $ia|vk|am redan i tidiga år.
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Om Munksjö avvann sin produkt vissa moraliska värden
lyckades Edet ungefär samtidigt förläna sitt hushålk
papper en viss religiös dimension. I annonser i dagspressen
kunde man se en skam människor, som synbarligen i vild
hänryckning lyfte sina händer mot en i rymden svävande,
enonn rulle hushålkpapper.

........................................................................
Men varukorgen Ur ännu tom. Låt oss skrida från tanke till
handling. Tanken var inhondling av kortmat egentligen.
Nämn katt kräver en hel del för att behålla
sin rondör) Låt oss skrida till den hylla, där sådana
förpackningar stör att finna. Har kan man, vid sidan av Miss
Cat kattströ, Whiskas och Kil-e-kåt från Master Food, också
hitta en ny norsk produkt, som heter "Cat savors - snacks til
katten". Den sortens norska måste val ändå tilltala en modern
reklammans språkkända! Namnet Mjau däremot riktar sig
direkt till konsumenten - det ar kattspråk. Men vod skall
man val saga om ett namn som Friskis? Låter det inte en aning
osvengelskt? Förhållandet har tydligen uppmärksammats, ty
pO en viss sorts förpackning har namnet - med en genialt
anbmgd bokstav - dndmts
till Friskies.

På hyllan intill står gksburkar från Aktiebolaget Swed-jam i
Torsby. Dessa visar sig dock innehålla lingonsylt! Det tycker
inte Fram om!

.· .*:,

Renlighet ar det goda hemmets särmärke. Allt som kan
stimulera till ökad renlighet ar en tillgång att ta vara

4

på. Det ar kvaliteten i detaljerna som stimulemr: en
god tvål ...en skön handduk. ..ett mjukt, behagligt " m.,1.->
todettpapper. Så ser Munksjc5 på frågan om kvalitet -- " "

ri toalettpapp'"" Jl>"

Språket ar vårdat, det kan man inte förneka, men
tankegången innebär en svår prUvning fCSr intellektet. .'l
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UPPROP!
SPELMANSBRODER och -SYSTER l

Jag har påb¢$rjat en matrikel över sörmländska spel-
män, sångare och sångerskor, liknande den jag för
någm år sedan utgav över uppländska spelmän. Jag
önskar få Dig med i denna matrikel och för att få en
utförlig biografi över Dej och en bild ov Din spelmans
gärning, be' jag Dej besvam följande frågor, och
vore tacksam om Du ville hjälpa mej med denna sak.
Frågorna lyder som Rsljer:

Ditt fulktOndiga namn.
Yrke och bostad.
Ditt födelseår och -dag.
FCSdekesocken.
Din fars yrke och namn.
Din moders namn.
Din hustrus namn.
De intrument Du tmktemr.
När började Du spela.
Något om Ditt första instrument.
Vem eller vilka lärde Dej spela.
Vilka spelmän har Du i släkten.
Vilka äldre spelmän känner Du till.
Vilka sångare eller sångerskor ov gamla visor känner
Du till.
Nögot om den miljö i vilken Du spelat. (BrCSllop,
bjudningsdamer, fester etc.).
Hur många äldre låtar kan Du.
Dina egna kompositioner.
Är Du gehC$rspelare.
Läser Du noter.
Spehnanssdgner. Berätta gärna några.
Egna minnen från Ditt spelmansliv.
TV- och mdioprogmm Du medverkat i.
Gmmmofonskivor Du spelat in.
Vilka utmärkelser, ex. Zommörket, Du erhållit.
Sänd gärna ett foto av Dej då Du spelar.

Hoppas jag inte givit Dej alltför mycket huvudbry nu.

Med vänlig hälsning
Lars-Erik Larsson
Ulvåsa
740 ID Almunge. Tel. 0174/260 38.

t::iALLA LÄSARE TILLÖNSKAS
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