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Ordföranden har ordet
Tack alla ni som medverkade till attdet blev ett braårsmöte och tack för fönrocndetau

leda förbundet ännu ett verksatnhetsåc Jag hälsar också Malte Lundgren välkommen in
i styrelsen.

Visningen av Faktorietcftcr årsmötet och lunchen bland pustande ångmaskiner var en
upplevelse och något som kommer att fastna i minnet, tackTorsten Gau för det.

Åm som ligger framför oss är fyllt med verksamhet runt om i landskapet. Kulturåret
1998 kommer också au påverka vårt arbete genom förberedelser av olika slag.Av
begivenheter under innevarande år noterar vi att Katrineholms Spelmanslag firar sin SO-
ånµ lillvara och att SSR också fyller SO år själva skall vi fira våra sjuttio år på Julita
Skans med en hejdundrande jubileumsstämma på midsommardagen. Mera om detta på
annan plats i tidningen.

l RFoD medlemsbladet 1997:2 finns en del tänkvärda reflektioner om folkmusik och
penµr nedtecknade av Harald Pettersson. Han nämner bl a att försäljningen av skivor
minskar kraftigt i alla genrer utom klassisk musik och världsmusik och att en succé som
j\Xdmn gjort att de kommersiella skivbolagen vaknat för det genuina och äkta som
olkmusiken representerar. En korrigering kan vara på sin plats: klassisk musik har också

minskat i försäljning över hela världen - inte minst i USA och Japan som är de största
. Detta trots de nästan svindlande framgångarna med de tre tenorerna som
visat upp sig över hela världen och lockat massor av publik. Många har påstått att detta
ökat inlressct för klassisk musik. Som det ser ut nu verkar resultatet bli det rakt motsatta
ivarje fall förskivförsäljningen. De hårpublika framgångarna åren följd av helt fabulösa
investerinµr i marknadsföring med svindlande summor och har resulterat i minskande
intresse för breddeni produktionen. Alla bolagjagartänkbara stjärnor som kan användas
för au köpa ökad omsättning och det har ingenting med själva musiken att göra. Det
eventuella intresset förden traditionella folkmusiken har samma grund och för inte något
gott med sig. Våra unga spelmän och grupper blir allt mer påverkade av den här
utvecklingen och fkra är idag mera att betrakta som rockmister än som folkmusiker och
den affärsmässiga framtoningen blir allt påtagligare.

l det senaste numret av Folklore Centrums Informationsblad har lzzyVoung samma
funderingar under rubriken Motvikt, där han uttrycker sin saknad eller vad som fanns
1idigm;"entusiasm.livsglädje och ren oförfalskad kärlektill folkmusikcn....Bona ärden
dominerande känslanavsµntanitetoch nurheL"Nuärdet&ssbämsåattskivmm|jningen
inte nödvändigtvis behöver spegla intresset för musiken som sådan. Det kanske är så att
publiken vill möta musikanlcrnaoch musiken 1evande?lvårtspelmansförbund har vi runt
700 medlemmar och de fksta drivs inte av längtan efter att bli megastjärnor utan av en
inre, spontan glädje över sin egen musikaliska förmåga och möjligheter att få uttrycka
den. Vi behöver naturligtvis förebildec men det ärden breda basen som utvecklaroch för
traditionen vidare till nya generationcc

Ingemar Skoglund

l



Vem var spelmannen

l förra numret av SÖRMLANDSLÄ-
TEN eherlyste vi namnet,på den spelman
på omslagetsom speladenllsammans med
"Lille Gustaf".Vi har fått svar från Gun-
nel Jonsson i Eskilstuna:

Hej!
Jag heter Gunnel Jonsson och bor i

Eskilstuna.
Jag har spelat nyckelharpa 3-4 år med

Gunnel och Lars Huds iTorshälla.
l går kväll hade Lars med sig några

"speltidningar", bl.a. Spelmannen nr l -
97(torde vara Sörmlandsläten, red.anm.).
Där efterlystes namnet på en spelman på
omslaget.

Han heterSven Be®und och var bonde
påen gård som heterlngespjutaoch ligger
iHammarby socken, Eskilstuna kommun.
Han gick bon någon gång på60-talet, tror
jag.

Att jag kände igen honom beror på all
han spelade mycket medtillsammansmed
min morfar, Frans Pettersson -
Skäcklinge-Frans kallad. Jag minns som
liten hur Sven Be®unci kom cyklande

från lngespjula till Skäcklinge - ca. 2 mil
- när han mjölkat färdigt. Sen salt de här
två och spelade hela natten till det blev
dags för Sven Be®und att cykla hem till
mjölkdags igen. De här två for ofta iväg
på spelmansstämmoE

Vänliga hälsningar

Gunnel Jonsson

Vi tackar för svaret och gläds åt att inte
bara fått namnet utan även fakta kring
spelmannen!

JÉl

Folkmusik och upphovsrättslagen

Folkmusiken betraktas avde fksta spel-
män som någonting som man fritt får
hantera och använda sig av, ett slags all-
män egendom. Upphovsmännen är sällan
kända och låtarna har traderats från tidi-
gare spelmän och generalionec Men det
är långt ifrån självklart alt så är fallet och
det finns all anledning att känna till de
gällande reglemai lagen om upphovsrätt:

Skyddstiden fur konstnärliga och litte-
rära verk är från den l januari 1996 Rjf
längd till sjuttio årefter upphovsmannens
död. Skyddetgällersåväldenekonomiska
som den ideella rätten.

Skyddstiden gällerretroaktivlpåsäsäu
all verk för vilka skyddstiden femtio år
utgått. på nytt får skydd till och med det
sjuttionde året efter upphovsmannens

död. Däremot gälkringei skydd för verk
som använts under den lid del varit fritt
enligt tidigare femtioårsrcµ1.

För filmverk gäller an skyddstiden
räknas från dödsårel för den sist avlidne
av huvudregissören. manusförfattaren.
dialogförfattaren och kompositören av
verkets speciella musik.

Oulgivna verk, som ges ut efter det au
skyddstiden 70 år upphört, får ett nytt
skydd under 25 år efter del alt verket
utgives. Upphovsram lillkommerideua
fall utgivaren. inte upphovsmannens ef-
terlevande.

För radio och TV-program, liksom för
fotografiska bilderruknasskyddstiden SO
år från utsändningsåret respektive från
det år fotografiet togs.

Enligt enövergångsbestämelse färden
som börjat förfoga över ett fritt verk ge-
nom att bl a göra del tillgängligt för all-
mänheten (oWentligl framföra) utan hin-
der av lagundringen fortsätta med verk-
samheten till den l januari 2000. Likaså
får den som vidtagit väsentliga åtgärder
för att göra verket |il|8un8|igl för allmän-
heten efter den l januari 1996 göra delta
utan hinder av lagändringen. Detta färske
fram till l januari 2000.

Sammareglerguller förinspelningarav
artist eller musikers framfurande och
grammofoninspelningar som genom den
nyamgelnomberäkningav femtioårstiden
får längre skydd.

Ingemar Skoglund

2



Spelmansförbundets årsmöte 1997.

Vi reste till Eskilstuna för att delta i Spelmawförbundcts årsmöte. Efter något irrande hittade vi Folkets Hus, lyckades ragga
upp så många en-, fem- ochtiokronor att Earkeringsalj(omaten blev nöjd. bilen skulle ju stå där hela dagen.

Glada eskilstunaspelmän lotsade oss rätt l det stora Folkets Hus, och försåg oss med efterlängtat kafé med macka. Så kallades
vi in i Stora Salen för att inleda årsmötet påsedvanligt Sålt med allspcl.

Dags förFörhandlingar! Ordförande Ingemar lämnade klubban ål kulturnämndens ordförande som såg till au de väl %beredda
förhandlingarna gick snabbt. Inga sensationer. ingen oenighet. men väl en och annan fråga. Dagordning, verksamhetsberättelse,
ekonomisk rapport och revisorernas berättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Ordförande valdes om, tillsammans med en stor del av styrelsen: endast ett par medlemmar hade avböjt omval.
Så här utföll valen av den del av slyrclscn som stod i tur att avgå:

Ordförande
Styrelseledamöter
Suppleanter
Revisorer (för förbund och
fonder)
Revisorssuppleant
Redaklionskommmiltc'
Valberedning

1nµmar Skoglund
Anneli Sandell, Leif Johansson, Birgitta Stenberg
Ulf Lundgren. Malm Lundgren

Henry Sjöberg. Birgitta Widén
Bd Roas
Nils Håulx)m. Arne Lind, Bemt Olsson, Joakim Wikström
Bd Björkman, Slaåan Vallén, Göte Karlsson, Evert Lindm

Årsmötet beslöt,

att årsavgiften skall se ut sålunda:

För 1997
Den som är född 1977 eller senare
Övriga

För 1998
Den som är född 1978 eller senare
den som är mellan 20 - 6$ år
den som är äldre än 6$ år
den som är hedersmedlem
familjerabatt

ingenavgih

f*S

lOOk l!Z

' ·"=._
ingen avgift
100 kr
frivillig avgift
frivillig avgift
l medlem 100 kr, övriga halv avgift.

Så fick vi tadel av information,t.ex. att förbundet sammadag släppte två kassetter med inspelningarav visomai två av6rbundets
visböcker.

Ordföranden inbjöd envar medlem att utnyttja Gustaf Weuer-slugan, om man bara först bokade hos honom för undvikande av
kollisioner i stugan.

En av årsmötets sista punkter handlade om utdelning av Gustaf Wetterslipendiet. Det gick till en sångare denna gång. Juryns
motivering löd:

"...På del all musiken må bliva fullkomligare
medelst vokalens tilläggande."
(ur Nils Svecani, 1753).
Stipendiaten -Anders Larsson - tackade och ställde upp med ett önskat smakprov på sill sjungande.

Efter avslutat årsmötedrog vi iväg till en kon visning av FaktorimusCet, fölit av efterlängtad lunch, sörmländsk spelmansmusik
av cskilstunaspelmän och andra ditresta sörmlänningar.,Kort promenad i vårsolen tillbaka till Folkets Hus där sp%rnh,lPTan
tog vid, men del är en helt annan historia - men lika nö:sam! s gg ont
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1914 lanserades FOXTROT i Amerika
Här följer det näst sista avsnittet av HENRY SJÖBERGS berättelse om Dansens
Historia. Sista avsnittet kommer i nästa nummer.

Dansen blev snart accepterad och togs
upp av danslärare i New York med föl-
jande mönster:

"Fyra långsamma steg framåt (i sluten
position)

Fyra snabba steg framåt
Fyra snabba steg. vända ål höger
Ett långsamt steg framåt
Ett långsamt steg, korsande bakom
Fyra snabba steg framåt
Fyra långsamma steg framåt, vända åt

höger."

1924 ärdansen första gången beskriven
på svenska. Del uri Elin Fredrikssons bok
"Lärobok i modem dans" tryckt i Karls-
hamn. Utöver foxtrot innehåller boken
beskrivningar på vals, hambo, shimmy
one-step och tango.

Fömagången grundslegclNskrivssom
vi dansar del idag är 1934 i U.G. Lid-
ströms bok "De moderna danserna". Men
samtidigt påpekar Lidström lite senare i
boken att del vanligasle suttet att dansa
foxtrot är att man blandar delta steg med
gångsteg.

1930 kom SLOW-FOX upp på dans-
repertoaren. Henrik Meyer skrev i sin
"Lärobok i moderna dans" (Stockholm
1930) följande om slow-fox:

"Slow-fox är en dans som i mycket
påminner om Blues, och man kan suga alt
det är en avläggare till denna dans. Det är
helt enkelt långsam Foxtrot, som man
blandar enkla grundsteg och chassCsteg i
utan någon ordningsföljd. Samtliga va-
riationer i Blues användes med fördel i
denna dans."

Men låtoss lämna foxtrot och slow-fox
och se vad man iövrigt dansade vid denna
lid.

Regeringsgatan 72 kl. 8c.m.Oansen före-
kommer två gånger under kvällen, en
gång före och en gång efter paus. Den
tidigaste beskrivningen är från 1923. Det
äri Politi von Brancatis bok som det finns
en shimmy-fox. Brancatis definition av
dansen följer här:

::Dådcss fullständigabehärskandeicke

erbjuder några större svårigheter, är den
också lättast all lära av alla de moderna
danserna. Framför allt måste den dansas
mycket taktfast och rytmiskt. Shimmy-
fox fordrar att musikens tempo obetingat
följes. l detta avseende lämnar Boston
mycket större frihet,i del man efter behag
kandansa fonaredl«lånµammare.alhså
låta känslan råda."

Nästa dans av betydelse under 1920-
talet var CHARLESK)N. Dansen pre-
senterades i Stockholm i slutet av 1925.
Under 1926 blossar en våldsam strid upp
iStockholm.lSlockholmstidningama kan
man bl. a. läsa följande:

"Stockholms bojkott mot Charlcslon
"En ful apdans". BörjarCharleston ha sin
roll slutspelad? Vissa tecken lyda i den
riktningen.

En början har gons genom i@pande
av Solna kommunalnämnd mot charles-
tondans på Stallmästa@rden, vidare har
en tanke varit uppe i Stockholms-
restauratörernas förening om möjlighe-
ten alt förbjuda Charleston även i Stock-
holm.

Tillsvidare är visserligen denna tanke
intedirekt aktuel1,då restauratörernaanse
att del finns så många förbud all de inte
vilja öka på antalet, men enligt vad vi
förvissat oss om vid samtal med ett flertal
restaurangdirektörer i Stockholm, skulle

de utan svidande hjänan se att Charleston
avfördes från dagordningen."

Men Holger Rosenqvists Dansinstitut,
Drottninggatan 108 annonserar:

SENASTE NYTT INOM DANSEN

Äkta amerikansk salongscharkston l
Kurser och privatlcklioner I

Dansen når en viss popularitet runt om
i Sverige. Många äldre dansare minns
med glädje hur man " försökte sig på
Charleston".

1927 prcscnlcradcs BLACK-BOT-
TOM i Stockholm. Nåeon jällestor dans-
form blev den inte men under några år
underslutet av 1920-takt förekomden på
dansbanorna.

Gemensamt för Shimmy. Charleston
och Black-bottom var all deras populari-
tet blev ganska kon och nya danser kom i
stället. Den första var sIow-fox men den
är redan nämnd i samband med foxtrot.

Nästadans av betydelse var ENGELSK
VALS eller som den kom att kallas i
Sveriµ,MODERN VALS.HenrikMeyer
hade redan 1930 med en beskrivning av
modem vals, men inte förrän i U.G. Lid-
strums "De moderna danserna" (1934)
beskrevs den typ av modem vals som
sedan blev stilbildande. Den moderna
valsen blev ett stående inslag på dans-
repertoaren ända in på 19$0-talet.

Redan 1931 lanserades en dansform
som hade sina rötter i Latinamerika. Det
var RUMBAN, en dans som inledde en
kavalkadav latinamerikanskadansec Men
trots att man redan 1932 gorde en kort-
film med rumban, en film som gick som
förspel på biograferna, så hade dansen
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svårt att erövra de svenska dansställena.
Troligtvis beroende på att den krävde ett
annat rörelsemönster med mycket akti-
vare kroppsrörelser än dc vanliga mo-
derna danserna.

Samban lanserades i Amerika 1939
men rönte sammaödesomrumban. Egent-
lig popularitet fick dessa danser inte RJf
rån eller andra världskriget. Då komplcl-
lcradcsde latinamcrikanskadanscrna med
LA RASPA. CHA-CHA och MAMBO.

1937 lanserades ett nytt inslag i den
moderna dansen. Dc nya danserna kom
från England och gick ut på all man stod
bredvid varandra i stället för milt emot
som varit dä gängse anda sedan den mo-
derna dansen infördes. Den forsla som
kom hette Lambelh Walk. Den fick stor
popularitet i Sverige. 1938 lanserades
PALMS GLIDE efter samma mönstcc
Dcndansen kallades ibland förAnµlique
efter den melodi som vanligen användes
till dansen.

Den tredje dansen i den hur serien av
promenaddanser var FALAIS STROLL.
Den lanseradesi Stockholm 1939av dans-
pedagogen HolgcrRosenqvist. Dessadan-
ser innebar en förändring av grund-
karaktären i den moderna dansen. Tidi-
gare hade mannen huvudsakligen dansat
framlänges och kvinnan baklänges.

1Amerika hade man vid denna tid lan-
serat JITTERBUG. l Sverige presentera-
desjillerbug 1942. Dansens verkliga fäste
i Sveriµ blev danspalatset Nålen (Grand
Nalional)på Reµringsµtani Stockholm.

Del som Jillerbugcn lanserade. en fri-
are dansstil, ulvcckladcs yuerligare under
19$0-talel. l England sa man all man
tämjde jillerbugcn och fick JIVE. men
den dansformen fick ingen stor plats i
svenskt dansliv. Däremot blev ROCK'N
ROLL en stor fluga. Del var återigen en
ny n]usikstil.Ti||dennamusikslil buggade
man, men det våren modifierad jillerbup.
De akrobatiska inslagen försvann och i
stullet utvecklades olika typer av
armsvängingar under am.

Nästa dans av betydelse för dans-
utvecklingen varTWIST. Den lanserades
i Sverige i slutet av l950-talel, men fick
sill stora genombrott genom Chubby
Checkers "Lel's twist again" 1960.

Twisten medförde ytterligare en förund-
ringavdansandet. Hårhöll manintclängre
i varandra och faktum är att en partner
egentligen inte var nödvändig.

SHAKEN, som kom i början av 1960-
talet var hån knuten till popmusiken och
så småningom till discokulturen.

l shakens barndom kom ett ston antal
danser med pantomimiska inslag. Del var
MONKEY, där man skulle härma en apa,
del var SWIM, där man skulle välja mel-
lan bröstsim och crawl,det varPONY där
man imiterade hästens rörelser genom
höga knäuppdragningar. Det fanns danser
med namn som BOOGALOO, THE
FUNKEY BROADWAY, HULLY-
GULLY, WATUSI. THE MASHED
POTATD,THEFILLYDOG.THEFR%
och många andra. De flesta av dem dan-
ser nådde aldrig Sverige. men under en
period på 1960-talel iSlockholm vart.ex.
"swim" mycket populX Gemensamt kan
man kalla dessa danser för dagsländoc

Del kännetecknande för shaken under
1960-lalel blev dock all den fria
improvisationen fönurdserfrån höfterna
upptillaxlamabkv mycket framträdande.
lshakens barndom kunde man se en livlig
och fantasisrikdans, huvudsakligen bero-
ende på att dansarna medförde ett ston
ste§förTåd som ett arv från 1940- och
19jO-talen. Under slutet av 1960-lalct
uttunnades slegförrådcloch den från b¢jp
Jan så rikt improvisatoriska dansen ersat-
tes av en dans med enkelt och slereotypt
rörelsemönslec

Del går säkert all finna liera förkla-
ringar till detta, mcn troligen var del vik·
tigastc skälet den åldersuppdelning som
skedde pådansplalserna. Ungdomsgårda-
rna tog hand om ungdomar i de lägsta
lonårenoch pensionäremaanordna&sina
egna dansli||slällningaE

Så kom en "gammal dans" till heders
igen. Det var 1940-talets BUGG som
löp upp och spred sig som en löpeld över
Sverige. lslulcl av 1970-lalel kunde man
se många lokala varianlec det var stor
skillnad mellan l. ex "Norrlandsbugg".
"Göleborµbugg". "Riksbugg" och lik-
nande.

Sällskapsdansens ställning under år-
hundradena har alltid ifrågasatts. Den
dansform som varit mest ulsall för förtal
ochavståndstagandcn harvarilpardansen.

Orsaken till denna syn på pardansen är
väl först och främst att den egentligen är
erotisk. All man och kvinna dansar lätt
tillsammans haralltid väckt anstöt. 1600-
och 1700-talens pardans kunde väl gå an
ehersom man vanligen dansade bredvid
varandra eller vid omdansning vid sidan
av varandra, men när valsen konen form
där man dansade mitt emot varandra och
dessutom måste sätta ett ben mellan part-
nerns ben så var det dags för "ramaskri".
Trots - eller kanske tacka vare - detta har
valsen visat sig vara den kanske livs-
kraftigaste dansformen av alla.

Av l~taletsdansfomernckChu|cs-
ton och Jilterbug utstå mest kritik. Lam-
bada som kom i slutet av 198O-lakl an-
sågs av många som högstopassande på en
vanlig dansbana. Nu visade det sig all den
dessutom blev en s.k. "dagslända", den
försvann efter ett par år.

Om dans skall bli bra fordras framfö-
rallt två saker. Koppling till Iradilionen
och stilbildare. Den första delen saknas i
ston sett idag. När del gäller stilbildare
hämtar ungdomen sina förebilder utifrån.
Det första stora exemplet på detta under
1970-talet varjohnTravolla som med sin
dans i °'Saturday Night Fcaver" gav ung-
domarna nya impulser. plötslig blev dan-
sen mervariationsrik.'THE HUSTLER"
blev dansen på modet. Otaliga varianter
uppstod och många av dem lever fortfa-
rande kvar.

Idag verkar del som pardansen går mol
en renässans. Fler och fler ungdomar ur
inlmsseradeav,al1 förutombuggochdisco.
även lära sig foxtrot. Om den trenden står
siffd|er om vi får en typ av gruppdans
uti rån discodansen vet vi inte. Grupp-
dansen hårsociala Rmjdarsom pardansen
saknar, men samtidigt har vi i Sverige en
gammal pardanstradilion som vi borde
värna om.

Danshistorienharinnehållit många kon-
stiga danser, en dd har försvunnit fort, en
del har levt |änr lid men om vi titlar
bakåt så kan vi väl l alla fall vara överens
om all sällskapsdansen har genom sin
stora variationsrikedom både när det gäl-
ler steg och formationer skänkt lycka och
glädje ål många människor.
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Julitastämman 1927

u
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Julitastämman Ur Sörmlands Spelmans-
förbunds äldsta, och sannolikt
den äldsta årliga stämman i hela landet. Den
första stämman i Julita hölls redan 1927 och i
förbundets första protokollsbok präntadesi
slutet av september 1926:

Styrelsen beslöt att i likhet nied speln-
lansstanlnlan iNyköping och Oxelösund den
/4 noveniber 1925 även anordna en sådan
under sommam 1927 såvitt inga oförutsedda
hinder mötte.

Hrr Axelsson och Boström önskade denna
slämnia förlagd till Julita Skans, Julita
socken, vilket förslag även vann övngaledan-
lötersgillallde, och upjd'ogs åt on(/örande
och vice ordförande au uppvakta ägaren
Herr löjtnant Baeckström med be,gämn
oni hans benägna bistånd till medverkan vid
ovan nämnda spelmanstämma.

Om stämman under sonimami kunde
koninia till stånd skulle hrr Carlsson och
Axelsson söka utverka Prosten 1Gustafs· sons
och HerrGeve Cl. von Rosensmedverkan vid
densamnia.

Ehcr diverse kontakter förverkligades idén
- löjtnant Bäckström var ju en stor vän av
folkkultumnoch vid styrelselmötet den 9 juli
1927 noterades:

... oMfömnden och Axelsson hade besökt
lö/mantBäckström, Julita Gbd, vilken ställ-
desig synnerliµnförstående/?$r förbundets
uppg(fteroch välvilligterbjöd sig anupplåta
lanlpligtonlrade vidjulita Skansjför en
spelnlalls$tanlnla.

beslutade styrelsen all med tacksamhet

antaga löjtnant Bäckströms eµ bjudande

och skulle alltså en spelmans-stämnia

anordnas vid Julita Skans, jRh' slagsvis

andm söndagen i augusti kl. 2. e.m.

Styrdsen anslog SO kr ur jMbundets
kassa till priser vid ståmnian. Någon
egentlig tävlan mellan spelmännen skulle ej
konima jfråga, nien skulle en del pris utdelas
tillspelmännen soni uppmummn.

llltmdesavg*enlatillstanlnlallbestam· des
till 75 öejför vuxna och 2$jfdr barn.

Åt hrrSeth Carlsson J:roch CGAxelsson
uppdrogs att å styrelsens vägnar ut
färda uppmp till spelmännen om deltagande
i stämnian samt att vidtaga de övriga
åtgaMu som kunde anses erfop derliga.

Seth Carlsson, Strängsjö, var förbun-
dets förste ondförande( 192$-3l)och han
skriver 19$0 om spelmansförbundets
barndom:

0 0 0

Så ujfäMades ett uppmp med inbjudan
till alla sörmländska spelmän alt samlas
till spelmanstävling på Julita Skans en
augustisöndag 1927. lnslrunlellt:/iol, kla-
rinett, nyckelharpa, psalniodikon eller
mungiga (obs. ej munspel. ty detärnågot
helt annat). Melodier som skulle spelas:
polskoundnlamheKganllavisnlelmieK
8anlnlalvalseroch ont det niö/ligenfanns
någon gammal vallåt.

Tävlingsdagen ingick nied strålande
vackert väder En över,RSrväntan talrik
publik hade iufunnitsi8 och 30-40 spel-
män hade anmält sin deltagande. Det
gälldeju en tävling där bl. a. en utmärkt
Mskanklsavfolb.vggar¥Åben. Enpris-
nämnd som skulle bedöma spelmannens
pnestationer var tillsatt och bestod av på
onlrådelkunni8a niän, som icke till/Urde
spelmansförbundet. En niusikestrad var
l(pRfthdvarujdn$pelnlällnenu#desina
melodier En del spelmän spelade bra, en
del bätm och en del voro kanske inte
riktigt så lyckade, men så kunde man väl
inte begäm ellerfå hajför stora anspråk
på dem, ty det var väl i dlniänhetförsta
gången de uppträdde ii@ren såpassstor
publik, så mmpfebem kanske inverkade
jNlr en del och så vardetjRSrstås priserna
som hägnade. Givetvis så mrju inte alla
nielodiersom speladesså lyckade. En del
hade nog Rlr modem anstrykning och
hörde kanske inte hemma på en dylik
stämma. Och nog kanske vi som ånord-
nån av stämman kunde gjon en hel del
bätm, men vi hade ju ingen erfarenhet,
utan gjode sd gott vi kunde och publiken
visade ston innrsseför spelniännen och
översåg välvilligi med vad som brast.
Stämman började klockan l e.m. och av-
slutades nied prisutdelning onihing kl 6.
Varje spelnian/ick spela högst 3 låtar så
det dmg ju ont innan alla uppträtt och
=mnden avslulatsillgmnsknin8$aµ

Stämman var i ekononiish avseende
lyckad för förbundet som jick en liten
kassa varigenom resekostnadenia,N de
deltagande spelmännen til(fullo kunde
betalas. Någon ersatnlingRlrsjalva spe-
landet läninades däemot icke. Styi'dsen
lat år 1927 prägla·det medlemsniärke
soni tilldelas varje niedlem. Samma år
lämnades anslag om c:a 150kronor till
Arvika Musikskola vilket skedde många
årfmndt.

p4föuande åk 1928, anordnades ånyo
en spdnianstävling vid Julita. Vi hade
skött oss så bm att löjtnant Bäckstnöni
bekostade virke och uppförande av mu-
sikestmd samt en hel mängd bänkarför
publikenattsittapå underuppspelningell.
FMn Notdiska Museet iStockholm hade
vi fått låna dess högtalareanläggning,
varigenoni musiken kunde höras av alla,
och det var ju mligt, ty enligt tid-
nin8suppguienlaskullec:a 10000perso-
ner den dagen hava besökt JditasMni-
nian. Allakanskeime betalade inträdetill
stämnian, ty niusiken hävdes ju vida om-
kring tack mm högtalaragg'e8alet, men
det visade au detfanns ston innesseför
dengamlafolkniusiken. 7illdennastänuna
var 52 spelmän anniälda. Den äldste 77
år och den yngste /0 år

(urSödemanlands Spelmansförbunds fest-
skrift vid 2$·årsjubileet 19$0)

1928 hade man alltså en högtalaran-
mnin& men inte 1927. Hur fungerade
det. frågade ja¥ en gång CG Axelsson,
som ju var en av initiativtagarna. Spel"
männen spelade ju en och en, man var
utomhus och publiken mångtusenhövdad.
Det var väl inte många som kunde höra
musiken?

Det medgav CG och f'åp'kade all del ju
spelades på många hall, de deltagande
spelmännen var nervösa inför sitt fram-
trädande och övade i buskarna. Och så
hade man ju matsäckskorg, och det fanns
många all prata med, sa CGAxdsson.

Mitt eget första möte med sömlUndska
speimun var på en Julilaslämma i mitten
av femtiotalet. Tillsamman med spel-
mannen Herbert Jernberg från Stockholm
och mina föräldrar upplevdejag för första
gången den fantastiska miljön ijulita. På
den tiden hölls stämman vid värdshuset
påen provisorisk scen med tak av presen-
ning. Inledning och avslutning var då,
som nu, allspd. Låtarna kände jag nog
inte igen, men en nybörjare kan hUnga
med en del ändå. och tillsammans med
alla spelmän märktes nog inte min tafatt-
het.

Med något enda års undantag har jag
sedan dess besökt Julitastämman, som
lyssnare. spelman och presentatöc Gustaf
Weuer var den store stämmoledamn och
dc sörmländska spelmännen kom i skaror
till stämman. som även hade åtskilliga
"utländska" storspdmån som trogna gäs-
ter: Eric Sahlström och Viksta-Lasse,
Bertil Rydberg, RagnarForsgren,Gunnar
Kärnheim m.fL örebrospelmän, Gösta

(Forts. nästa sida)
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Lottning om prisfiol
på den första Julitastämman

"Över Öljarens lätt krusade Ugor kom
man på båt, seglande eller roende..."

Den Qocliska ådran flödade när
lokaltidmngens skribent beskrev den för'
stå spelmansstämman som Söderman-
lands Spelmansförbund arranµrade vid
Julila. Axet var 1927. daµns datum den
14 augusti och bortåt $.000 personer ska
den hårdagen ha kommit föratl lyssnatill
de församlade spelmännen. lvarje fall om
tidningens reporter räknat rätt.

Ungdären månadtidigare hadeen liten
notis isammalidning. Katrineholms-Kuri-
ren, anlytl vad som var i görningen. Där
kunde man läsa alt "En allmän sörm-
ländsk spelmansstämma hålles av
Södermanlahds Spelmansförbund vidju-
lita Gård söndagen den 14 augusti.
Säteriets ägare. löjtnant Bäckström, har
bercdvilligI upplåtit plats för spelmans-
stämman. Bland nya medlemmar i föF
bundet märks hertigen av Södermanland,
prins Wilhdm."

Bildreponagel var inte särskilt ulveck-
lalidåtidensdagstidningac Referatet från
den första Julitastämman illustreras inte
med bilder fränden aktuellabegivcnhclen.
Illustrationen utgörs av en enspaltig
porträttbild med den koncisa bildtexten
"En 73-årig fiolspelman,Alben Boström,
Flöda".

Tidningens utsände uppger sig ha mött
glada. vänliga människor överallt. "SR
skilt är landsbygdens befolkning rikt re-
presenterad. Man ser också rätt så mycket
"herrskapsfolk"...

Uppenbarligen blev den första stäm-
man en utdragen afRir. Inte nog med att
"det drog något övertiden med spelmans-

Kkmming med sin hummel, Calle Ling,
Lennart Be®ström och många andra
stockholmare.

Idag ordnas många spelmansstämmori
vanendalandskapoch föraltrikligl förstå
Julitastummans bctydclse måste man vela
att det Rsit var glest mellan stammorna
och de som anordnades hade ofta riksin-
tresse. Spelmansstämman i Julila har f"ör
mig själv och för mängder av andra spel-
mun varken mötesplats av stor betydelse.
Att träda äldre spelmun, lyssna till deras
tradition, inspireras av dem och spela
tillsammans med dem är en upplevelse.
Och del är ju så den sörmländska
folkmusiktraditionen förs vidare!

Ame Blombeig

stämmans början och allmänheten börjar
bli litet otålig." När man sedan väl kom
igång skedde del inte i toner utan i ord.
FörbundctsordfUraMc.SethCarlsson från
Stångsjö. log till orda. Det &jorde han
uppenbarligen grundligt och hann l o m
med att citera förbundets stadgar för den
mångtusenhövdade publiken.

Så började själva spelandel. Vem som
var förste man på P!an denna historiska
dag upplyser inte lidningsrd'eralct om.
Man nöjer sig med att konstatera all del
var "en 73-åring från TJ'stberga. Han är,
del märktes strax, en gammal van folk-
spelman och han kniper strax publiken
med en vacker låt om kärlek och sedan en
gammal vals och gökens "kuku" från sin
egen strupe."

l fortsättningen radas olika låtar upp av
spelmännenoch bi·

. fallet uppges stun-m :.~ dom ha varit

"begeistrande"'
"76-årigeAnÖers

" Andersson,
Anderslund,

j . Lästringe, som läg-
ger fiolen mot det
stora hakskägget,

A U

spelar bland annat
en brudmarsch och vilka ljudliga applå-
der fick han inte. En gammal bekant spel-
man från våra trakter, Albert Boston
som har 73 år på nacken, var också med.
l samspel med sin son spelade han bl a
Värmlandsvals som han hörde vid Julila
gård då han var 8 år och då inlärde den.
Med vilken brinnande entusiasm för inte
gamle Bostrtjm sin stråke!"

Äldst avdeltagamadenna fUrslaslämma
var"82-årige Lindqvist från Frustuna som
kan flädjå oss med HarpgbbensVds".

Dåtidens spelmansstämma skilde sig
på en väsentlig punkt från daµns: här
rörde det sig inte baraom all spela försitt
och publikens höga nöje - har handlade
det om tävling. En jury fanns på plats för
allbedömainsatsema Den best® av "mu-
sikdirektör MarlinAndersson från Stock-
holm och magister Nils Denckec Åsa".

Dennajury hade uppenbarligen en SvCl-
lie uppgift. Man lyckades nämligcni föp
stone inte utse någon vinnare utan fick
1illµipal«tdmgning!Tidningcns utsände
berättar:

"Sven Forsber& Vadsbro, knäppte så
vackert på fiolen med bland annat en
Sörmlandspolka och fick dagens stora

hederspris, en till 200 kronor värderad
fiol, skänkt till dagens lävlingac Dclla
pris utföll efter lottning med Richard
Ahlberg frånSköldinge vilkenjämte Fors-
berg av prisnämnden ansågs lika förtjänt
till denna hedersbevisning. HerTAh|beW
lät oss höra utom ett par polkorcn vacker
eolonäs upptecknad dler en klockare i

ndala."
lövrigt värdet penningpriser som dela-

des Ut efter juryns beslut. 20 kronor våF
dera gick sålunda till Gunnar Olsson och
Hugo Sten, Eskilstuna, som s,pelade ett
antal låtar tillsammans, samt till J EAn-
dersson, Högvalla, Nyköping.

1$ kronor delades ut till "hr Lingvist
från Frusluna", Anders Andersson,
Läslringc. Karl Eriksson, Katrineholm,
Albert Boström. Flöda, A F Bergström.
Tyslbewa, L E Larsson, Eskilstuna, John
Johansson, Vingåker, Arvid Jansson,
Björkvik, Frans Pettersson, Torshälla,
Arvid Johansson Näshuha, Kalle Strand,
Eskilslunm Karl Östling, Oxelösund, J E
Lilja.Nyköpin&RichmAhlber&Sköld-
inge. Hjalmar Björklund, Oxelösund.
Gustaf Olsson. Julila, Fr. Ljunggren, Ny-
köping. Cronjc Schuman, Katrineholm,
Sven For$beW. Vadsbro. Edvin Gustavs-
'son. Katrincholm. Utom tävlan medver'
kade Bernhard Bostrijm, Katrineholm.
Carl GAxelsson. F1odafors,AxcI Wesler.
Vingåker och ScIh Carlsson, Strängsjö.

Så var en lång dags spelmansstämma
över och den dåtida skribenten summerar
dagen som "vällyckad". Och ger denna
mmningsbild: "Vädret var nästan hela
diemiddaµnenefiemmmmdags härli-
gaste med strålande solsken över det
vackra landskapet. Frampå kvällen böF
jade del dock mulna. Åskan lät höra sig
och under själva prisutdelningen begynte
ett stilla regn strila ned som ju fören stor
mängd människor som ännu stannat kvar
eller befunno sig på hemväg blev mindre
behagligtmrloaletten.Mendafensvxkra
minnen kunde ej fönas av askans lilla
kanonad och regnskuren".

Vad finns väl meratltilläggaefterdeua?
Jo, som "part i målet" måste man själv-

klan uppmärksamma det lilla tillägµt
efter uppräkningen av de spelmän som
belönats med IS kronor för sina insatser:

"En klarinettist fick också samma be-
lopp för sina lålac.."

Arne Lind
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Hugo-Pelle var en mångsidig och
populär spelman från Eskilstuna
Inom Eskilstuna kommun har det funnits många namn-
kunnigafolhnusikanteroch kompositörer inomfolkmusiken.
Här kommer några av dem att passera revy, men Hugo
Pettersson - eller Hugo-Pelle, som han o/iast kallades -
kommer här att stå ijörgrunden. En genuin idealist inoni
genrenfolkmusik. En god vårdare av det av detfolkloristi-
ska musikarvet musikarvet.Här är det sonen, Eie Lyrefelt,
som berättar

¶

Hugo-Pelle föddesi Eskilstuna 1892.
Arbetslösheten varsvårpå den tiden,
då han växte upp. Efternågra olika
anställningar blev han arbetslös, och
tog då anställningvid Bolinders, vars
fabrikerlåg på Kungsholmen iStock-
holm. När Bolinders uppköpts av
Munktell i Eskilstuna, kom han så
småningom att få anställningdärsom
filare. Den musikaliska ådran hade
han ärvt efter både sin mor och far.
Pappan, Karl Erik Pettersson, var
duktig fiolspelare, medan mamman
trallade och sjöng bl.a. gamla dängor.

Pappan har bl.a. komponerat Eskils-
tunavalsen, som numera spelas allt
oftare av de sörmländska spelmännen.

Startade med gitarren
Gitarren blev Hugo-Pelles första in-
strument, vilken han trakterade i en
grupp, som kallade sig Spiskroks-
kapellet och de höll ihop i ett par år.
Sedan bildades Glada Fyran och fort-
farande värdet gitarren, som gällde för
honom. Det var dåtidens dansmusik
som exekverades. Detta glada gäng
gorde också en grammofoninspelning.

Likaså fPamträddedeidirehsändning
i Eskilstuna Rundradio. Så han var
välkänd i Eskilstunatrakten och sär-
skilt bland folkmusikanter.

Han ackompanjerade ett tag Häl-
singlands store fiolspelare, Jon-Erik
Öst, på 20-talet och de båda åkte runt
om iMälardalen och spelade.

Hugo-Pelle spelade också i riks-
radion len gitarrduo. Han vårmedlem
i Södermanlands Spelmansförbund
ända från det förbundet bildades.

Fiolen tog över
Så småningom lärde han sig spela fiol
och då blev detta, det instrument han
kom att traktera och som gorde
honom ännu mera känd såsom folk-
musiker.

Men han hade tidigare deltagit i
många spelmansträWar med singitarr.
Några spelkompisar. som han ständigt
spelade tillsammans med var Ivar
Sundkvist, Olle Särendahl och Ivan
Bohlin. Dessa båda spelvärmer lärde
också Hugo-Pelle att läsa noter,
Bohlin och Hugo-Pelle hade varit
arbetskamraterpå Bolindersi Stock-
holm. När Munktell köpte upp Bd-
lindcrsoch flyttade tillverkningentill
Eskilstuna. så följde Bohlin tillsam-
sammans med sin familj med till
Eskilstuna. Här tonsatte Bohlins och

Forts. på nästa sida
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Hugo-Pelles kamratskap både som
arbetskamrater- och spelkamrater.

Många spelvänner
Även Gustav Wetter, Södermanlands
Spelmansförbunds förste och mång-
årige ordförande, hjälpte också Hugo-
Pelle med notkunskaperna och de
träffades då och då. Men Hugo-Pelle
tyckte att Gustav Wetter ibland var
alltför dominerande, så samvaron dem
emellan ebbade ut så småningom.
Innan han län sig notskrift hade han
fått hjälp med utskriften av noterna.
Denna hans kunskap blevtill storhjälp
i det framtida komponerandet. För
detta var också ett ston intresse hos
honom, att komponera låtar. Han kun-
de t. ex. på vägtill jobbet ellerpå väg
till hemlighuset direkt fäen låtiskallen
och så nynnade han på den tills den
"satt där". Man goxie så förr innan
bandspelaren var uppfunnen. Musi-
ken bara dök upp i hans huvud - inga
långdragna procedurer där inte!

Många strängar
på lyran
Hanjoddlade gärna. l Stockholm var
han också med i en sångkör och då
och då kunde man t.o.m. höra honom
traktera sin mungiga. Han skrev gärna
texter till födelsedagar eller andra
högtidsdagar. Ibland till kända me-
lodiereller enbart som dikter. Tala om
många strängar på sin lyra! Och vilka
historier ha kunde berätta!

Han var med och stämde Rekame
Spelmanslag, som utgjordes av Olle
Särendahl,Gustav Andersson. allmänt
kallad Lille-Gustav, Ivan Bohlin. Kalle
Eriksson, Melin, och Oskar Petters-
son. Dessa herrar spelade för dans-
arna inom Ungdomsringen.

Riksspelmannen
Den 30 juni 1945, på Södermanlands
Spelmansförbunds spdmansstämm&
fick Hugo-Pelle Zornmärket i silver
och blev ioch med detta riksspelman.
Denna stämma var förlagd till prins
Wilhelms slott, Stenhammar, utanför
Flen. Vid samma tillfälle vann Hugo-
Pelle spelmanstävlingen med sin kom-
position Valsi lägerhyddan. Som pris
tör denna vals erhöll han en fiol ur

prins Wilhelms hand. Fiolen hade
tillverkats av den då kände fiolbyg-
garen Ekstrand från Stockholm.

Kompositönn
Hugo-Pelle
Komponerandetvar ett ston intresse
och han har gon många låtar- kanske
bortåt ett hundratal. Han kompone-
rade också en låt till Västmanlands
Spelmansförbunds bildande och kal-
lade den Kungörslåten. Men de väst-
manländska spelmännen kanske tyck-
te den vari krångligaste laget, förden
blev aldrig riktigt populär hos dem.
Så en dag, några år senare, hörde han
på radion GunnarHahns orkester spe-
la hans Kungsörslåten och då tyckte
han att låten till slut hade blivit
accepterad. Gunnar Hahns arran-
gemang gick ju heller inte av för
hackor. Det var ytterligare en fjäderi
hatten för Hugo-Pelle.

Han var ambitiös med sin musik och
han sände gärna noterpå sina låtartill
olika spelmanslag ochtill radion. Han
hade också en spelkamrat i Västerås
och dc besökte varandra då och då.
Likaså umgicks han i mån av tid med
spelmän såsom Björklund från Oxel-
ösund samt JosefAlm i Norrköping.
Musiken han tyckte allra mest om
var den folkmusik, som spelades på
Gotland och iHälsingland.

I slutet på sitt folkmusikaliska liv
fick han allt oftare avstå från spe-
landet, då hans hustru var sjuk och
behövde passning. Hugo Pettersson
slutade sin dagar 1967,ett par år före
sin hustru.

Men hans låtar lever fortfarande
och kanske ännu mera nu än tidigare,
då spelmännen iEskilstuna upptäckt
vilken fin låtkompositör vi haft i

Hugo-Pdle Pettersson.
Nils Bengtsson

ESKILSTUNAVALSEN
efter Hugo Pelles far Karl-Erik Pettersson
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Favoriten

- Vilken låt spelar du helst när du tar fram fiolen för dig själv'? frågade redaktören.

Jag är sonson till storspelmannenAnders Andersson i Lustringe. Han &jorde en del låtar själv
Lex. Lastringe gånglåt och Lästringe Storpolska. Men nästan varje gång jag tar fram fiolen brukar
jag börja med att spela Julles polska efter farfac Det är en låt med bra fan. Farfar vann pris två
gånger med den. Man brukade dansa fyrpolska till den.

Iden låten kommer farfars teknik och stråkföring fram. Man fick ju lära sig att spela så, men inte
kan jag spela den så bra som han kunde. Men jag spelar den gärna och gör det på mitt sålt.

Yngve Andersson

Juttes polska
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Ur Andersson & Pettersson, iug. av Lastringe
Låtar

Rättvik Folklore Festival

Till SÖRMLANDSLÄTEN kom ett häfte om Rättvik Folklore Festival. som i år går av stapeln 21 - 26 juli. Där fanns
rubriker om temadagar, om Röros Pols, Kulturbärare runt Siljan, Polskekurscri varierande svårighetsgrad, Gammal visa
i ny tid och mycket annat.

Där vimlade av intressanta namn som Randi och Peder Gulliksiad,Anna Aronsson, Yvonne Hansen, Hans-Erik
Wiklund, Pers Hans Olsson, Carin Kjellman, Sid Jansson m.fL Svenska bcgivenhctcr blandas med utländska - polskor
med Flamenco ochArgentinsk tango.

Information eller ett eget kursprogram kan man få på adress Rättvik Folklore Festival, Box 43, 79$ 21 Rättvik

Nils Häggbom
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Jubileumsstämma midsommardagen
på Julita Skans

Spelmansstämman firar 70-årsjubileum

13.00
13.$0
14.00

17.00

Samling för spelmännen
:,:}:ån¶ngstal av Lars Lövgren, Nordiska Museets chef

Allspel, buskspei och spel från flera scener, dansuppvisningar, dans och lekar runt
midsommarstången och på dansbanan, gammaldans, folkdräktsparad med pristäv-
ling, hantverksmarknad, uppdansning för dansboigarmärket.

Ston scenprogram med bl. a. Björn Ståbi och Kemi Ståbi.Vienurmi Folkdans
ensemble från Estland, Malmabygdens B-lag.
Programpresentatörer är Christina Frohm och Arne Blomberg.

Vid dansbanan uppspelning av grupper och spelmän från när och fjärran.

Konsert i Skansenkyrkan med Sörmländska Lekare och gäster

Ärr: Julita Gård & Museer och Södermanlands Spelmansförbund. UppI. Patricia
Lindström, 0150 - 912 90 och Ingemar Skoglund, 08 - 550 973 20

"En afton på Öljaren"

När män står vid Julita gård och ser ut
över sjön Öljaren är del lätt all förstå att
diktare och tonsättare blivit hånföda av
det vackra landskapet. Ett av dc mest
kända resultaten är valsen "En afion på
ÖIjaren", som komponerades av Philip
WidCn 1939. Melodin blev snart ett verk-
ligt örhänge och en av årets absoluta
favoriter. Sångaren Sven-Olof Sandberg
placerade den på fjärde plats på sin lista
över dc mest önskade melodierna. Det

&jordes också en mängd inspelningar på
grammofonskivor som gavs ut imerän 12
länder.

Philip Widén fCjddes den l maj 18961
Österåker vid Öljarens södra strand. Fa-
dern spelade fiol och den unge Philip
började låna fiolen redan som fyraåring.
S,om vuxen flyttade han till Stockholm
och verkade undertreltio år som musiklä-

rare vid olika skolor. Philip Widéns
gammaldansorkester var flitigt engage-
rad och framträdde ett hundratal gångeri
radion. Han komponerade mer än 12$
musikstycken av vilka fkra var av seriös
karaktär, bl.a. "Rysk romans" och "Afton-
screnad°°.

Ingemar Skoglund.

Med tillstånd av Westlings Musikför-
lag publicerar vi "En afton vid Öljaren".
(Se sid 12)

Il
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MARKNADSTIDNING
SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND

B

Redaktionsadress: do Nils Häggbom
Blidvägen 6, 137 57 Västerhaninge

Förnya och utöka Ditt folkmusikbibliotek med våra fina produkter

Svenska Låtar, Södermanland
Vår landskapsdel av det klassiska storverket. 207
uppteckningar. Faksimil av" originalutgåvan från
1935
Pris 70:-

A G Rosenberg, 420 Svenska Danspolskor
från Södermanland och andra landskap. Faksimil
efter utgåvor från 1876-1882.
Pris 80:-

Sörmländska Visor del I, Il, III
Visor för praktiskt bruk från den sörmländska tradi-
tionen. Ett 30-tal visor i varje dej.
Pris 20:-/ styck, kassetter 70:-/ styck.

A P Andersson
75 låtar och visor från Södermanland och Närke
upptecknade 1880 av skolläraren i Västra Vingåker,
August Petter Andersson.
Pris 80:-

August Karlssons låtar
49 låtar från södra Uppland och norra Sörmland som
August Karlsson spelade dem.
Pris 70:-

50 Sörmlandslättar för två fioler
Utgiven till minne av Olof Andersson. Arrangerade
av Olof Andersson.
Pris 60:-

Sörmlandsslätar
av C G Axelsson, Flodafors. Utgiven 1960. Egna
kompositioner
Pris 70:-

Folkmusik från norra Södermanland,
K P Leffler. Faksimil efter utgåvor från 1899-1900
Pris 90:-

Morfars fars dansmusik
Berättelser och beskrivningar om den äldre
generationens dansnöjen och spelmän och hur tradi-
tionen lever idag.
Pris 80:-

August Lindblom
97 låtar ur två spelmansböcker från 1836 och 18%
samt historik om den legendariske storspelmannen.
Pris 90:-

Sörmländska allspelslåtar
Nothäfte samt kassett med gamla och nya allspelslå-
tar från vän landskap.
Pris 40:-

Visor & versar
Av Anders Björklund och Gunnar Nordlinder. 87
sjömansvisor från alla de sju haven.
Pris 70:-

1 den sköna Vingåkersbygden, kassett.
Folkmusik från Vingåker med Simnings, Anita
Hedlund och Christina Frohm.
Pris 70:-

Välkommen till världen, kassett
Visor och ramsor för små och stora barn från den
sörmländska traditionen, med våra bästa vissångare.
Pris 70:-

70 Låtar, Visor och Psalmer
av Josef Krysander. Kompositioner och arrang-
emang för två fioler.
Pris 70:-

Beställ hem våra böcker, noter och kassetter så här:
Ring din beställning till Torsten Gau, tel. 016 - 42 00 70 eller skriv till honom på adress
Mestavägen IA, 632 33 Eskilstuna, så får du ett paket med faktura på posten. Porto tillkommer.
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SPELMANSSTÄMMORI
18/5 Sekelskinesstämma på Torekällberget i

Södertälje
(Pin stdagen)12.38 Samling för spelmän

13.00 Speimansstämman börjar med all-
7Pel. På kvällen middag med dans.
Aom gärna sekelskiftesklädd!
Ärr: Lästri%e Låtar, Torekällbergets
museum, Biidningsnämnden,
Södermanlands spelmansförbund.
UppI: Anita Hultqvist 08-550 144 21

19/5 Traditionell spelmansstämma på
Torekällberget i Södertälje
1Annandaf pingst)
2.00 Sammg för spelmän

13.00 Spelmansstämman börjar
Allspel*"pr'?pbuskspel.
Ärr: Sck.ertLje s, elmanslag, Torekällber-
gets museum, Biidningsnämnden,

ödermanlands Spelmansförbund.
UppI: Bd och Birgitta Roos 08-532 518 55.

24/5 Gammaldags marknad i Malmköping
09.00 Marknaden börjar
Spelmän är välkomna att spela på gator
och torg hela dagen. Spel och dans vid
Hembygdsgården. Kom gärna gammal-
dagsklädd!
UppI: Bernt Olsson 0157-206 36.

31/5 Slagstastämman i Hågelbyparken,
::j:i:; ligger mellan T\imba och

Ha unda.
13.00 Stämman invigs. Programmet börjar.
Kurser på förmiddagen.
18.00 Gammeldax spelar upp till dans
Ärr: SIagsta Gille.
UppI: Curt 08-530 364 43,
Ewa 08-530 391 34.

14/6 1kosastämman på Garvaregården i Trosa
13.30 Spelmännen samlas
14.00 Al]spe1.
Ärr: Trosa Hembygdsförening, Lästringe
Låtar.
UppI: T\ire Pettersson 0156-131 31, Kerstin
Lånbeck Vallén 08-532 533 28.

20/6 Midsommarafton på Torekällberget i
Södertälje
Traditionellt firande med resnin£av mid
sommarstången, danslekar med osse
Larsson, dansuppvisningar med Tälje Folk-
dansgille, lotterier. servering m.m.
17.00 - 21.00 Gammal och folklig dans till

musik av Hjulåkers Speimän.
Arr: Torekällbergets Museum.

21/6 Jubileumsstämma - Folkmusikfestival på
Julita Gård & Museer
Spelmansstämman firar 70-årsjubileum på
mldsommardafen
13.00 Samling rör spelmännen.
13.50 Festtåg .
14.00 Lars Löfgren, Nordiska Museets
chef, inviger festivalen.
Därefter allspel, buskspel och r från
flera scener, dansuPl?vlsnini dc musik av
Ylenurme folkmusmensem le från Est-
land, lekar och dans kring midsommar-
stången, gammaldans på dansbanan, folk-
dräktsparad med pristävling, hantverks-
marknad. Stort scenpro8ram med bl.a.
Björn Ståbi, Kersti Ståbi och sörmländske
sjelmän.
l .(X) Konsert med Sörmländska Lekare
och deras gäster i Skansenkyrkan.
Ärr Julita Gård & Museer och Söderman-
lands Sr]mansförbund.
UppI: Fatricia Lindström 0150-912 90,
Ingemar Skoglund 08-550 973 20.

22/6 Dans- och speistämma m Hembygds-
Érden i Malmköpinq

om gärna gammalkiädd - dans- och
dräktpriser.) .
10.30 Samling vid Hembygdsgården.
11.00 Gudstjänst i folkton i L. Malma kyr-
ka.
12.15 Spelmansstämma med dans vid
Hembl!gdsgården. Servering.
Ärr: k.almabygdens folkdanslag, Söder-
manlands Spelmansförbund.
UppI: Bemt Olsson 0157-206 36, Sven
Ingemars 0157-207 30

221&
1018 Sommardans på utedansbanan vid Hyttlöt

É=g:f3.20.27/7 samt 3 och 10/8

18.30 Dansinstruktion med enkla danser
där alla kan vara med.
19.00 Gammal och folklig dans till musik
av gästande sörmländska spelmän:
22/6 Sörmländska Lekare
29/6 Spelklåda
6/7 Ulf, Ingemar & Bengt

13/7 Hjulåkers Spelmän
20/7 Vakant
27/7 Bygdens Blandning

3/8 Malmabygdens B-lag
10/8 Udda Jämt



SÖDERMANLAND 1997
Vid regn dansar vi på logen. Tag med kaf-
fekorg och en slant till musiken.
Vä beskrivnin¥' Tag väg 223 mellan Marie-freS och Björniunda, mot Skeppsta 2 km,

kör 4 km, skyltar visar vägen sista sträckan.
Ärr: Gåsinge-Oillnäs Dans illeUqpl' Olle Olsson, 0158-348 18. Gudrun

Jouansson, 0158-440 35.

1317 Spehnansstämma vid 1lrostorp
mellan Vagnhärad och Trosa.
13.00 Stämman börjar.
Allspel, scenspel, busksRS]·
Serveringen öpjmar ll.c.v.
Ärr: Vagnhärac.s Hembygdsförening.
P?gdens Blandning.
uPPk Ingemar Skoglund, 08-550 973 20.

27/7 "Kökspigornas och matdrängarnas Nynäs"
Rå Nynäs slott

ynäs slott ligger mellan Nyköping och
Trosa.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 och 16.00 under-
håller Hjulåkers Spelmän med sörmländsk
folkmusik.
Ärr: Landstinget Sörmland Jord och Skog,
Sörmlands Musik och Teater.
UppI: Sören Olsson. 0152-129 20.

Under daEen: Buskspel, dans, hantverkare
visar sin aister och tekniker, rundtur med
häst och vagn, servering.
Hembygdsmuséet är öppet.
Vid regn genomförs arrangemanget inom-
hus.
Medarr: Katrineholms Hembygdsförening,
Studieförbundet Vuxenskolan
UppI: Britt Svanström 0150-450 45

16/8 Hertig Karls Marknad på Nyköpingshusi
="aPme,i ,ids'j'piska produkter. För-

säljningen startar K4. 10.00
Musik, dans, föredrag, barnteater, barn-
dop, vaktavlösning, rundvandringar m.m.
Ärr: Södermanlands museum, Nykö ingskommun, SN, studieförbund, Sv. kyr[an

mil.
UppI: 0155-24 57 (X)

23/8 Uttringestämman
Stor spelmansstämma i Uttringe/Rönninge.
Skyltar fr. E4/E 20, avfart Rönninge.
08.30 Verkstäder. Förhandsanmälan.
13.00 Spelmansstämman börjar. Uppspel-
ningar, dans, buskspel, mat. ilka m.m.
Stämman pågår heia kvällen och del av

9/8 =,"""" " " på Nedre Fadbäcken,

Välkomna vid 13-tiden! Det blir spel och
dans på magasin eller ute. 30/8
Förstämma till spelmansstämman på Nykö-
Éngshus söndagen den 10/8.
Lj servering.
Arr: Larz Lordin.
UPpI. och vägbeskrivning av värden Larz
Lordin, tel: 0155-745 50

1018 Srhnansstämma isbttsmilj&

rRé"""'"""l .(X) amlin för spelmän. &914.00 - 17.00§ elmansstämma i traditionell
stil med allspej scenframträdanden och

busksl?el.

m::l2,'d','g::f:'a'n's7ö','¢:n'd:'S%'e'Z?n'-'"
lands Museum och Nyköpines kommun.
UppI: Evert Lindberg, 015548 54 62.
(21 56 18).

16/8 50-årsjubilerande Katrineholms SEelmans- 1319
laC,inbjuder till Spel- och dansträh med
brolloe vid Hembygdsmuséet, St. Djulö
13.00 iräffen börjar.
16.00 Vigsel

natten.
Arran örer: Svenska Folkdansens VännerUppI: Sanne Carnestedt 08-580 135 63.

Grassagårdsstämman
Spelmansstämma på Grassagården i
Strängnäs
13.30 Samling för spelmän.
14.00 Stämman börjar med allspel.
Ärr: HembyÉdsföreningen StränSnäs Gille,
Medborpars olan. Södermanlan s Spel -
mansföround.
UppI: Sören Olsson 0152-121 37, Thor-lnge
Svensson 0152-123 36.

Sparrehohnstriifren
P,4':'7S:d'd:?s';q'fo','e';.'?M'u:i'k':}:ästan-
de sElmän och g'uppe'.
Bus spei och servering.
Ärr: Malmabygdens folkdanslag, Söder-
manlands Spelmansförbund.
UppI: Bernt Olsson 0157-206 36, Sven
Ingemars 0157-207 30.

Anders Andersson-stämman i Lästringe
Folkets Hus

13.00 Stämman börjar.
Arrangörer: Lästringe Låtar.
UppI: Agneta Wijkström 08-550 641 38.



B-post/Föreningsbrev

Tycker du om folkmusik?
Folkmusiken i Norden är genom sin
levande tradition unik i västeuropa.
Sörmländska slängpolskor - med
ursprung i 1700-talet - spelas fortfarande
i obruten tradition.

Ge ditt stöd till folkmusiken, bli medlem i
Södermanlands Spelmansförbund!
Som medlem får du vår tidning Sörm-
landsläten, som utkommer med fyra num-
mer varje år. Du får också tillgång till vårt
unika arkiv som bland annat omfattar 6-

Södermanlands Spelmansförbund
Johansvägen 16
15139 Södertälje

Ordförande Ingemar Skoglund
08-550 973 20

8.000 uppteckningar av låtar och visor,
hundratals timmar av inspelningar och
samlingar av fotografier och urklipp m m.

Som medlem kan du också teckna instru-
mentförsäkring till förmånligt pris genom
vårt samarbete med Folksam.

Södermanlands Spelmansförbund bilda-
des redan 1925 som landets första folk-
musikorganisation och är idag ett av de
största spelmansförbunden.

Broschyren är producerad av
Södermanlands Spelmansförbund

0
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