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Så är di KRINGELLEK Svcc4 inne!
SörmlHdsk3 d=mre och spelmän välkomnar #ster
från Sverige och övriga l=ar.
SÖRMLANDSLÅTEb" trycks denna gång l extra stor
uppl3= för aa dem ävm skall ticka till våra besökare.
Det= =ir=er av vårt b!M fortsätter serien om
scké!skméts åjns och musik. Turen har nu kommit ull fbopolkea och polk3 (båda typerna oft3
poUueet i %=j=d). De: ur i osedvanlig
md ca spd==='=mer med en mängd notexem-

pel. Red. hoppas, att till nåst2 nummer få in mer
dansmaterial för att öka läsvärdet för "fotfolket".
F. O. kan noteras, att du numera kan höra BOnnlär.dska låtar när som helst pil dyb.et genom att
ringa Spelmansförbundets nya telefonsvarare.
Numret dT (0755) 305 80. Lägg numret på minnet!
Ring först och hör se"h!
NZsta nummer av SÖRMLANDSLÄTEN utkommer
under hösten. Bidrag mottages som vanlig tacksamt. Numrets tema blir hambo och mazurka!
Red.

2

ut på lur

3

Kringelleksveckan, ett jubileum

A Blomberg

4

Hambopolkett

A Blomberg

4

Hambopolkett, noter

IQ

Polkett i tretakt

H Sjöberg

]0

Polka

H Sjöberg

12

Hoppsarevals

14

Polkor, noter

21

Östermalms dansinstitut

22

Breflådan

25

Varför är det så dåligt med samarbetet ?

G Fransson

26

Bylepolska

Lennart Tysk

27

Nils Olsson in memoriam

G Wetter

29

Spelmanstäflingen i Flen 1910

30

Spelmanstävlingen i Södertälje 1923

31

Schottis

32

Adresslista 1973

upptecknad av G Wetter

SÖRMLANDSLÄTEN distribueras till medlemmarna i Södermanlands Spelmandörbund
och Sörmländska Ungdomsringen. Utomstående kan göra en prenumeration på spelmansförbundets cirkulär (inklusive SÖRMLANDSLÄTEN) för ett år genom att sätta in kr jO:på postgiro 12 24 74 - O, adress: Södermanlands Spelmansförbund, c/o Bd Classon,
Södertälje. Skriv "Cirkulärprenumeration" på talongen.
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Redaktör: Arne Blomberg, Holnifastviigen 8, ] 5] 36 Södertälje. Te] (0755) 64686
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LÅT PÅ LUR
F3r3t i 14m?l

l?) år 3ödermanlands Spelmansförbund med att presen-

tera FolkmuUk ;er telefon. Det sker via en telefonsvarare som per
tråd överför sörmländsk folkmusik till intresserade i hela landet.
Låtqrn3 ko=er att varvas med information om den sörmländska musikoch damkulturen.

Veckan före stämmor och andra evenemang får man

även information om dessa. Nytt pro%ram blir det varje vecka.
Förhoppning3vi3 kommer även mån%a spelmän att utnyttja tele3ervicen
till 3tt lära in nya låtar. i4elodiurvalet kommer därför i vis3 mån
att mmordnas med publicerandet av låtar i SÖruviLANDSLÅTEN.

De komande veckorna kommer därför att dominera3 av polketter för
att komplettera noterna i detta nummer.
Telefonnumret?

Jovisst ja, slå 0755-30580 och hör 3é°n.

0755 ·305 80
ELmmujoj'wLARTImsLL
Ye,c,k,a,

Program

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Rickard Larsson. Information om KKINUELLEK.
Thure Larsson.
--"-DajlK information om KKIMELLEX,
3y epolska av Lennart Tysk. Information om Julitastämman.
Polketter med Fina Se Axel Ander3son. Del l.
Folketter med Fina och Axel Andersson. Del 2.
Ivar 3oström spelar låtar.
Thure Fnber% spelar hambopolketter.
älimtar från KnINGELLEK.
Smakprov från internatkursen på Skäftekärr.
Glimtar från KnINGELLEK.
Elimbeth 3tahl sjunger koraler. Information om Katrineholms-

34
35

Låtar från KnINGBLLEK.
Katrineholmsstämman. Informa.tion om 3parreholmsträffen.

3tämman.

Låtofonen
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Under KRINGELLEKsvcckan i S&
dertUje Nu det i sommar (Il juni)
en juj'i l" "' '"" " "' Det man då firar
ar 5O-år¶Kb«n av den första spelmaw
Ljv~ l staden. Denna ägde rum
dem 2—3 Kni 1923 vid en osedvanligt
~ hembygddat, arrangerad av Östra
Kulturhistoriska Förening.

Evenemangrts syfte var krasst ekonomaikt men samtidigt vällovligt; det
µjjde nannjigen au skaffa pengar till
mmeudLaler. Detta lyckades över förvmwL hembygdsfesten gav ett netto
A UcKu9en kronor (mycket på den tiden Au pengarna förvaltades väl kan
b~tarm bid årets stämma konstatera,
det jr nmnligen Östra Sörmlands Kulturhnumska Förening som skapat T+
~IbeTgrts friluftsmuseum.
Spdmjn$cäv|ingen var den första i
Södenäje men alls inte den föma i
Socmbnd. den ägde mm redan 1910 i
Flen j samband med den våg av tävlingar gem drog över landet efter Anden Zorns initiativ på Gesundaberget.
Tjugutakt spelmän var anmälda till
ävluuen av dessa var givetvis flertakt
nobf~e men Albert Gustafsson,
Ekeby. Mdmköping, spelade både fiol
och klarinett (båda instmmcnten är
sedermera donerade till Södermanlands
Spelmansförbund l, dessutom fanns en
mungig"y"lam samt två personer som
sp·lade på näverlapp.
Tyvärr störda tävlingen av vädrets
makter, Stockholms Läns Tidning berättar:
Det opålitliga vädm förorsakade allt'
emellanåt obehag. men något avbrott i
festligheterna eller förlägga dem inomhus kunde inte bli tal om. Under 1and>
hövdingens tal var det uppehållsväder,
men då spelman-tävlingen pågick, fingo
många av de tävlande traktera sina
fioler under paraply. Både gamla och
unga spelmän klämde dock i med sina

'

gamla låtar med friskt humör, men tävlingen sjönk naturligtvis i värde genom det Dtjänliga vädret.
Publiken skall ha en särskild eloge
för att den icke flydde för regnskurarna. Nu blev spelmanstävlingen, hur
hotfullt det än såg ut, även den en
succés, vilket naturligtvis till inte ringa
del berodde på publikens intresse och
'trofasthet.
bet skulle kunna vara åtskilligt att
skriva om både spelmännen och deras
låtar, men varken tid eller utrymme
tillåter någon längre utläggning om
den minnesrika stunden, Allt nog, det
var nästan gripande att se och höra de
gamla spelmännen — trots dc sprittande melodierna. I dessa gamla låtar
ligger det vackraste folkstämningen i
en bygd någonsin uttryckt, och då man
hör dem spelas såsom dc skola spelas,
är det något underbart, som liksom
avlägset tonar inom en själv.
På samma sätt kände säkerligen litet var av åhörarna, vilket förklarar
cjet djupa intresset. Spelmännen blevo
alla hjärtligt avtackade.
Senare på kvällen förrättades prisutdelningen. Prisen bestodo av penningsummor och diplom. De som icke
fingo något pris, erhöllo i stället ett
"minnesdiplom". Pristagare blevo:

l.
2.
3.
4.
5.

Grupp l (öuer 50 dr):
Anders Andersson, Lästringe.
Alfr. Eriksson, Ärila.
Hjalmar Björklund, Oxelösund.
Albert Bostrthn, Valla.
Gustav Syrén, Södertälje.

Grupp Il (under 50 dr):
Karl Gust. Axelsson, Flodafors.
Seth Karlsson, Strängsjö.
Arvid Johansson, Malmköping.
Edvin Gustafsson, Vingåker.
Gunnar Sjögren, Fogdö.
Edv. Pettemon, Strängnäs.
j. E. Lilja, Nyköping.
Tilläggas bör att förstepristagaren i
Grupp Il, den gode C. G. Axelsson i
Flodafors är en av de få tävlande som
fortfarande finns ibland oss. Vi hoppas
givetvis på möjligheten att få se C.-G.
vid stämman i Södertälje i sommar.
Arne Blomberg
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Hambopolkett
" . hambuiyska ii!' Xunmji på trakten men dMså8 nu
"
.
r
Det flnn8 en mor mängd hambopolkctter upptecknade,
ej mycket. I stallet dansas Mmbo ,olkett. Härvid utjämnar dock spelmannen markeringen
(jämfört med
.
men spelsättet låter
8ig svårligen
fånga8 påsom
notbladen.
Uppteckningarna
får därför
bara ljetrajctä8
melohamburgskan), som i cÉtn3cn ej motsvaras av något
fast steg; tvärtom
cLins:is denna dans bäst efter melo" cliexempel. Av exemplen i detta nummer av Söm,
die c, som pq883 for polkunazurkm Spelmännen i
landdåten ligger säkerligen Christina Frohim uppnorra Södermanland skilja dock ej melodiformerna
teckning närmare det verkliga spekättet än övriga
melodier.
till namnet - ehuru de äro medvetna om Mdllnaden l
markering - UtåA kalla siivZl hamburg8kan8 8om
Det enda sUkra sättet titt lära sIg spela hmnbopolkethambopolkcttcns melodier utm åtskillnad för pokka. . "
ter är givetvis att lära av traditionsbärare. Sådana
(ur Folkmu::ik från Norm Södermanland upptocknade
film8 det mångn av f vårt landskap. De äldre 8pelman
af K P Lcffler. Tryckt 1899).
som spelat till dans när seklet var ungt har alla en
hel del hambopolketter på sin repertoar. Många kålOvanstående cItat anger något av polskans dilemma.
lår det dock inte för hainbopolkett, nicn fråga gärna
Namnet |x)lsk3 år ett så vittomfattande begrepp att da- efter "gubbstöt".
gens spelmän många gånger har mycket 8vårt att sår8kilja dc olika formerna.

För att underlätta inlämndet kan du liven under några
sommarveckor lyssm till hmnbopolkott via SpelmamDetta gäller kanske särskilt hambopolkett, eller pol- förbundets telefonsvarare (0755-30580). Se tidtabellen
kett som man sa förr, det är en polskeform som, trots på annan plats i detta nummer,
&tt den år av mycket sent dMum, är mycket dåligt
representerad l repertoaren ho8 flertalet "yngre"

0

vårt århundrades vanligaste polskctyp år faran 8tor
att formen dör ut. Spc:!sältet har av många fömtåsfg-

Hamhopolketten kiinnetcckms musikaliskt huvudsakpåarc ansetts som ovårdat och fult och sekelgklftet8
1igcn {lV spelsättet: mclodlc rnn kan många gånger vara fiolspelsätt har på m.\ng:i håll begabbats. Det år givetgerncnmmma med andra polskeformer.

vis en orättvis beskyllning och det är därför glådjando
att intresset för detta spc:lsiitt ökar.

Spelsättet, som kanske många gånger ligger långt
från konstmus ikens, kännetecknas r.v ett stötigt spel
med korta "ryckiga" stråkdrag och "luft" mellan de
olika tonerna. Kanske inte helt utan grund påminner
det mycket om det gamla enmdiga dragspelet, 8om
ju bokstnvligen hack luft mellan tonerna.

Det lir inget enkelt spelsätt, utan kräver mycken träning för att låta M titta sättet. Stå på dig och försök!
Du kommer att få glädje av arbetet!
Arne Blomberg

POLKETT efter Adolf Fredrik johanmon, f 1862 i Åkra, Runtuna. Efter en gammal 8med 8om
sjöng den. Upptecknad 1934 av Nil8 Dencker.
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Trots att hambopolketten jäm3ic!o8 med hambon Ur

spelmän.
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När man var utan spelman fick smeden sjunga dansmusiken. Han kunde sitta och sjunga
en hel kväll.
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PoLkett
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U,opéecknad ur minnet

av doéter doaern
Christina Frohm /9?3
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HAMBOPOLKETT efter Axel Andersson, Sköldinge, som lärt låten av klockare Ölander, Barva.
Upptecknad av Nils Dencker 1926.
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HAMBOPOLKETT ur Augwt Widmarks notbok. Widmark var född den iS april 1824 i Östra Vingåker. Hambopolketten är vanlig i landskapet.
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HAMBOPOLKETT ur August Widmark8 notbok. Widmark var född den 5 april 1824 i Chtra Vingåker. Hambopolketten är vanlig i lanUkapet.
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Följande fyra hambopolketter är hämtade ur K.P. Lefflers
mmling "Folkmwik från Norra Södermanland" (1899).

Efter Fredrik Larsson, från" Vansö.
(Nu bomtt i HWrads 8ocken.)
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Efter Alfred Gustafsson, Härad.
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Efter Alfred Gustafsson, Härad.

N:o 65.
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POLKETT I TRETAKT

Ungefär 1870 konstruems en dmisform i Paris med
namnet polka-mazurka. Ojnscn går i tretakt och i
en förenklud form får den bcrmnningcn polkett l tre-

takt. Den har samma gruodsteg Bom valsen och pol" Takt: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, o8v.
kan, alltså tresteg, och den dan8as med fötterna

—

nlhstan däpande efter nh"et. Det viktigaste grund-

j

stoget l poika-mazurkan har givit upphov till en
annan dans, nämjigem Varsovienne, men omdansningsstegct i polklm#urk3n får alltså leva vidare
som en alldeleg speciell dans. Dansen får i Sverige

m
q

sverige stor popularitet. I Södermanland har jag
8ctt två variationer av hambopolkett dansas. Dcl8,
den Jng nämnde tidigare, alltså med tresteg, dels
en direktöverföring av polkavarinnten dunga. Att
dmwa slunga i tretakt låter konstigt, men var mycKol vanligt. Damschemat blir följande:

namnet hamHpolkcu och når i mellan- och syd-

Sté©pvhv hvh vhv.,..
fhvh vhv hvh.,..
Efter första världskriget dnnsas fortfarando hambopolkett i Södermanland njen musiken har blivit litet
8tötlgare och dan8en kallm allmänt för gubb8töt.
Dansen har ock8å, 8om namnet anger, blivit stöttgare - det smygande tresteget har ersatts med ett
tresteg med starkt markerad första taktdel. När det
gäller dessa båda former, hambopolketten och gubbstöten, ffnn8 fortfarande många meddelare kvar,
Bom kan vIsa hur den dan8nde8. jag är siikor på att
många av våra medlemmar km ävlil spela som
'
dansa cIcssA danser. Hår Ur vI faktiskt ute l så god
tid att vi kan knyta an till en ej försvunnen tradition,
Låt oss alla nästa gång vI träffas tala om hur dessa
danser spelades och dansades, så Bka ni se att de
vuck8 till liv. .. . ,
Lycka till l!!
Henry Sjöberg

POLKA
Om man l dmwhktoricn skall finna någon motsvarkCheL till elen h'aingång som polkan har nUr den
lanscrm l Paris ungefär ]840, (år man gå cirka
100 år framåt l tiden - till twisten, Pollutn utropas
till århundradets dnns i Par|8. Mm sImpar spcclella frisyrer a In polka, ger lit pollm-ii1manuckor osv.
Dansmästarna försöker överträffa varandra mod
skapande av nya polkaturer.
När man på vMborg$mif33o:dtonen l m sItter vid
8|n 8krlv|nn8kin och [Ul',qi;kcr fmnm:tu:i bildon av
polkan och hur den dn:itmdcs 130 år tldfµre, 8å Ur
det o(rt"onkomllgt att mm t;riµts av tanken Att hela
polkafhigan v:ir 3k:ll)a(l av nå;;r;i skickl lga reklammnkare, För vad' var del nnmwi som gav dansen
denna famam8ka cr'mvp"tng ? Xrllgt talut vet jag
mto. V188Ql'li;µ'n ·ij{dc ckn .illa lj}arc'(licn8(jr för att
~
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bli populär - den vnr enkel att Rim, don hade en
medryckande musik - men detta gäller egentligen
8åmtliga ]800-talets pardanser, 8å varför denna
8ur8tällning för polkan ?
Döm själva - hår följer några grundturer l modedamen:
l.

Promenad - kan antingen utföras av paren
bredvid varandra med gångmcg eller med
polkasteg (dvs tresteg utan hopp).

2.

Omdansning medsols (l valsbana motsols)

3.

Omdansnfng motsols (i valsbnna motsols)

4.

Ett tregteg från varandra - ett tresteg mot
varandra 8åmt omdansning med enkel h:mdfattning (hUger i höger) och tu (rcstcg ett
varv runt.

5.

Pojken dansar framåt med etc tresteg följt av
tå- och klack·ti'd med hi1;cr fot - så Wprcpa$
tresteg med bijrj.ui på höger (ut samt tå och
klackstöd med vänster fot. Flickan dansar
under tiden nntingcn samma steg 8OIlj pojken,
men med tnotst:icndc fot clle r också dansar
hon med tresteg unde r pZikens upplyftttde
högerarm. Flickan svänger inedsok.

6.

Kedja. Förutsättningen för denna tur lir att
paren dansar i valsbana och håller sin piåt&
Paren viindcr sig mot varandra och dansar
med giingxteg mot varandra och förbi (möter
med höger hand i höger), möter nä8ta med
vänster f vänster osv.

7,

Kedja. Nu chnsa8 tillbaka till egen plats l
motsatt riktning mot tur 6. Den här turen
kan dansas med polkaNeg.

8.

Stjärna. Pojken fattar egen dam om livet.
Samtliga polka l" sträcker in sina viinstorhåncler l mitten och bildar en 8tjiirnn, Förflyttning mot*o| s nicd polk.isteg. Vändning motsols (parvis), flickorna möts med högerhänderna. Förflyttning medsols till egen plats
med polkastcg.

9.

Pojken dansar framåt niecl polkmtcg. Flickan
8vänger under pojkens högra arm - med8018
med polkastcg. Alternativt kan flickan dansa
runt pojken medsols.

10.

Lika som tur 4.

Varintioner:
Kedjan kan chnsm av mlngt två par men sedan av,
hur miuWi par som hekt.
Stjårnun kan även dansa8 av ett par. Då vänder sig
pojke och flicka mot varandra, fattar med höger
hand i höger. d:insnr runt niecl polkasteg med8018,
vänder, dansar med polk:lgtee motsols med vänster
hand l vänster.
Varkitione ma kan även damms som separata turer.
Då dansas tur sex och sju törst av t. ex. två par,
scdin av dl:i, tur åtta först av ett par, 8cÅån av
alla.
Tilläggas bör, att tempot lir måttligt. Do som läser dem Och har dumt Gammalpolka som den beskrivs l de tidigare upplagorna av Svenska Ungdomsringens instruktionsbok har egcntllµn prövat
en polka av ovanstående typ.
mm
Nu hoppas Jag också att dc som läst detta prövar
på att dansa nlla turerna. När du gör det, så tänk
på att f den hilr tappningen 8å höll sIg dansformen
populär l mellan 20 och 30 år, beroende på var l
Europa man befann sig. Sedan föll den så att aga
isär. Turerna l, 4 och 9 tillhör numera den damform 8oiyi vI kallar för 8chott|8 och som du kunde
jU8å om l förra numret av Sörmlandsläten. Tur S,
utvecklades under BO-talet till en egen dans, som
fick namnet Wienerkreutzerpolka. Kvar i polkan
blev egentligen enbart tur 2 och 3. Utanför mlongernå blev resultatet eldsamma. Når musiken l dutet av 1800-talet börjar spelas i ett markant hastigare tempo, lilggcr man till ett litet hopp på den
Bistå taktdelen och kallar den nya formen för pol"
kett för att skilja den från den äldre formen. Utöver de8sa tvn former finns med en form från den
Akotsksl valsen - bestående enbart av gångdeg. Den
kjllla8 vanligen l vårt land l'ör slunga.
Några direkta varianter i stil med dem som flxuj8
inom schottisen finns egentligen inte. Naturllgtvl8
hittar nian lndivlduclln 8tiiiir men grundformerna
år alltid lika. Vid slutet av 1800-takt komponerw
en hel mängd danser med inslag av polka - t. ex.
8mcgl'iibbm, tro ting och niöllarednnsen. De fle8ta
av deAs:l damer fick aldrig någon folklig förankring
men blev mycket populära Inom de folkdanslag, som
växte upp vId denna tidpunkt. Det 1an&kap som vimr upp niikon form av variationer på polka lir
Skåne. Som ett exempel på detta har jag från Börje
Wallin l Hälslngborg fått Hoppsareväisb som följer
här:

I.:

HOPPSAREVALS
Tävlingsdans från nordvästra Skåne
m=we=wwwwxm=
Kurt Bengtsson (1910-70) Höganäs besökte makarna Emelie (f 1862) och Ludvig
Olsson, Smedstorp, Brunnby, på 1930-talet för efterkontroll av tidigare upp"
tecknade danser. Vid ett av besöken berättade makarna Olsson, som båda var
spelmän, om Hoppsarevals, som i slutet av 1800-talet någon gång dansades "på
begäran" av de äldre gi11esdeltagarna. Första turen dansades med vanliga
valssteg (c:polkasteg) och "eftersom melodin går i 2/4-takt blir dansen glidande och mjuk". I andra turen dansades polka (c: polkett) och tredje galopp
(c: hopsa). De visade aldrig dansen, ej heller meddelades melodin, därför
kom aldrig dansen med i Kurt BengtssonsNågra danser från Kullen. 1963
överlämnades beskrivningen till undertecknad för tolkning. Först prövades
med hoppvalsmelodier från Svenska Låtar, Skåne, men dessa passade ej in i bilden. Det gjorde däremot de hopsermelodier SOm fanns i Mandelgrens samlingar.
Med hjälp av dessa och bl a folkliga stegbenämningar såsom "po1kamasurka med
lite vals ibland" och "dubbla steg" mn har dansen tolkats på följande sätt.
Musik:
Fattning:

Hopsermelodi med 2 eller 3 repriser å 13 takter.
(gäller för samtliga repriser)
Gammal valsfattning eller hambofattning.

MM J · 160

Dansordning: Po1ka-po1kett-hopsa-polka-polkett-hopsa osv
En repris med wtagning per stegtyp.
POLKAOMDANSNING

(polkettomdansning)

ungSaiiit"dähStéinN
Takt Taktdel
l

2

3
4

l

Vänster steg åt sidan

2

Höger fot intill vänster

l

Vänster steg åt sidan

2

Höger fot intill vänster
samt vridning 1/2 varv
på vänster fot

l

Höger steg åt sidan

2

Vänster fot intill höger

1

Höger steg åt"sidan

2

Vänster fot intill höger
samt vridning 1/2 varv
på höger fot

Takt Taktdel
2
l
Höger steg åt sidan
Vänster fot intill höger
2

Rundsvängningen utföres till största
delen på hoppstegen. Med 2 polkettsteg dansas 1/1 varv på 2 takter.
HOPSAOMDANSNING
NoFmilf dahsteiiipo
Takt Taktdel
Upptakt
Ett spring från höger fot
l

Rundsvängningen utföres till största
delen efter var tredje stegrörelse på varannan takts andra taktdel.
Med 2 polkasteg dansas 1/1 varv på
4 takter.

2

POLKETTOMDANSNING

5näb6t aarst"mN " "
Takt Taktdel
l
l
Vänster steg åt sidan
Höger fot intill vänster
2

Vänster steg åt sidan
Hopp på vänster fot samt
vändning 1/2 varv

Höger steg åt sidan
Hopp på höger fot samt
vändning 1/2 varv

1

Vänster fot nedsättes
Höger fotsula intill,
något bakom. vänster fot

2

Vänster fot ett steg på
stället. Ett spring från
vänster fot

l

Höger fot nedsättes
Vänster fotsula intill,
något framför, höger fot

2

Höger fot ett steg på
stället. Ett spring från
höger fot

Rundsvängningen fördelas på varje stegrörelse och fortlöper jämnt. Med 2
hopsasteg dansas 1/1 varv på 2 takter.

Stegbeskrivningen avser pojkens steg, flickan dansar med motsatt fot.
HelsingbS)rg_i,april 1973
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takt 2 i enlighet med beskrivningen.
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Polk o r ("Polketter").
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Efter Sigurd Lönqvist, Fogdö.
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Efter Alfred Gustafsson, Härad.
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Efter Anders Lindblom, Selaö.
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Ovanstående fyra polkor är hämtade ur K.F. Leffler:
Folkmusik från Norra Södermanland (1899).
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Eriksson hade låten efter Axel Björkman i Vadsbro.
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Följande polkor är hämtade ur Geschichte des Tanzes in
Deut3chland (Franz jq. Böhme 1886). l'iär'k likheten mellan
dessa polkor och deras nutida svenska motsvarigheter.
Tempot var dock förr betydligt långsammare (jämför Gammalpolka i folkdansrepertoaren).
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Polka
kallades polkett eller knaura, även larua låtua. Tyska polskan liknade nuvarande pas de quatre men hade flera omväxlande turer, Fldhacka dansades
efter polkamelodi men j något långsammare takt. Stegen i flåhacka påminde
om onestep. Bysockenshuppen eller bara huppen — det förra namnet användes i grannsocknarna — var en våldsam, kraftfordrande galopp, som
i regel spelades upp som sista dans. Spelmännen skulle då öka upp takten
undan för undan, tills de inte kunde spela fortare. Det par som kunde följa
med längst var duktigast. Vid all dans vände man, då spelman bOt om
repris. Då stampade pojkarna till ett tag.
Det var inte bara ungdomen som dansade utan även äldre. Det fanns
gubbar och gummor, som gingo med un®domen på dans, fast de voro rätt
vita i håret. och en gubbe i Fornby, Hastigs Anders, dansade polska bättre
än månµ yngre, fast han hade träben. Det var bara det, att han rev upp
så mycket stickor ur golvet med brodden. De gifta männen anordnade
ibland en tillställning som hette gubbdunder, då inga ungdomar fingo vara
med. De hade då förning med sig och dansade så länge de orkade.
Bysockenshuppen.
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Upptecknad av Alfr. Åberg.
Ur En dalasockens historia (Carl Lar8son i By, 1968)

Upplysande.
En mwikhaodkre fick här om dageo
ett bret från en pemoo, hvari deone
anhöll, att pr omgående fä 8ig tilkRudt
en polgk8. Den 8kulle lyck Bom följer:
" Lcjllom lideli liltom dei lideliliuonl
daltenn la de 1a· etc.
. . . ... . ... ... . . .. ... ... ...
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Hamburgerpolka, eller Hamburgerschottisch, synes uteslutande ha tillhört
nordvästra Skåne. Den dansades med polkasteg och skiljer sig från polkan
därigenom att varje takt innehåller fyra danssteg, fÖrdelade på sätt som ovan
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j. Skåne används namnet Hamburqska till en dan3 i 2/4-takt,
i övriga
delar
av landet
betecknar den vanligen en polsketyp
som var
vanlig
under 1800-talet.
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Anders Selinders komiska, men tilllika karaktäristiska daldans eller den
sirliga menuette de Ia cour inläres barn
och ungdom å privata lektioner samt
i familjer.
OSB.! Dessa danser, utförda i kostym,
kunna bereda såväl dess utöfvare som
åskådare mycket nöje under julhelgen
och äfven sedan, samt dansas af 2 å 4
personer. Snar anmälan bör göras.

:

JOHN RINGENSON

:

Mångårig dansör vid kungl. St. teatern.

J

"

:

'

m

Annons ur Söndags-Nisse 1888
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Bäste Arne,
Med tanke på ditt önskemål om något att skriva om polkor och polketter tänkte jng översända
ett par rader jag hitLide i en liten skrift:

l

Kyrkans syn på dansen av 1856 av E Granfelt
I
0
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P

l
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"De som förkasta dansen i stället för att arbeta för dess renande och helgande, så kan Ingen
dansens förädling åstadkommas utan den kommer tvärtom. . . att oundvikligen antaga mer och
mer en verkligt syndig karaktär. Hur vild och flängmde är Inte vår tids vals och galoppad,
huru beqvåmt vårdslö8 däremot francaken, huru an8tötligt uppträdde ej till en början polkan,
fastän sedermera betydligt hyfmd. : Om man jämför ckm med do svenska kadriljer, potpurrier och valser som dansades för 25 a 30 år sedan. Varvid fötternw 8pänstiga vighet artistiskt
utförda "entrechats" och "battementer" parades med hållningen8 lugn och symmctriska Jemnvigt."
'
0

l
I

P
i

Med mera i mmma 8til. Detta var dock det enda ställe där polkan omnämndos. Dock kan jag
inte låta bli att för ditt eget personliga fromma och glädjefulla uppbyggnad tillfoga detta när han
tar upp positiva och negativa synpunkter:
Negativt: Damen afvänder dnnet från Gud och religionen.
Podtlvt: Att damen väcker sinnlig lusta 8å farlig könen emellan, framkallar lättsinnig
fåfänga m. m.

k

j

t

Dansen bör vara ett naturligt uttryck av ungdomlig Blädje hvarav dock 2) det täcka behaget ej
får bannlysas, emedan gratie i rörelser lika mycket framkallas av musikens rythmiska lopp,
som sammanhänger med dansens betydeke att vara ett uttryck af det sköna; men denna grace
8kall 3) hafva sitt inre mått i kyskheten, sinnets kristliga skuld.

l

l
l

-d j-t
Leif Epel

Till Brdlådan

KXra kollega i Södermanhlnd8 S|)elmnn8Wrbund, Majken Car|8sonmjacobgson!
LX8W du red. A, Blombergs artikel l Wnnlanddåten nr 2/3 197? ("Schott|3nt|mlnel'") dd 18
"Zornmärket", finner du kärnan till ffolm)clmi|nncn8 tmd|tjondbcvtlr:lnc|e. Denna tradition, 8om
Zorn 8tartade genom att 8åjnla fioler och pipor, har ckigens spelmän l sIna olika spclmaMörbund imkrivet l sina stadgar. Där 8tår Intet om clrngspd. För att tindra en 8ådan detalj fordma
(antar jag) tre på vamndr:i Rslj:tnde medlomstråffar med trefjjrdedels röstövervlkt samt stadgeändringen f laga ordning och tid, i fUrtld UtlY8t (ani,onserad).
1962 lade UnÉdomgrlngen in ull riksdagen om kultumöd. N fick avslag; d.ujscr från mkckkif-

23.
tet, komponerade, aj}ugg ej vara kultur och ej autcnt|8kn. 1963 lade spelmunnen In kulturamökan och fick a beviljad. Sista g:ingen erhöll spclmXnnen 20. 000: -- l kulturanslag.
Många har varit ute efter oss spelman - lnto bara drappclarc, gitarrmor, kontmbasMer utan
ock81\ i Ungdomsnngcns tidning Hembygden, 8om förr l sina 8palter lät insändnre begagna tirgu"
ment Bom vi Bpclmän aldrig kunde 8vara på, då vt Inte brydde 088 om annat ån att köra in huvudet l busken och spela.
Det Mår Ju vjr och en [ritt att tillhöra ett förbund - fotboll-, segel-, schack- eller bilda ött
8pelm.ms(ör|mjd med Zorns tankar som m6nster. Du får ursiiktn mcj, Majken, men det flnn8
Udana saker som flageolett och psmcaton som lnto dmg8pelct hänger mod på, Jag älsknr mest
musctte-spelcc, som är lättare i tonen, och [rlul8ka låtar.
Även Skjnscn RSljcr helst Zom8 lntentSoner och därför fick ni inte spela (antar jag).
Hälsnimr
Sture Nilsson Tre Rosor

I SÖRMLANDSLÄTEN tar Ernst Emhclmcr och jan Llng
kommenterat min insjmbrc om inmmlingen till minnc88tencn över Olof Aadcrssoa. Med rcclaktörcns tlllåtclse Införes hrr Ltngs och Emsheimcrs skrlvclse än en gång, åtföljd av mina enkla fuodcrmg:ir och kommentnre r.

~t&f Vettor h&r i inUndaro i SörmlmUUten
ofterjyu p0ng&r Bom blov över vid inoelimgon till Olof
A.¶derDBoIjB minnQBcton ocih oöm Cörvaltam av MuUkmmoet
j

Stockholm.
finm

^

i

EftorforU.nLngar har vL68t ut Ujejbq peng&r

u det pootgirokonto 6ouj opociellt Lnriittadmi

för

iDB&mlin60n ooh &tt Bumm&n därotädé6 öv0r0n88ttijmmer mod
dea oumma Bom &ngo8 av blottor.
~

F75rUag Btiillde8

vid oj1Äv& ingamlimCen att 6verblivm modet
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dculle bilda

i Olof Andcrcmono minneXond.
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olikt grupper i Bpelm&ngrör018en,
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och Stookholm elen 2 Juli 1972

:

Låt donna fråga

i enlighot ned vår bortgårlfmo ning Yjjj&.

P

m

repre6er.tAnter

faktor oöm komor att frälnj& ovcn6)c folkmuoik

E framtiden helt

m

into

vid v&r8 8)cåpande holt

nuuxlzgt Olof l\r.derGBon8 eftorlevmde,

bli en enamdo

BOlll var Olof

vad man emellertid kan bek1a«a hr att

minnegfoljden kommit

m

on

&Ad& 8v UoctänkoamMt ooh för%k &tt oå o9löjlDj& moi]ajj

'L m,( LJ, 1L,· ^~«
Emu Emoheimer
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"Inka penjpr har för8k!nkrat8. " Vem l Ml världen har trott
det '? Och vem har phtått det ? MuAikhi$tor|gka Mu8eet
fick l juni 1966 f uppdrag av Södermanlands Spclmandörbund, mttelsen Sven Kjell8tröm8 minne, Sverlge3 SpelmlM
Rikdörbund och Svenska Ungdomsringen för Bygckkultur
att på Folkkomml88fonen8 postglrokonto ta hand om och fön
välta insamlade medel. Det var således ett förtroendeuppdrag, som Mu8lkhl8torl$ka Museet fick av Sverlge8 8pelnjän och övriga, 8om 8tödde lnsaÖlingen. Alla andg 1966,
att jU8t det välbekanta museet med Ling och Emsholmer
som toppfigurer var bäst skickat att stå för denna detalj.
Hur hnr de 8kött 8itt uppdrag ? Dåligt, lindrigt 8agt.
Alla bidrag skulle ha redovisats med bidragsglvarem namn
och adrés8 och givetvis uven bldraget8 8torlck. Så ©orde
ju Sven8kn Ungdoms ringen, när dc tiggde pengar till Ungdonwringens Hus och så bör väl ajl:i förtroendemän göra.
Llng och Emsheimcr har inte gjort det. Tidningarna Hembygden, Spclmmsåret eller i ytterm nödfall Sömjlan&låten hade gratk gett publicitet åt denna redovkning. När
Jng efterlyser en sådan, blir Jag tagen vId örat av profe8som och docenten och anklagas för "att så osämja mellan
olika grupper t Spelmansrörelsen". Alla repremntanter
för de organkationer, Bom undertecknado 8krivel8en 1966
och Bom jag kommit i förblndeke mod, är tackmmma mot
mig för att jag ville ha klara besked av do lärda horrarna.
O8am8 lnbörde8 eller med mig kan väl ingen bli av den orsaken,
"EfterforNnlngar har vl8åt" att över8kjutande medel finns
på postgirokonto, vars nummer ej angives. Fr. o. m. augugti 1966 till Juli 1972, drygt S år och 10 månnder, har
diledcs OA:8 minneMond stått inmtt på postgiro, som ej
ger någon ränta. Känner Inte de 1Urda herrarna till, att
pengar kan placerm på bank, 8orn ger 5-6 % ränta ? Det
får 7-åriga barm i grundskolm lära 8ig. Och varför måste
förtroondemtinnen fo,r,qk,a, efter, var pengarna är placerade ?
Vet de inte det utan forskning ?

"Vad mm emellcrtld kan beklqp Kr Att minnesfonden Inte
kommit till stånd. " Instämmes, [abc påstående 8korrar
fakkt. Vem 8kulle ha tagit lnitlatlvet till denna fond ? De
Bom undertecknat uppropet om hyllningen för O A lir l tur
och ordning följande:
Em8he|mer/L|ng, Gutår wotter, Henry Amstad,
KjM8 Karl Arons8on och Henry Arlld.
jag hoppas alla förstår, vilka organkatloner de88a 8éx per8orjcr repre8enterar. Ingen av desm hnde någon möjlighet
att startn fonden till OA:8 minne utom de två för8tnåmnda.
Dessa gnujier och skriker om att inte fonden fungerar och
tyvärr Inte kommit ur startgroparna. "Fördag sWlldes rem YiCf Slµlva |nmlnllnÉen, titt överblivna medel Rkull0
bilda an j;rundstomme i Olof AnclerssoTj8 minnesfond. Det
är hök tid att detta förvcrk1ipµs och beklakligt titt så ej
8kott tidlkare. " Visst lir det beklagligt. Mé8t beklagligt är
dock, att inte Emsheimer/l.lng satt l gång tidigare. Dé88&
Ur ju do enda, Bom haft möjligheter därtill. Ändock beklagar do dröj8målet...
Minnesfonden ska nu Xntllgen komma till stånd. "VId cic88
8kapande 8ka helt nnturllpjt OA:B cftcrlcvancle, representanter för spelmmsri5relscn och museet |nkå. '° Hoppas att
lnltlativtagnrcn till insamlingen ej bli r bortglötnd. Vad rop"
re8entmtskapet för Museet beträffar (öreslår jag, att Em8helmer och Llng ej må bli valdi. De begriper lnbo, att
pengar kan sätuw In på bank och bli rUntebårande.
I ett brev av deo l. Il. 1972, undertecknat Tore Sänder,
kmsör i SSR meddelam att kronor l. 257:45 nu flnn8 Snnestående på 6parkwscräknlng, tillhörig Folkmwlkkommlssfo
nen. BRAVO!! Det var då banningen mte för tidigt! Men
räntan på dessa pengar från 15/8 1966 till 1/11 1972 (6 år,
2 månader och IS dagar) bör Emsheimer/Llng betala. Det
blir ett bra tilkkott till fonden.

Katrineholm den l maj 1973.
Gustaf Wetter

Till Breflådan

Broder Scott!
Här i Breflådan skrev du i nummer 2/3 1972 att jag l en spalt nämnt om att Nils Ol88on, Bom
med framgång gått ifrån dragspelet till fiolen, erhöll Zornmärke.
Att jag skrivit detta är rått och sant. Vidare vill jag böja mej för att du, som Medelpaa-bo,
har bättre reda på vad som händer i ditt land8kap. Det är tydligt och klart; jag skall hålla mej
till sanningen, men du såväl som Nils Olsson Våf Ju medlenimar l Ungdomsringen (såväl 8om
i Medelpads Spelmansförbund) och iak visste inte att nämnda förbund även utdelade spelmammärke för låtuppteckninjpr. Teckna upp låtar år ju också ett jobb, 8om bör belönas, och Nil8
Olsson - har jag hört nu efteråt - lär visst ha utarbetat bortåt fem häften ? Rätt 8ka vara rätt,
skäll om jag gör fel, håll reda på dom jäklarna.
Sture Nil88on Tre Rogor

25.
Ur VKstmanlmds -Ringen har red. Aax:lt l'Ulj:inde:

VARFÖR ÄR DET SÅ DÅLIGT
MED SAMARBETET ?
Under mina (icke många) å r som spelman har jag
ofta hört förklenande ord om "andm parcen" spelmän - danmre. Själv har jag M(!l'i% upplevt
någon mokilttnlng. jag [inner det a1lck·lcs naturligt
att spelmän och dmwiire skÅl höra och hålla ihop.
Att VI inte lir ett enda förbund år tragiskt och den
8om har ork Att genomfUr:i en sådan sannnanslagnlng bordo ha on liten mechlj. Den nuv:irando situationen vIttnar bara om en fruktalj3v:ird lntolerarw
för andrm intressen. Men vem tar initiativet,
för8ta 8tc9ct ? Trots allt är vi väl sällsynt lyckligt
lottmlo i Västnmihnd. Alb träffar vi har gemenuamt vittnar om detta. Men visst pratas det 8kit i
onödan på ömse håll.

Sveriges Spchniins Riksförbund into är' sä synncrllgt intresserat. Det är något llknundc l Norge. Do
spelmän Bom tillhör I.eikart'ingen kornmor med,
medan Landslaget for Spcjlenienn står utanför. Do
Dansko Folkecliinscre8 Spille|nandskrcd8 står l Intimt förhållande till och 8anjarljctar med Dc Danske
FolkecLinscrm så där vet alla 8pillemend vad Bom
är på gång,
I Finland ar det värst. Hår har vi en organMtlon
som heter Den Flndca Folkdansens Vänner (Suomen
Kanmntanssin Y8tävåt) och sedan år ]9(35 har de en
egen 8pclmanmrganlsation Finlands Spclmaiwgllle
(Suomen Pelhnannikilta) med nLot hundratal spelmtln. Så har vi Finlands Ungdomsförbund (Suomen
Nuorlson Llltto), som ockU hnr en egen undcrlydando spdmansnrganlsatlon: Finlands Spelmansförening
(Suomen Pellmannlyclistys) som räknar över 1000talet spelmän. Dossutom har det vuxit upp en grupp
spelmän uppo l KausÉby som varken hör hit eller dit.

En liten tröst i eländet :ir att det i stort sett är lika
dumt i grnnnliinck:ma. bhn Me vän Klas Gmtafsson
i Hammai's i Finl::nd, ordfömnde l Finland88ven8ka
Spelmansförbunck't, skriver i ett brev till mig angående den 23:e Nordiska Folkdam- och Spehnan8stlimman:

Det bygdekulturclln samarbotct l Norden har börjat
med folkdansen och då do övriga nordiska folken
söker kontakt med folkdnnsarna l Finland 8å får de
givetvis tag l Suomcn Kansantansdn Y8tävät på
grund av namnet. Och dock har det finska ungdom8förbundet tusentals flera dnnsnre, men blir således
lämnat
åsido. Och ek ur bittra, Nu år det Suomen
. . . "Umprungligcn samlades mnn enbnrt för att
Kansantansmn
Yst.ivät Bom står för det nordl8ka
uppvisa cj,ma folkchrscr, scdc mera har man uppsamarbetet
och
ordnar stUminan med sina 400-500
tagit gemensamma dnnscr, en enkel dans från ettmedlemmar,
medan
det mångtusen starka unj;doimvart deltagande land. Vid 8tätnman i Oslo 1963 föll
förbundet
står
utanför.
det mig in att det skulle ha "vaert pcnt" om do samlade 8pclm5nncn vid avslutningsfesten skulle ha
Vi flnlandssvonskar har alltid hållit 088 på ddan.
spelat en låt hiin vare land. .. Efter ett helt åm
Vi har eget 8kolvusend(j, egna svenska 8kolor, egna
brevväxling med Mogens Andersen fick dan8karna
svenska kulturorganlsatfoner, såsom FlnlancW
ihop en första "Nordisk Spillcniandskonccrt" 1966
med särupptråd.indc av norska, svenska och darwka Svenska Ungdomsförbund, I'inlan& Sven8k(l SÅngoch Musikerförbund, Finlnnck Svcmka I'"olkcttui8spelmän. . .. Redan i Oslo kom det "1åtspeimun"
ring, Finlands Svenska Spehnansförbuncl för att
med. I min 8krfvclse hack jag föreslagit att vi
nämna
någm. Det ur Folkdaiwrlngen Bom tilkamskulle bilda ett Nordiskt Spelmmsråd tur att komma
meng
med
Finska Dansens Vänner ordnar stämman.
varandra närmare, lä ra kbinn:i varandras låtskatter
och ordna gemensamma spclmmskurser och stämmor. Daiwkurna uppriituuje ett fine lördag till mdgar, men vId konferensen 13G9 på Blskops-Arnö
blev dot hela torpedorm av rikssvenskarna (det var
VI del!).
Nu låt emellertid folkdansa ma f"örst:L att hädartofter skulle roµro8entante l' tör spclmansorgantsatlo"
nenja i Norden ock8ö h:bjujits till varje konferen8
och 8tännna. Och från :itt uraprungligen ha kallät8
NorclWk Bygdcungdomsstiiinnm blir den nu namnet
NOl'cii8k Folkdam- och Spelmansstämmn.
Men 8ajccn är fortfarande trasslig och tillkrånglad.
AM lir Knnu inte med. De rikssvemska spelmän bom
tillhör Ungclomwlngen tör ]4ygc)d:ultur lir givotvi8
unclerrlittadc om allt detta. Men jng befamr utt

Numera finns förslag till ett utökat samarbete på
det bygdekulturella området och det lir bara att hoppas att alla hithörande organisationer i vart nordbkt land skall kunna vara med. . . . "
Så långt Klas Gustafsson i Finland.
jag 11oppa8 hans önskan inte skall förklinga ohörd.
Låt obs sätta obs ned och tänka över vad det ar vt
håller på med, vad vi vill. jag vet att det i vårt
långa land finns massor med spohnän Bom 8pelar
åt folkdansare och på tindra sätt har ett fint mimarbebo. Vi har Ju ändå samnja mål - att bevara något
av vår gamla kultur.
Gunnar Fr:ln88on

26.

Som omväxling till hambopolketterna i detta nummer kommer här en nyskriven polska med lång
tvåa. För att underlätta inlärning kan du lyssna till hur Lennart Tysk spelar den i Södermanlands Spelmansförbunds automatiska låtspelare. Se "tidtabellen" på annan plat8 i detta nummer!
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NILS OLSSON, SUNDSVALL
IN MEMORJAM

Nils Okson är död. Med honom har en färg8tark per8on
försvunnit, färgstMc som målare, spelman, låtupptecknare och musikforskare.
Han var målare ull yrket. Som sådan var han förvls8o i
bokstavlig mening färgstark. jag har i min ägo en ki8ta,
ett skåp och en g. k. matsäcks-äska, målado med han8
säkra hand. Det märks då sannerligen inte, att han på
ålderns höst blev chrrig och plågad av reumatkm l armar och ben. Varje dag har jag niöjllghet att titta på
hans vackra rj rgcr, blomster, blader och kurbitser. jag
får på det sättet en kär påminnelse om min gode vän
Målar-Olle. Nu har han för alltid lagt sina målarverktyg
på hyllan, men "Uns gä mingar följer honom efter".
Svenska Ungdomsringen har fått en av honom egenhändigt
tillverkad och utsmyckad brudkista. 1966 målade han en
annan gammal kista, som nu är ett cjyrbart inventarium
i Sundsvalls museum.
De märkligaste alstren av hans komförfarna händer är
dock hans gungstolar och golvur. Sin sista gungstol målade han 1968. "Au jag lyckades klara av orneringen och
randningen så pklss skapligt som det blev (det är frihand8teckning Mltibop) så dirrhiint som jag numera är, det är
ett under", skrev N O till mig. Hans dekorativa utsmyckningar av gmnb golvur, "Ångermanlandsbrudar", är nå-

och kunnig upptecknare och samlaro den produktive målaren var. Olsson var kritisk och hade sitt eget omdöme
om uiker och ting. Ett talande exempel lir de 87 första
melodierna l Svenska låtar, Medelpad. Om man 8tuderar
de88a, får mm elen uppfattningen, nit huvudparten av
dema, 66 stycken, skulle härslalnma från de tre Spelen,
Gulle, Erik och Jöns. Gujlik Falk, 8orYl slint meloderna
till Folkmusikkommissionen, har uppgivit det, men
Målar-Olle har bevisat, att det lir Gulllk Falk, som komponerat låtarna. 1928 kom Medelpadshäftet [lV Sven8ka
Låtar ut. Nu är det dags för nytryck efter vad jag försport. Då om inte förr är det väl dags att rätta till
Gullik Falks uppgifter om de gamla Meddpads-spelmUnnen8 repertoar.
Målar-Olle var också kompositör. Spela han8 Näver lönnspokka, publicerad i Sörnilnncblåten 2-3/72. DUr
får Du också bevis på hans dekorativa förmåga. -- Han
trodde på Skogsfrun och Niickcn. Dessa påminde om 8hl
exbtens, om nian var absolut stilla, tyst och uppmärksam, fjärran från trafik och oro. Ensam måste man vara
i skogens dunkla gömma. Hade man då tur, kunde mm
får se något märkligt och höra musik, som man aldrig
kunde glömma. .. Så berättade N O för mig i ett av dna
många långa telefonsamtal, som han ofta kostado på mna
vänner. Lite naturmystiker var han nog, Målar-Olle.

jag har gömt hans brev, en väldig samling, som fyller
en hel samlfngspiirm. Intressant låsning förvi88o, ty
han hade naturliga anlag att uttrycka sig skriftligen. Envis var han och krusade för ingen. Han8 svarta dokhatt
got absolut unikt. 1967 målade han sitt sista golvur och
8ått tillbucklad och på sned på hans gråhåriga hjUssa.
han har skänkt mig ett färgfoto på "bruden". jag citerar
Han var kår i sin huvudbonad och tog av sig den "bara
ur ett brev;"0« har blivit skugga på kjolen och förklädet, för Gud och kungen". I kyrkan åkte hatten av och då tog
men det framgår ju ändock något 8å när, hur klockorna
han sig en 8tor pri8 8nu8, 8IlÖt sig ljudcligcn och ly888åg ut i slutet av 1700-talet. Det har varit för lågt i tanåde på prästen.

ket, där klockm först ställdes upp, 8å att brudkronan
har blivit misshmxllM genom att det kapab bort en överdel på ungefär 1,5 dm, så att bruden fick plat8 mellan
tak och golv. " Hoppas att klockans ägare begriper, vIlken klenod han kommit över.
a

^

a

Som spelman var Målar-Olle något säreget. Han 8pelade
l yngre dagar dragspel och pä det instrumentet var han
en mästare att spch polskor. Han övergick 8edan till fiolen och blev väl på det imtrumcntet inte någon riktig Morhejare. På äldre dagar lade dirrhänthet och 8jukdoln hinder i vägen för något spel över huvud taget på Mu18 kära
fiol. Men 1950 kunde han spela. Han var då med på vårt
25-årsjubilcum på julita Skans och spelade MedelpnUlåtar, så att man kunde tro, att Spel-Gulle l Borgsjö,
Spc1-Erik i Viken och Spel-jöns i StOde hade uppstått
från de döda.

m

a

a

mo

Som lättupptecknare var N O en av de märkllgaao i
Sverige. Hur många melodier han tecknat upp vet ingen.
jag gis8ar på ett halvt tusen. Han stod l ständig korresponden8 med Olof Ander8son, 8om förstod vilken duktig

lian vl8sté sitt värde och var stolt över Sven Kjellström*
plaketten, utmärkelsen från Samfundet för Hembygdsvård
och, naturligt nog, över Zorns spelmansmärke l guld.
Fiender häda han många och han 8krädde inte orden, när
han var i polcniik med dem, och det var han ofta. Någon
gång gick han till överdrift. Sådant händer, särskilt för
färgAarka personer.
N O tecknade också upp en hel del gamla ciaimjr. jag citerar ur ett brev 30/10 1967:"jag tecknade ned damen
"Kibbfka" i som ram Den består av en ringdamtur och
6 figure-turcr. Mellan varje figure återkommor ringdan8en. 3eskrivningen på dansen och musiken sände jag till
en känd dansledare och instruktör. Några gymnastikdirektörer och lärare hade kritiserat dansen och sagt, att
den inte hade något att ge i motionshänseende. Efter övningen med ca SO 8t av de där kritiska förståsigpåarna
uttryckte sIg ett par stycken av dem sålunda: "Vi har
deltagit l många gymnastiska övningar, men det här var
don värsta pXi'8 vI nånsin varit utsatta för. " Där fick do

'
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l

smaka på Kibbfkan, fortsätter Olsson. Nog fick de
motion alltid, så det räckte för minst en månad framåt. "
---jag ser N O framför mig, när han ler sitt mallclö8a
leende, tar sig en pris 8nus och goolar på Kibbika-meloden.

tid till någon eller några, som har vett och föimånd att
vIll förvalta frukterna av han8 forskarmöda. "På det vi8ét får man vIll antaga, att man möjligen gjort någon
lien nytta i den folkliga kulturew örtagård, " för att än
en gång citera Målar-Olle..

'

N 0:8 folkmu8lkupptccknjWr måste bevam3 för framtida forskning. Det få r umkr inga förhållanden ske med
dem 8ottj med K P Lcfflew uppteckningar {rån Ånger-

Förvi88o! Spelmannen och upptecknaren Nil8 Ol88on Ur
död, men hans lns:its för svensk folkmusik har bestående
värde. Den Insatsen kommer att leva.

'

manland. Dessa ligger oåtkomliga f Härnösand, bevakade, gömda men ej gl&n6. Nll8 Olssons arvingar, Mn8

'

,

k

.

Vännen
maka och son, är vfllW ntt Cherlåmna makens och faderns väldiga samling av folkmusik, folkdam, spelmam- Gustaf Wetter
sägner och andra värdefulla uppteckningar från en gången

'm=
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SPELMANSTÄFLINGEN I FLEN
ägde rum i går inför l. 000 åhörare.

rccén8cjnt hr llcllstrChn mmt herr Edv. Kjcllgren.
Första priset för do äldre spehniinn:in tillföll 59årige fUrrc kyrkovården A. Andc:t'::son från [ngmund8ta i Li(stringe. Andra pris fick M-årige A. P.
Gmta[88on, Groptorp, Dunker. Den förre erhUll 20
och den 8enare 10 kronor. 3:c pris, 8 kronor, eröfra··
dc8 af 67-årige blinde l. A. Gustnfs::on, KJula.

Flolmusikcn, vår vackr3see och äldsta mumk, har,
l täfling för yngre spelmän eröCmdes pris af följande:
Bom det velat synms, under dc senaste årtiondena mer l:a pr. Axel Vester, V. Vingåker, 20 kr, 2:a pr.
och mer undanträngts M dragspelen med dess parod
A. Boström, Flodatom to kr, 3:e pr. AjMk88ori,
på verklig musik. Dkm musiken kom hit från Tyddand Xrila, 8 kr, och 4:e pr. G. Karl88on, Väderbrunn,
och naturllAvi$ biet den blnnd folkets breda lager ge- 5 kr.
nast populär, därför att den var utliindsk. Den hårliga
gamla fiolmusiken trängdes som mgdt undan och den
Dcmutom utdelådé8 följnndo extra pris: C. O.Rosén,
skulle kanske också till större delen romvinna inom
Olja, Flen, 10 kr för niudk å nyckelharpa, den endsi
ytlcrligarc nligm t:nLil år, om ej något gjordes för
som var representerad å täflingcn, N. Gushlf88on,
att bibehålla densamma.
Katrineholm, 9 år, 5 kr, G. Larsson, d:o, likalédé8
9 år, 5 kr, samt K. E. Nilsson, Hultstugan, BcruIdCn att anordna spehnanstiif1ingar år icke alldélc8 ny, hämmar, 10 år, 5 kr.
men dock ej u gammal. Detta sätt ur också utan
tvifvel det rikun C:r att väcka till lit flolniudken och 20 andra spelmän erhöllo re8eor8attn|ng.
för Rtt få redx på våra gamla vackra låtar. För Sörmland är dock tjfiingar [Öl' fiolspelare något nytt. Tät- Å tMllngen voro endtwt en klarinett och en flöjt reprelingen j Flco igår visade dock att idén omfattades med senterade.
det allra iin i%38té intresse, och arrangören Af tUfllngen, rcckikusr E. Gombrlf, har verkligen gjort sig förtjänt af etc tack Wr dut utmlirkta fnftkttlvet. Det vl8äSödermanlands Nyheter
dc SiC ock. att det inom vårt fagra lån finnes ett ej
Måndagen den 25 Juli 1910
ohcWdligt antal flolspclaro, något 8om man ej trott då
man vet au många gått bort och ingen tagit upp dera8
fejla. Ej mtrjdre än 45 gpelmän, alla utom tre, fiol8pclarc. anmälde sig, och få al dem uteblefvo.
.Uhnädmen v18acle också ett iimgt intresse, ity att
den vackra Orrembackcn vid täf1iugarnm början var
bclblk:id M minst j. 000 personer. Från tribunen invid
Blom f1uggvampen från hertiginnans sommarmarknad
fick man nu höra spelmännen, 8oni livar och en för8t
fick ulRka ett stycke. Detta drog ölver två timmar,
och då den stora 8karnn :;pclni5n slutat tog man sIg en
rast. Sedan kommo de som prisdomarna ansett bå8t,
ett cl obetydligt antal älven de, och 8poladc en eller
ett par bitar hvar. 3!an fick höra allt möjligt. Sprittande glad chnsmusik och veka melnnkolbka låtar.
Mycket var vackc rt, vcrklWcn vackert, men mången
hade nog tyvärr låtit sig påverkas af sl:igdiingc-mudkc:n från drags'pelcn. Mångun spelm::n 8kördado kraftiga applåder, men niåuga vackrn låtar blefvo ej tillfullo uppskattade. Till slut uppträcklo några spelmän
i ett par omgånpr tillsammans, och man får erkänna
titt deras samspel var uunärkt i betraktande af att
ingen öfhing däri lörckommit.
Efter denna mudk som glutnunimcr förriittadm pM8utdelning. Prisnämnden utgjor(le8 af kommfnkter
Axel Engdahl, Låstringe, Dagciw Nyheters musik-

Oförskämdhet.

— Jag okulle be härmhböfdinµ'n v·m god
och hje1µ mig rtiuk min kr under förmynchre.
— Hmrför det dä?
— Jo, han Dr en olWre. I fOrm vecknn
betalade hm för elfte gången mina Nkulder,
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Stänman på iorekällberqet den Il juni 51ir 50-årsjubileum
av den fUrst'a spelmanstävlingen i Södertälje. En annons
för hembygdsfesten 1923 är hämtad ur Södertälje Tidning
från len 2€ maj 1923. Tävlinc;en var stadens första, men
ej den första i land3kapet ty deri ägde rum 1910 i Flen.
öm det tävlinten kan du läsa på annan plats i detta nummer.

UsCra SöcterwanWnds Kulfurh!storlska
Förenlug
anordnar stoj'

Hembygdsfest
i övre Badparheu, Séderfälje

LöFd. ilen 2 OCh SäP.då9RIl dån 3 låni 1923,
med början på 1,örd:ir kl. 5 e. m. och på SUnd:iX kl. l e. m.
och med avslutning båda d:lg:ll'lljl kl. Il e. m.
Utomordentligt rikhaltigt program, vnrur niå nämnas:
P Il J4Ö r d a x musik nv lkilk muäikkår, kort tal av
dir. O. Riindin, lkill, Ailnft, fo!kchinm'.
l'ä SÖ ncl a X: Fextlåk, utg'iic:ide kl. l e. n). från
Nedre |:a(l|)al'kcn, tal av ktnckhUvdinw Nik EclCn och d:r
G:scm JferX. SpclmanMiivlan jk"1 fiol, nnnwik,i nch näverkiµp indian ett 20-t:il bygclespclmiin. Musik av Kungl. XÖ·
dernutnkin& regcmcntcx muÄkkiu', kvai1cttsihW av studenter, fulkdanm' ni. m., m. ni.
1k\dii dagarna CJilll.4 å dansbana,. på söndagen till rege|nen(mlu$ik.
'1'idninxen "Vår 1]3:g'l", innchåi1:inde fulkliindigt festprogram, Oraiiljcs vid ingångarna.

Tombolor:

IJU'oikin tombolan med högsta vinsten valfri till ett
värde av 3l)U kr. Nitvinmer, varav den högsta ål' valfri
till ett värde liv .1()u kr.
30·Örc'x tombol:in med en vdocijmd som höxsta vinst.
1k·xsulcnn en miinXd viirddnlla vinster i bådit lonibolorna. Se vin$luLRtii||ninken, Saltajögatm 3, södcrtiiljc
mmt »iir»kilc1 t()n)bol:u|nllon$.
Amerikanskt loljeri, gi$sninX$tiivhln, kasqm'le:ltel' m.
nh0 m, ni.
Serve,ring av smörgåsar, kalk, );iskedrycker å festplalucn; cI:m'l'*tåncl.' Vclocipcder fijrvara$.
Extrafax och balar, se särskilda affischer.
Jnhiidemvs:i(ler: på 1Alrclagen 25 öre filt' ulki, pil SOnchtmi 75 Ui'e fur vuxnjj och 23 öre för barn. Inga obligatoriska :ivxifter inom festplatsen.
%rmliinning:ir, njiin, kvinnor och ungdom, ddl:iXen i
kMun till vår I:iki7l hcmbyR'dx ära!
Kommen 8å vilt
miijliµ1 i n:diml;lhlr;ll:lel'.
l·:\¢'nllle|l bchål|nin: 1ill(aller &tr:i Si;rn}l:l|l(l* Kuk
turhixhn'iska Fureningg kass:t för nnxkaffning m' niusci·
lukak'r.
l?eNucommi((erade.

3].

Som komplement till schottissamlingen i förra SÖRMLANDSLÄTEN kommer här en schottis,
spelad och upptecknad av Gustaf Wetter:
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Vallsmclsvägen 14, 613 00 OXELÖSUND. Tel. (DISS) 324 60
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Ordförande
Vice ordf"öran&
Sekreterare
VIce sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Vallsundsvägen 14
Backavägen 9 E
Björkhultsvågen 20c
jupitervågen 15
Åttingevägen 14

613
641
632
611
611

MossvUgm 34
Kallfom

150 20 JXRNA
150 20 jÄRNKNÄ

(DIG) 207 15
(0155) ]69 49
(0155) 324 60
(0]50) 187 n
(DIG) Il 65 08
(0155) 817 88
(0155) 572 42
(0755) 713 19
(0755) 732 60

Sune Åhberg

Sjöäng8vugen 2

Gun john8on
Göran Berglund
Maud Xhberg

OrrtMgen 2 2 tr
Björkhultsv. 20 c
Sjöang8viigen 2

613
151
632
613
151
149
641
633
641
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611
611
G41
m

(0155) 321 45
(0755) 358 58
(016) l]. 65 08
(0155) 321 45
(0755) 610 22
(0'753) 149 91
(0150) 523 52
(OLG) ].1 84 35
(0150) 128 43
(0752) 139 32
(0155) 1(39 49
(0155) 817 88
(0150) 187 n
(0155) 817 88

Bd Björkman
jnn-Erik Goude
Bengt Gustaf88on
Ove Lögdberg
Göran Berglund
Tord jonsson
Larz Lordin
Inga Eriksson
Göran Enström

Ru8tmå8tarvägen 5 632 33 ESKILSTUNA
Bryngelstorpgv. 32 (311 00 NYKÖPING
00
00
29
00
00

OXELÖSUND
KATRINEHOLM
ESKILSTUNA
NYKÖPING
NYKÖPING
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Dålj8 och Lek
n~
oM

t

Barn och Ungdom
IM

n~
Mudk
m

00

n
Dräkt slöjd
m
~

j

Il ~

Studior
n

Lillemor Erlcgon
Turtngegatan 9 nb
Kerstin Patrikmon Toppstigen 2
Ingvar Andersson
Kyrkogatan 7 c
Birgitta Cammcrudh Skog8ång8g. 18 D
Folke Andersson
Sandgatan 2 A
Lilian j:mbsson
Ugglestigen 33
lngcrt Goude
Bryngelstorpsv 32
Tord jonsson
jupitorvXgen 15
Ove 1.Ugclberg
Backavägcn 9 E
Tord jonsson
jupftorviigen 15

00 OXELÖSUND
35 SÖDERTÄLJE
29 ESKILSTUNA
00 OXELÖSUND
34 SÖDERTÄLJE
00 NYNÄSHAMN
00 KATRINEHOLM
57 ESKILSTUNA
00 KATRINEHOLM
00 NYNXSI[AMN
00 NYKÖPING
00 NYKÖPING
UD KATRINEHOLM
(M) NYKÖPING

m

[

m
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(0755) 305 80

'Låt höra!

.
Södertä1je 11—17juni

'KRINGEL'LEK

~J

Il. 6

13. 00

Torekällberget

JUBILEUMSSTÄMMA med spelmän och dansare.

12.6

]9.30

E8trad

KÖRAFTON. SörmlånUka visor i körsättning.

13. 6

19. 30

Estrad

RADIOjAZZGRUPPEN med Kisa Magnusson

14.6

19.30

Estrad

STABBDANS, TREPOLSK, TROTTO.
Dans och musik från tre länder.

15.6

19.30

E8tra,d

16. 6

19. 00

Estrad.

SVENSKA LÅTAR. De flesta av landets bästa spel&
Q
DANSAR. Sibbo Folkdamlag, Norska SpringleiklageL
Ka8sari, Rågölaget.
"

16. 6

23. 30

E8trad

BONDEVANGELIUM. Nattiné med C ramérbaletten.

17.6

13.00

Torekällberget

RIKSSPELMANSSTÄMMA

~ I

"

UTSTÄLLNINGAR

"

Torekällberget

SÖRMLÄNDSKA SPELMÄN

Estrads foajé

folkets kultur'?

!

Biblioteken
MORFARS FARS DANSMUSIK
(järnabiblioteket 15-24 maj, Vädtergårdsbiblioteket 26 maj - 7 juni,
huvudbiblioteket 8 - 16 juni)
Konsthallen
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