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Gratulation
Man kXnner sej stski11igt sönderbombad och
full av vichyvatten i skallen då man ska tala om
SO-åringen Södermanlands Spelmansförbund. Andå
känner jag inte till allt som hänt och händer av
alla aktiviteter under åren så det blir helt en
personlig snabb överblick.
Naturligtvis sneglar man på dagens styresWn
och undrar om dom har sanna optimistiska syn på
sin situation som amerikanen som föll från 64:e
våningen och sa när han kom till 5:e våningen:
"ja, hittills har det gått bra".
Men de styrande har nog inte haft några
ekonomiska panikkänningar, spelmansförbundet
har Ju gått under epitetet, "Sveriges rikaste".
Annars kan ordet "förbund" ha sina skuggor som
stormjölkare av medlemsavgifter, och föra tanken
till en finansministers uttalande: "Fåren kan
man klippa då och a men man kan bara flå dom
en gång".

Om styrelsens aktivitet kan vi få ett exempel på då nuvarande styresmannen Blomberg på ett
årsmöte som Sveriges Spelmäns Riksförbund hade
pä Skansen. Han hade tittat W affärerna för
SSR:s årsredogörelse; "Riksförbundets aktivitet
kan vi avläsa på portokostnaderna, det Riksförbundet betalat på ett helt år, har vi i Sörmland gjort av med pä en månad."
Men så händer det också saker. Nyköping, Katrineholm, Södertälje, Halmköping och många andra
spelmanslag i länet har täta kontakter om allt
som tilldrar och händer.

%
Spelkurser och danskurser, det senare är Henry Sjöbergs avdelning här har han gjort ett arbete som tilldelat honom flera utWrkelser och
gjort hans namn känt genom dagspressen. Den numera eleganta tidningen "Hembygden" (som slutat
prata illa om spelWnnen) torde gå miste om en
stor medarbetare som kunde tillföra sina spalter
nytt sakkunnigt stoff. (Ungdomsringen torde rent
av tack vare Henrys arbete på behörig ort ompröva sin ställning som kulturorgan och därmed
behörig bidragsersättning.)

Inte alls så hos dagens SO-års jubilar, under
den tid som flytt har intet förbund visat en såOmkring Sveriges å'ldsta spelmansförbund susar
dan generositet och omtänksanhet mot sina medlenunar (skulle möjligen vara Stockholms Spelmans- det av historiska namn på begivenheter; Julita
eller Djulö, dit ldetter dirigerat fyra danskar
gille).
blåsande i bronshorn från bronsåldern, uppgrävda i en torvmosse i Danmark, F1enmo,och Stenhamnar där prins ldilhelm ville ha spelmännen varje midsomar, Oppsa kulle, där kungen klappade
takten.

%

l en tid a trovärdeskoefficienten kan anses
som ett konglomerat flytande på luft vill jag
nämna vad jag upplevat. Under mina år har Ydt,i,s
utdelats bortåt tusentalet låtar som häften^Ös"
blad eller i tidningen "Sörmlandsläten", begivenheterna äro legio av spelstämnor, kurser och bidrag till alla deltagare "tio kronor för sveda
och värk", som styrelsen kallade ersättningen a
de klassiska köttbullarna och potatisen inte kunde ordnas.
Styrelsedelegaterna har aldrig sparat sej,
dom har flugit på arbetsuppgifterna som ett koppel terrier. Då planerna är uppgjorda åker blåblusen på. jag minns på SO-talet vid Djulö, då
byggde dom en hel dansbana och vid nutida arbeten som vid den stora "Kringelleksveckan" var
arbetena så omfattande att man sinsemellan använde sej av komunikationsradio i bröstfickan,
Har övriga spelmansförbund någonsin rest stoder över spelmän, haft prinsar eller landshövdingar i sin medlemskader (prins Wilhelm och Håramarskjöld)?

*
"Enslingar" har heller inte glömts bort: "Sture, köp en blomma" till den eller den, på sjuk"
hus, till jubilarer och vid dödsfall. Den gode
hktter kunde ringa en kväll; "Sture, du måste
hjälpa m med 10 - 12 ålänningar som ska vara
med på Nyköpings Gästabud, du hittar dom på
Skeppsbron kl s.00 i morgon bitti."

Kors och tvXrs genom Sverige har styrelsen
ordnat bussar - kostnadsfritt - det har bara varit "tuta och kör". En jubileumsfö1jetong från
alla protokoll av årsmöten och större händelser
under 50 år, vore nog bättre än dessa utblickar
av en amatör på utkanten av synfältet.
Första gången jag råkade Gustaf Wetter står
han ensam och spelar för 10 - 12 danspar på en
skolgård i Ekebyborna (Ustergötland) 1343.

n'
Arne Blomberg trXffade jag på 1950-talet i
Maria skola då han var i Stockholm och studerade.
Första gången han hoppade in bland storgubbarna
tycktes han vara rena storspelmannen.
Henry Sjöberg var inte gatmål då Wetter 1955
presenterade honom på julita. Han kan mera om
folkmusik än de flesta spelmb'n, trots att dansen är hans mannas gata.
Så har vi spelmännen som alla Bro så hjärtans kamratliga och vänliga att man blir som
henna ibland dom, dom har inte det leende den
dödsdömde tNrdaren i USA hade a fängelsedirektören frågade: "sa till sist, kan jag göra
er en sista tjänst?" "ja, håll m i handen.'
Lex
Söurmanlands Spe lmansfOl¶bwd,
Un fjmmåt SO-åringen,'
Sture Nilsson, Tre ROsor,

3

Engelska
Henry SJöberg

Bakgrunden
Om jag sktll] definiera vad "engekkor" egentligen
är, skulle jag Uga: engekka damer danmde på
svenskt vis. . , ,
Dansformen lanserades i Europa vId mitten av
]600-talet. Då utgavs l London damböcker med
titeln: The Engl|sh Danctng Mmter or, Plalne and
easle Rules for the Danclng of Country Dancez
with the Tune to each Dance. F¢kstå upplagan kom
ut 165] och innehöll lOS danser.
Boken kom ut l mmmanlagt 18 upplagor, den s18tA
troligen utgiven 172s. Déssljtom utkom 1696 och
169s tvh upplagor av: The gecond part of the Danclng Mmter.

l tretur
(tre pemoner)
s fyrturer
(fyra permner)
3 squares
(danmma uppställda på fyrkant, vanligen 4 par)
14 rounds
(rmgdanser, vanligen för så många Bom vIll vara
med, "rounds for as many ås wlll")
79 longways
(linjedamer, dvs två linjer vända mot varandra,
pojkarna l en linje och flickorna l en)
Populäriteten medför naturllgtvW liven den förUndringar av damformen. l F rankrike lindrm den
helt. Med utgånppunkt från framförallt "longwayd'
skapas en danMorm som vi l scnare tid benämner
enkel kadrilj, dvs 4 par tippställda i fyrkant.
Men det Bom framfUrallt förändrar dnnsformen är
bruket ute bland folket. Där sllpås många "onödighoter" bort och betecknande är att - även om man
kan ana dg tfll vIlken dam Bom varit den ursprungllga förebilden - de folkliga damerna vimr
mer mnhörighet med de wsprungllga damer, på
vIlka de engelgka dangmllstama byggde sina
"country danced' , än med den stll|serade formen.
Man kan naturllgtv|s tänka Bjg möjligheten att det
man damar bland folket är dessa ursprungllga
danser. men spridnlngen tyder på en mycket starkåre påverkan lin den Bom kan ske genom de sékundlira sprldnlngsvugarna, dvs befolknlngsgrupper med kontakt över gräxwerna, t. ex. sjöMin.

I fYra upplagor mellan åren 17]3 och 172s utkom:
The Danclng Mmer, volume the sécorÅ, Or,
Directlom for Danclng Country [XUlCés wlth the
Tune to each Dmce, for Violin or Haut-boy,
contalnlng 200 Dancés, Danc' d åt Court and other
Publlc P1Aces, SO of whlch were never before
prlnted.
17]9 och ]726 utkom så en gaml|ngsvolym under
titeln: The Dancing Mamer or, Dlrectlons for
Danclng Country Dmccs, wlth the Tuiics to mch
Dance for the Treble-Vlolln. The Complete Set of
3 Voi& , containing 9]s of the Choicest Old and
New Tuuncs now used lit Court, and other Publlc
Places.
De här utgåvorna blev populära, inte enbart l
England utan Uven i övriga Europa. Det bör betonas, även om det framgår av titelbladen till böckernn, att detta var damer sotn man damade vid
hovon. Det var alltU folkdamer Bom tå¢ts upp av
engelska hovet och naturligtvis stfllserats. Men
det var l forma hand dessa damer som spreds
över Europa och de togs välvilligt upp av folket
på landsbygden.
UppställnlngMormemi varierar. l den form upplagan lir uppdelningen följande:

*
Engelskor i Suerige
I Sverige förekommer engcMkor av samtliga typer
som finns omnlhnnda i den första upplagan av The
Englkh Danc.'lnf Mtmer.
Företrädems uppträder de i kmtlandskapen. Endast l undantagsfall finner man några lämningar
av damformen längre in l landet. De Idag bäst
representerade 1an&kapen är Bohugllin, Skåne och
Södermanland. Trollgtvls beror detta till en stor
del pli |ntresserade upptecknare och betecknar
med all Ukerhet Inte det Hitta förhållandet vad
beträffar dmsformens Rsrekomm förr l tiden.
Uppteckningar finns - förutom från de redan
nämnda 1an&kapen - även från Blekinge, Småland
och Norrbotten. I Nordkka Museets frågelma
finns även omånmnanden från Halland och ÖmergOttand.
De vanligaue formerna är fyrtur och séxtur, dvs
danser med fyra eller sex personer. I Skåne Cörekommer dessutom tretur och Södermanland en
ringdans.

4
Det förefaller som om dansen var popu]ärast under delar av ]700-talet och 1800-talet. Under
Mulet av 1800-talet ersutts damformen av framWrallt en annan dam från samma region, nämligen schottls.
Det har från visså håll fraxnförH teorier om att
engekkan skulle ha sltt ursprung l den modedam
sottj kallas anglalse och som konstruerades l
början av ]s00-talet. Personlfgen tror Jag inte
pä detta, huvudmkligen av tre ormker:
l.

UppsWllningsformen

2.

Daminnehållet

3.

Musiken

l.

Uppsuilln|ngsformen vlsar ett direkt samband
med de äldre formerna. I anglaise förekommer enbart två linjer och då Inte för ett vlsst
antal par, som i t. ex. séxtur, utan för så
många Bom vIll.

2.

3.

promenad sökte ett annat par att danm med och
sécjan började damen på nytt. Exempel på detta
flnm i uppteckningar från Trosa och Barva.
Det Blitt son) vi vanligen danmr fyrturema på,
allWå med alla fyrturema ordnade i en stor ring.
där man så att Uga organkerar bytet av par för
en ny omgång, är av scM datum och |nfördes i
landet i dutet av ]s00-talet. l de flesta fall har
man inte alls dangat fyrturema l landUapet på
detta Blitt, utan använt det fria bytet.

Trosa

Daminnehållet Ur för de upptecknade engekkoma gemenmmt. De innehåller utan undantag rlng,flguré och dlnger eller omdamnlng. Anglaken Innehåller demutom flera
av den framka kontradansens turer, t. ex.
stjäma, ombyte av plats m. m.
Mudken behandlw l ett spec|ellt kapitel, men
så mycket kan sägas som att anglaisen bygger
på framk modemudk från tidigt 1800-tal mmtidigt som våra upptecknade engekkor dansas
till typkkt engekk folkmuMk.
*

Engelskor i Sörmland
Efter den här långa Inledningen är vI så framme
vid det egentliga skälet till att jag sAttc mig vid
skrivmask|nen: Att tala om damen i vårt laxjdgkap.
I Södermanland förekommer huvudmkligen fyrturer. De kan varq gangka gkiftande. men mmtliga
bygger pä grundtemat, dvs ring, flguré och dinger eller omdamning.
Namnet fyrtur förekommer l uppteckningar från
Trom, Länna, Barra och Östtorp. Namnet engelskå förekommer från Stigtomta och Flen. Från
Vingåker finns namnet sexdansen eller åttan,
firwka åttan förekommer l flera områden, bl. a.
l Flen och Markfred, namnet rundan förekommer
l Mellöm och VIngåker.
Dandormen förekommer över hela landskapet.
Skall man spekulera l ormken, får man observem att landskapet genom Mälaren i mycket är
att likna vid ett kustlandskap.
Umprungllgen var fyrturen en dam där fyra personer ställde upp på ledig plats på golvet och dansade damen en eller flera gånger. Sedan hände
det att man under t. ex. omdaxwnlngen eller en

Som exempel på en mycket okomplicerad form av
fyrtur kan vi använda uppteckningen från Trosa:
Upp@illnlng:
Två par vända mot varandra (av uppteckningarna
framgår att damerna sällan var kömbeWmda,
dvs det var Inte nödvändigt att Målla upp parv18.
Mycket vanligt var att två pojkar eller två flickor
damade med varandra).
l.

Små ringar, åtta BtC9 åt vämter och åtta steg
åt höger

2.

Åtta engekka steg

3.

Snöa åtta steg fram till ett nytt par

varefter dansen börjar på nytt.

l
I
l
l
l
l
l
l
l

I
I
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3.

Omdamnlng med grannen, hurrasteg, medBols

4.

Kedja igen, men nu börjar man med grannen,
så egen, u grannen såmt ståxinar framför
egen partner med tre kraftiga stamp

5.

Omdamnlng med egen partner, hurrmeg,
medsols

Trosa
Ytterligare en variant av dessa förekommer från
Trom -trakten:

Nu kan dansen börja frän början och utförm lika"
dant, eller också kan man göra på följande sätt:

l,

Smårlngar, åtta steg åt värmer, åtta stC9 åt
höger

l.

Stor ring runt rummet, séxton steg åt vtimter

2.

Sexton engekka steg.

2.

Kedja, börja med egen, forwätt åt såxnma
håll som Du börjat, höger hand med egen
flicka, värmer med flicka nr 2, höger med
flicka nr 3 samt manna framför flicka nr 4
med tre kraftiga stamp.

3.

Sllnger inom fyrturen. Om flickorna börjar,
går do till vlhwtor om varandra, om pojkarna börjar går de till höger om varandra.
På de s18tå uikterna gör parot en liten snurr

3.

Omdamning med flickan, hurrasteg medsols.

4.

Kedja. höger hand flicka nr 4, vänner flicka
nr 5, höger flicka nr 6 och stanna framför
flicka nr 7 med tre kraftfga mmp.

S.

4.

så att do blir vända mot det nya paret som de
ska dansa med.
.
Xc:

Omdansnfng med Mckan, hurrmeg meds018.
%

m

0

I fortMttnlngen kan man antingen ta upp l stor ring
Igen eller blldsi små ringar med fyra personer l
varje. Observera då, att man under den Mora
ringen fUrflyttar sig llkmm två och två, dvs om
man tänker sig att man stäÄer upp från början
med två par mot varandra l fyrturen, kommer
pojkarna alltid att följm åt åt sitt håll och de två
flickorna går åt mowatt håll. Nästa gång man dan:::::sNr,attn)m|S:Wmtakall:de:
,;,
7
sar fyrtur kommer pojkama att hålla Ihop gen
men ha nya flickor och d tsåmma gäl er Or fl c-

g
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engekka.
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Den här formen bör vara av scijt datum, eftemom
den förutUtter en uppställnlngsform med alla Nrturer ordnade l en stor ring runt rummet.

Länna
En variant av denna form är fyrtur frän Länna:
Uppmällning:
Som till fyrtur.
l.

Små ringar, åtta steg åt vänMjer, åtta steg åt
höger

2.

Sexton engekka steg

3.

Slinger eller kedja, flickorna börjar till
värmer om varandra, till höger om pojkarna, till värmer om flickorna som kommer
från nästa upµtällnlng osv. Flickorna går
tolv steg, väntar sedan på sina pojkar, som
kommer upp vid sldan av dem, varefter de
börjar om från början med ett nytt par,

(Om Du har svårigheter med kedjao, så börja med
att träna med handfattning, dltså höger hand för
flickorna, vunster pojke osv i Mor kedja till des9
att flickorna gått sIna tolv steg).

{"g J

Problemet med denna dans är att jag inte mlniw
hur de utförde snurren. Ni kan pröva olika alternativ samt vid tillfälle visä mig, så får vi s0 om
mitt minne vaknar.

Barua
Något skild frän dessa varianter år fyrturen som
upptecknats l Barva. Den lir tidigare tmkr1ven så
många gånger att det lir onödigt att ta med beskrivningen här.
Den enda séxturen som f|nns upptecknad l Södermanland kallm för sexdangen eller åttan. Namnet
varierade men damen var i stoH sétt lika.
UppMällnlng:
Tre pojkar och tre flickor, ltnjevls mot varandra.
Paren numreras från ena hållet (för att man sk&ll
kunna tmkriva damen).

6
l.

Ring, séx personer, séxton Bteg åt vUnmer,
séxton steg åt höger.

2.

Slinger eller åtta. Flicka 2 och pojke 2 vänder s19 båda åt höger (ett kvaru varv) och
börjar åttan mot flicka l resp. pojke 3. De
går till värmer förbi varandra.

3.

Samtliga dansar med höger kordattning ett
varv åt vUnmter. VUnder inåt och damar mod
värmer korMattning ett varv åt höger.

4.

Stinger. D&jnsas av flickorna l och 2 samt
pojke l och mmtldigt av pojke 2 och 3 mint
flicka 3.
OBS! Denna dlnger skall dnnsas vInkelrätt
mot den RSregående.

5.

Komfattnmg bott] j 3.

6.

Sllnger. Dansss av flicka l samt pojke l och 2
och mxntidlgt av pojke 3 mint flicka 2 och 3.
OBS! Denna Bl|nger skall dansas diagonalt
mot utgångsstäl]ningen.

Fyrturens roll l det damände Sverige kan inte idag
klarläggaz men det verkar troligt att den åtmln.
stone haft Inverkan på en annan dandorm, nämligen pokkan. Den l mellerma och %dra Sverige
förekommande fyrpolskan har med sukerhet fått
s|n form jUst från fyrturen.

*
Engelska
Musiken

7.

KorMatming som i 3.

s.

Stinger. Dansas av pojke l och flicka l och 2
och mmtldlgt av flicka 3 och pojke 2 och 3.
OBS! Denna slinger dansss på den andra diagonalen.

9.

Damen duuir som den börjar med stor ring.

Den hår damen verhir vara en rest från den under
tidigt 1800-tal mycket omtyckta Treparsdansen.
Skillnaden mellan damerna är att i Trepamdamen
dansar tre rader med tre pergoner mint att slingem i Treparsdansen ersatts med omdanmlng.

Henry Sjöberg
Som mudk till dessa damer anvunds i vårt land
huvudmkllgen en melodi Bom spelas på många
olika sätt.
Melodin heter egentligen "Soldlerb joy" (soldatens glädje) och kommer från England. Den ingick
i ett sångspel under ]700-talet och blev väldigt po"
pulär l England och spreds gamka snabbt ut över
Europa. l uppteckningar från början av ]s00-talet
heter melodin fortfarande "soldatens glädje" men
övermtt till respekt|ve 1an& språk.

(Om Treparodamen och dess Mkgrund skrev jag l
Hembygden ]964).

*

eiterstår två former att oehandla. Det är Flmka
Åttan och Rundan, vilka båda lmkrlvlts i SÖRMLANDSLÄTEN nr l 1970.
I båda fallen rör det Mg om engekkor med uppnitllnlng l ring eller fyrkant. Ffmka Åttan v|ssr
på ett ålderdomligt danssätt med enbart ring,
flguré och dlnger, medan däremot Rundan vfs&r
påverkan från senare damformer, framförallt
kadriljen.
De diuwformer som upptecknaO i Södermanland
sknjer s19 inte på någon vIktigare punkt från dem
mm upptecknaH l övriga delnr av Sverige.
En anmärknlngsvUrd sak kan påv|gas: l Skåne
förekommer i fyrturemm flguré platsbyte, vilket endast återkommer l fyrturen som upptecknats l Barva Bocken. Skillnaden mellan fyrtur från
Barva och fyrturerna från Skåne är att den Börmläjndska varianten gamka klart har påverkats av
kadrlljem flguré, ajltU fram - tillbaka - plaobyte
medan man l de skånska varianterna använder en
annan teknik, som Inte förekommer l någon närliggande damform.

I Sverige förekommer melodin l två av de notböcker som f|nns på Muslkmugeet. I det ena fallet Ur
melodlrw namn skrlvet på engekka, l det andra på
framka. Förvånande nog f|nns Inte meloditypen
representerad i de mora samllngarna som utgavs
under ]s00-talet, t. ex. Rosenbergs mmling eller
"Traditioner av svenska folkdmmr".
I slutet av 1800-talet byter melodin anviindnlngsområde. Den kdlas polkett eller schott|s, Uven
namnet sjömangpolkett förekommer; detta beroen de på att pardanser som polkett, schotus, vak
och mazurka där ut gruppdanserna engelska och
kadrilj.
Det vanligaste namnet på melodin i vårt land bir
"engelska " eller "fyrtur".

l
l
l
l

m
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Som en utgångspunkt för resonemanget om våra varianter ger jag först en traditionell engelsk upp-
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Musiken i Sörmland

Det exempel som följer närmast här är efter Gustaf Pettersson, född 1847 i Valla, Sköldinge.
Pettersson hade låten efter Spel-Erker Bie, Flöda:
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Inte riktigt lika nära originalet ligger en variant efter Lindblom i Rejmyre:
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Engelska
Edvard Pettersson i Skebokvarn spelade en variant efter Sigurd Lönqvist, Fogdö. Edvard kallar den
polkett. Uppteckning: Arne Blomberg.
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Från Runtuna kommer nUts melodiextmpel. Ett gott råd till Dig Bom läser dess& rader: äpela lr
nom varianterna i tur och ordning, aå finner I:m Bnabbast lik- och olikheter.
Den Ur vårlantan lir efter Adolf Fredrik johan6son, född den 15 juli 1862 i Runtuna:
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Engelska

W
ENGELSKA DANSER PA TYSKT VIS
W
juno Boberg

W

Under åren 1766 - 67 utgav Friedrich Gottlieb Nagel i två delar
beskrivningar på "Nya Engelska Danser". De fyrtioåtta danserna är
intressanta bl.a. genom att de är beskrivna endast med ett ritat
rörelseschema och inte med ord.

W

Nagel var dansmästare vid Kungl. Preussiska Friedrich Universir
tetet i Halle - det universitet, som sedeknera ändrade namn till
Martin Luther Universitetet. Vid de flesta akademier och universitet
fanns det vid den tiden olika typer av "exercitiemästare" t.ex.

i

fäktning, dans, ritning, ridning och språk. Även vid våra svenska
motsvarigheter, Uppsala Universitet, Lunds Universitet och Krigsskolan fanns dessa dansmästare.

I Uppsala t.ex.

fanns det akademi-

dansmästare under åren 163s - 1844. Anledningen var främst att ge
den tidens adelsungdom en allsidig utbildning i de ädla konsterna vilka var nödvändiga i en dåtida adelsmans uppfostran.

12
Nagels bok är en raritet och finns bevarad endast i enstaka
exemplar. Den finns inte ens nämnd i den omfattande tyska bibliografin. Det exemplar som Nordiska Museets bibliotek har i sin ägo är
därför ganska unikt.

När man skall försöka tolka danserna stöter man genast på problem. Vad menas med de olika symbolerna,

i vilken ordning skall mo-

menten utföras? o.s.v. Om Du gillar att knäcka "nötter" har Du en
intressant uppgift hår. Om Du hittar någon lösning är jag tacksam
för att få ta del av den. Sänd i så fall in lösningen till Sörmlandsläten f.v.b.

till mig. För att hjälpa till i början lämnar jag här

mitt förslag till tolkning av dans nr I.
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ENGELSKA Nr 1
Ett förslag till tolkning, av juno Boberg.

Uppställning:

Tre par i två linjer vända mot varandra. pojkarna
till vänster och flickorna till höger från fronten
sett. Paren numreras från fronten l, 2 och 3.

SteA:

Gångsteg och figurésteg

Musik:

T.ex. nr I. Spelas rakt igenom med repriser.

(se nedan).

TUR l
(1"s)

pojke l gör passad med 16 gångsteg motsols runt
po ke 2 och sedan medsols runt flicka 2, stannar på
flicka l plats.
Flicka l gör samtidigt passad medsols runt flicka 2
och sedan motsols runt pojke 2, stannar på pojke l
plats.
pojke l och flicka l har därigenom bytt plats.

TUR 2
(I-B)

pojke 2 gör passad med 16 gångsteg medsols runt
flicka l (på hennes nya plats) och sedan motsols
runt pojke l och stannar på flicka 2 plats.
Flicka 2 gör samtidigt passad motsols runt pojke l
och medsols runt flicka l och stannar på pojke 2
plats.
pojke 2 och flicka 2 har därigenom bytt plats.

TUR 3
(9-12)
(13-16)

Par l och 2 gör fyra figurésteg vända mot egen partner.
pojke l och flicka l, pojke 2 och flicka 2 räcker
varandra högerhanden och går över till motstående
sida, därefter vänsterhanden till grannen och byter
plats. Alla har nu återkommit till sina linjer, men
paren l och 2 har bytt platser.

TUR 4
(9-12)

Paren l och 2 bildar ring motsols med s gångsteg.

(13-16)

Ring medsols med s gångsteg.
Turerna 1-4 upprepas, men nu dansar par l med par 3,
därefter par 2 med par 3 o.s.v.

Fiqurésteq:

Pas de Rigaudon. Man kan också använda ett förenklat
figurésteg: Under knäböjning och hopp på vänster ben
slängs det högra benet först bakåt och sedan framåt.
Upprepas fast nu med knäböjning och hopp på höger
ben.

15

Urprotokollen 1925-49
Midgommardaken 1925
Ursprunget till denna förening daterar Mg från
Midsommart|nget l Malmköptng 1925 dblr, på lördag av Redaktör Ernst Granhammar, Stockholm,
ett 30-tal spelmän från Södermanland och andra
för den svenska, specjellt den sörmländska, folkmimken intresserade pergoner beslöt bilda denna
sammanslutn|ng.
0

0

0

På lördag av Redaktör Ernst Granhammar,
Stockholm, beslöt vid mldsommarunget l Malm köping 1925 närvarande spelmän från Södermanland bilda en ssmmanslutnjng, benämnd Södermanlancb SSpelmandörbund.

Som föreningem förme hederdedsimot inva]des
Redaktören Ernst Granhammnr, Stockholm.
27. 9.]925

Styrelsen bedöt uppdraga åt ordWrmden att bevaka förbundets ekononmka |ntressen vid det av
Sverwka Ungdommngen för Bygdekultur anordnade Mldmmmartinget l Malmköping 1925.
15.11.1925

Förbundet bedöt, att äldre sörmländska låtar
Uulle upptecknm och samlas l ett arkiv. Förbundet bedöt giva utgivaren av Nljs Ancjerssom
°'Svemka Låtar", herr spelmannen Olof AndersBon, Åhus, i uppdrag att vId en framtida spclmaxmtämma eller annorlunda uppteckna och sovra
det material, Bom kunde uppbringw.
24. 2.1926

Från herr redaktör Emgt Gmnhammar, Stockholm, hade en skr|velse, daterad den 13 febr.
1926, Inkommit till styrelscn för förbundet med
beQran om 1jms entledigande från sltt hedemledamowkap i förbundet. Efter en st1lUÅs debatt
enade sig styrelsen om följande uttalande, vilket
S form av protokolkutdmg skWle tlllsåndas hr.
E. Granhammar:
Under beklagando av att hr. E. Granhammar genom Sörmlands Spelmansförbunds bevakande av
sMå ekonomkka intressen l fräpa om spelmans stämman l Malmköplng 1925 möjligen fått den
uppfattningen, att förbundet fordrade ekonomiska
uppoffringar av hr. Granhammar l hans egenskap
av hodersledamot i förbundet, få r Sörmlan&
SpelmansR$rbunds styrelse, Bom högt vNrderar
de lnsatser hr. Grmihammar gjort för den sömläncbka folkmudken och anser titt han sjäjvklart
bör intaga en hedermällning inom förbundet, upp-

mana hr. Granhammar att kvamtå Bom hedersledamot. Herr Granhammars ekonorrmka uppoff"
ringar för spelmansstämmor, föredrag saxnt
ticiskhften "Hembygden" bör snarare motivera
hans va] till hedemledamot un en Avsägels0 friin
nämnda hedempcm.
0

0

0

Hr. ordföranden föredrog en kritik av Mgnaturen
"Intervall" över två spelmWn Öst l tidningen "Hembygden" n:r I ]926, vIlken kritik herr ordföranden i en längre uppläst skr|vcls(j nagelfor och fann
han denna kritik lllvllllg, a hr. spélmmnen
j.E.Ö'st genom nämnda t|dn|ngsuppsats ej kommit
till sin fulla rätt såsom spelman, och då tidningen
"Hembygden" lir spr|dd över hela Sver|ges land
och IKscs av många folkmuslk|ntrosserade, Uulle
1Uama av ovannNmnda tldningsuppsats bibrlngm
en skev uppfattning av spelmannen j. E, Öst. Hr.
ordföranden föredog, sItt hans längre upplUta
gkrivelse skullo tlllslindas redaktionen av tldskriften "Hembygden" med begäran om införande för
att rehabllltera herr j. E. Östs axweende såsom
spéimm, vIlket lördag dock av styrelscn avslogs
under motivering, att kritiken varit vli]fört)llnt.
0

0

0

Med hämyn till hr. spélmannen j. E. Östs mora
RSrtjåmter för Södermanlan& folkmudk och med
htirwyn till hans lika stora RSrtjämter för tlllkomsten av Södermanlands Spelmandörbund beUSt styrelmn på lördag av vIce ordförandon att vId Mistå
förbundssaxnmantrude föreslå herr j. E. Öst till
hedemledamot l förbundet.
0

0

0

Sedan vIce ordföranden uttalat den förhoppningen
att enighet och samförstånd allt framgent måtw
råda på styrelsens sammanträden förklarade hr.
ordföranden mötet avdutat.

000000
24. 10. 1926

Förbundets förate hedersledamot. herr E.GranMmmar. Stockholm. hade till styrelsen inkommit med begäran om entledigande från sitt hedemjedamotskap l förbundet. StyreWen hade
genom protokollutdrag anhållit att herr Granhammar ville kvarmtå som hederdedamot. Som
Intet svar å denna anhållan inkommit, såg sig
förbundet nödmkat att bevilja herr Granhammars
anhållan.
7. 4.1929

Med anledning av lördag från herr Axebson, att
om några föreläsningsfurenlngar skulle Inkomma

16
med anhållan om förslag till lämpliga spelmän för
uppspelning ute l bygderna, bedöt styr018en att
föreslå lämpliga spelmån och uttala Bom shj bikt
att allmogemudk helst bör utförm i samspel.

0

0 0

Till hederdedamöter av förbundet valdes enhälligt:
H. K. H. Prim Wllhelm
Profemor Sven Kjelktröm och
Redaktör Emst Granhammar,

10.11.1929

till vIlka under Jubileummämman vId Stenhammar förbundets guldmärke överllimnades.

Red. E. Granhmnmar föredog att förbundet Mlstå
Bommar skulle försöka få till stånd en rlksspelmån9stämma och i mxnband med denna dlskuugra
möjligheten av att bilda ett rikMörbund för samtliga spelmansförbund, likadi att Äksökti få en tidskr|ft för spelmännen. Han ställde l utMkt att
Stockholmmlningen möjligen skulle ställa ekonomlska garantier.
Årunötet bedöt att styrelsen l detta fall skulle få
handla efter gottfinnande.

11.6.1930

*
15.2.]936

Frågnn om det planerade uppteckn|ngsarbetet d|skuteradez varvid Red. Olof Andersson framhöll,
att hnn ej trodde förbundet kunde vänta s19 alltför
mört resultat av en rem genom landskapet, dä så
mycket gjoru RSrut.

Styrelsen bes16t att ej anordna någon spelmansstämma under år 1930.
0

0

0

Styreken beslöt att spelmandörbundet skal] anduta sig till Svemka Ungdommngen för Bygdekultur.

*
18.1.193]

Mötet bedöt uttala sftt tack till styrelsen för det
arbete den under året utfört. Särskilt då med
tanke på den tilltUnkta men sedan imtUllda rlksspelmanssuimman under år 1930.
6.6.1931

15,11.1936

Rörande arbetet med upptecknande av sörmläociska låtar. för vIlket red. Olof Andersson
engagerats l enlighet med tidigare bedut, rapporterades av ordf. C:a 900 låtar hade upptecknats, och då det från början icke åljséttS
troligt att ett didant reMtat skulle erhållm,
hade det nu visnt s19, att det för ändamålet andagna beloppet å c:a ]000 Kr. var otillräckligt.
Styreken beslöt därför enhälligt att föreslå det
till denna dag uuysta extm förbundssamm&ntrudet
titt bevilja ytterligare ett andag å cm ]200 kr,
Red. Olof Andermon hade erbjudit gig att utan
erUttnlng arrangera ett SO-tal av de upptecknade melodierna för 2 å 3 fioler, men beräknade
styrelsen att av det föredagna beloppet även
kunna gottgöra honom härför, varjämte en del
andra konnsider - kontantutlägg av ombuden i
mmband med uppteckningsarbetets planläggning Uven skulle kunna bestridfls.
0

Bedötai uppdraga åt Södermanland-Nerjkes
Nation t Uppmla, vilken anordnar fmtåget vid
Malmköplngsstämman, att låna bygdedräkter åt
de i tåget deltagande spclmännen.
17.2.1935
Beslöts uppdraga åt styrelsen att göra förundersöknlngar angående möjligheterna för att kunna
utgiva spelmännens låtar l tryck.
2. 2. 1936

Bedut fattades om ett amlag å c:a 1000 Kr. enligt
styrelsens förMag att utgå ur den beflntllga garantifonden för spelmanssWmmor. Désså medel ställdes till Styrelsens förfogande jämte uppdrag att
ordna med ett genomgripande upptecknlngsarbete
genom engagerande av Red. Olof Andersson l
Stockholm, med vilken preliminära underhandlingar redan förts.

l

0

0

Betriilf.mde koncepten till de av red. Olof Andersson utförda uppteckningarna bedöt mmmantrlidet,
att desm skulle få disponeras av red. Andersson,
om denne så ömkade. Såsom varande förbundeW
egendom skola de emellertid i en framtid, då red.
Andermon ej längre kan hava anvUndning för desamma, tillfalla förbundets arkiv.
]6. 2.1941
Pä lördag av G. Rodtn uppdrogs åt styrelsen att
undersöka möjligheterna för bildandet av ett folkmwikerförbund för hela Sverige

I

l

1.3.]942

Frågan om bildandet av ett folkmusikerförbund RSr
hela Sverige luinsköts till styrelgen för vidare behandling.

l
l
l
l

l
l

l
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0

0

0

Gustaf Rodjn föredog utredning betrkffande tnspelnlng på grammofon eller upptagning på Kålband av
värdefull sörmländsk folkmusik. Detta ärende hänBköts till styrelsen.
14. 3.1943

Ordföranden redogjorde RSr de åtgärder, Bom hittills vldtagle för realiger&ndet av Gumtsif Rodlw
lördag om impelnlng på grammofon eller upptagning på målband av värdefull sörmlundsk folkmus|k. Årsmötet bedöt, att detta ärende även i fortsättnlngen skulle av styrelsen handhavm.
0

0

0

Frågan om bildandet av ett folkmuMkorförbund för
hela Sverige behandlades ånyo. Redaktör ÉK718t
Granhannmar redogorde för de underhandlingar,
som han haft med professor Ajndreas Lindblom och
andra innytelseriks hembygUvårdare. Han axwåg,
Att spelmmjmörbuoden i Sver|ges olika kndskap
ännu icke vunnit ttl]räck]lg stadga för att reajkera detta projekt, utan fbrmlog, att frågan skulle
vila tjos styrelsen för foruatt behandling, vilket
ockM blev årgmötets bedut.
2]. l. 1944

l
l
l

lmtämt Bom sfij bikt framhålla, att alla spel manMörbund l Sverige skulle t|llskr|vas l ärendet
oberoende av om de tllllWr Svemka Ungdonwrlngen eller icke, innan några vidare åtgärder förotages för att förverkliga tanken om bildandet av en
Rlkgorganlsatfon RSr spélmännen l Sverige.
Ordföranden erhöll i uppdrag att i skrlvelse till
Svemka Ungdomsringen framföra styrelsens synpunkter i ärendet.
]7.2.1946
GUståv Lodln, ÄJvsjö, framlade några synpunkter
på gehörmpelmännen och hoppadeg att dcssa icke
skulle behöva känna dg undanträngda. "Det lir ju
så", yttrado Lodin, "att antalet notkunniga Bpelmän l förbundet ökar, och det är Ju enbart glädjande. Men glöm Inte bort 0ss gehörmpelmän. Låt
0ss få en chans vid träffar och spelmansstämmor.
- LlkaU vIll Jag framhålla den mora betydeke det
nu genomRSrchi sektionssysujmet haft för förbundets musika]iska mandard. Samgpelet vid våra
träffar och Mämmor är glänmnde, och det beror
nog mycket på det arbete bott] bedrlvs l de olika
Bpelmanglagen vid lnövandet av stäjnmor och låtar, 0'
Lod|ns v|ttnesbörd mottogg med tackmmhet av d vill styrelsen Bom övriga spéjmän.

En skr|velse föredrogs, undertecknad av 3 personer, av Svemka Ungdomsrlngens R|ksstyrels0 utseddsl att utreda frågan om bildandet av en Riksorgmimion för Sverlges alla spe]mansförbund.
Efter djgkusslon uppdrogs åt ordföranden att i en
skrlvelge utveckla Styrekem synpunkter. Det
övereoskoms att behandla denna fråga ånyo på
fOrma sammanträdet efter årsmötet.

l
l
l

att ta definitiv stullning till dessa båda frågor.

*
2. 3. 1944

En Bkrivelge, undertecknad av Gumf Karlsson,
Gumtaf Wetter och Sven Axén, vilka blivit tillmtta
av SvenskA Ungdommngens Rikmyrelm, dldcuter&des länge och ingående. Skrlveken, vilken
tlllsänts alla Svewka L'ngdommngen tlllhör1ga
Bpelmansf?Srbund, hade till syftemål att utröna
lntr0sset för bildandet av en Rlksorganisation för
spcjmän från hela Sverige.
Styreken tilMyrkte Ungdomsrlngens inltlativ och
f skr|velsen föredagna åtgärder.
Vidare föredog styrelsen, Qt,t,

*
5.5.1946

l en skrivelse, Um kommit ordf. tillhanda, Inbj¢$d Dalarnas Spelmandörbund genom shj ordförando, Knig-karl Aronsson, till en spelmansstäxnma l Mora den 29-30 Juni 1946. S. S. F. Inbjöds att sunda två representanter, vIlka skulle
erhålla fri inkvartering och kost under stämman,
vilken var avgedd att hugfUta 40-årsm|nnet av
den form spelmansstämman l Sverige, vilken
anordnades på Initiativ av Anders Zorn år 1906
l Mora.
Styrelsen utdg enhälllgt förbundets ordförande,
Gwt. Wetter, såxxjt dess sekr, , Jan Martin
johanmon, att vara S. S. F:b ropr0sentantgr vId
denna stumma och bedöt att resekostnader Uulle
utgå ur förbundets K&ss&. Som wppleant utsågs
spelmannen Olof Karlkvigt, Stockholm.
22. 9.1946

arbetsutskottet på 3 personer bör vara förlagt till
Stockholm.

Angående det nya låtWfwt meddelade ordf. att
juryn haft Bammantrllde föregående dag och redogjorde fUr vad som då förekommit och beslutats
det är ömkvärt, att representanter från 1nflytek+
l ärendet.
rika kulturorganlmtloner bör få ute och sttlrnma
i denna myreke för att på det sättet lättare lyckm
få statsb|drag till orgaxmationen.

l avgifm- och tidningMrågan icke göra något uttalande utan uppdraga åt den bilvande Rlksstyrels0n

Enl. protokollet från detta mmmanträde hade
alltd styrelsen nu att taga suillning till de ekonomkka förutMttnlngarna RSr häfteO tlllbllveke.
Först och fräxmt kunde a med stor tacksamhet

18
noterm, att Sörmlan& LandMng lämnat ett andag på 1000:- (ettiwen) kronor. Detta är en l
spelmansrörelsens hktorfa unik och anmärkninW
värd händeke, ajldenmnd vårt förbund är det
Wrma i landet, som får mottaga en ddan gåva.
För detta lika oväntade som glädjande bidrag
torde vi l främm hand kunna tacka rlksdagsm.
A. j. Bärg, Katrineholm, vIlken l mmband med
sin avgång från landstinget hade tagit upp detta
ärende Bom pergonl|g motion och även lyckades
utve rkti dess genomförande. SpelmanMörbundeW
styrelse var också enig om att på lämpligt Bålt
viss herr Bärg sin Mora tackmmhet.
P

P

0

Ett ställn|ngstagmde till en ev. rlkgorgantsat!on
för mmtllga landew spelmmgf?$rbund anMg s|g
styrelgen inte f. n. kunna göra. För att utreda frågan arbetar 2 olika kommittéer, och först då stj/reken får närmaro Informationer från cjcsså, kan
frågan dryftm. Ärendet lx)rd]fldes t. v.

19.1.1947

Ordfmnden uttalade Bom sin bmämda avsikt, att
låta de äldre spelmäx], som ha en karakterlstlsk
och Rbsolut diregen st|l, fä framträda separat vid
Mämmoma.

23. 2.1947

F rågm om bildandet av en r1ksorgmlsation för
alla landeb spelmansförbund hade under det gångna året aktuallserats genom en cirkulärskrivelse
från den kommltbé, som tlllsattes l Mora den 30
Juni 1946 för att utreda denna fråga och utarbeta
visså lördag till nämnda orgäMsåtion. Sörmlands
Spelmandörbund inbjöU att s|Lnda ett befullmäktigat ombud till ett konstituerande möte l Lekmnd
den 5-6 Juli ]947, där frågan skulle avgöraa Även
Sverwka Ungdomsringen för Bygdekultur hade tillsatt en kommitté för en liknande orgarMation.
Förbun&mötet utMg nu Gustaf Wetter att represcMera SörmlanU SpelmanMörbund vId mötet i
Lekmnd. Regekostnader och inkvartering skall
ombesörjas [lv Morakommittén. Till erUttare utsågs Ivar Hultström, att på förbundew bekostnad
deltaga l ovan nämnda möte. Årsmötet hoppades
på en lycklig lösning l enlkhetens teckon.

Frågan om bildandet av en riksorgan|sat|on för
alla landew spelmäjn hade ytterligare aktuaMerats genom en skr|velse från den kommitté, som
tlllmttés l Mora den 30 juni 1946, för att utreda
denna fråga och utarbeta visss förMag till nämnda
organlmtlon.
Spelmansförbundeo styrelse dlskuterade nu Båjccn,
varvid Gust. Wetter, Konrad Erlkmon, Arvid Johansson mint r(yvisorerna anUgo, att denna r1ksorgaxMatSon borde igångsättas och kontrollerm av
Svemka Ungdomgringen för Bygdekultur. Ivar
Hulwtröm uttalade dg sympat|skt tnmälld till
Morakomm!tt6ns fCSrdag, även om han andg, att
det däri föredagna namnet "R|ksråd" vore olämpligt smnt underströk i cirkuläret påpekat fördag
om saxn&rbetg mellan gpQmännen och andra orga"
Ms&tioner, vars strävanden gå l mmma riktning.
jan Martin jounsson uttalade Mg i onllghet med
MorUommltt6m förslag.
Styreken beNöt att t. v. bordlägga ärendet, men
hoppades att en lämplig lösnlng av denna fråga
snarast knmme till Btånd, bamrad på tmnarbete
i största utmräcknlng mellan Sv. Ungdomsrlngen
och de olika spelmansförbunden.
0

P

0

2s.9.]947

Ordf. rapporte mde mg. mmmanträdet l Lekmnd,
ar Sv. Spelmäns Rlkmtyreke blldadem På fördag av kassören tlllerkändes ordf. ett bidrag till
gjorda utlägg l gamband med detta mmmanträde
å SO:--.
25.11.194s

Vid tldlgare styrekemöten hade djskuterats möjligheten av att få med förbundeW arkiv Införliva
de mxnlingar av sörmländsk folkmuslk som finntw
f U. L. M. A. (Uppgala Landsmålsarkiv), vIlka på
un tid lnlämnades dit av Nfls Dencker under dennes befattning bott] sekr. l Sörmlands Spelmansförbund.
Sekr. jan Martin johansson kunde nu meddela, att
han under hCMen och hela nUta år, 1949, kommer
att bedriva muglkstudler l Uppmla mint arbeta l
Lmdsmålsarklvet. Efter underhandlingar med arkivets chef har han erhållit tillmtånd att göra fullsulndlga åvskMfter av desss sörmläjndska uppteckningar mint att sedermera Införliva dessa med
Sörmlands Spelmansförbunds arkiv, där de ju
rätteligen höra hemma.

Styrekon uttalade s|g för, att s&mspelet vid sUlxn
mönja i stOrma möjliga uWträckning bör tömt och
främst ske av hela förbundet in corpore.

]3. 2. ]949

Dessutom skulle även mindre grupper, Bektioner
och lag beredm tlllfEllle att framträda med låtar

Ett fördag av Konrad Erlkmon att Wrbundet
borde inköpa en kontrab&s och använda detta

från sina resp. delar av l&ndskapet,

inmrument vid spelmmsstämmorna, t synnerhet till d&nsmusik, bordlades t. v.

Vidare beslöts påpeka för spelmännen nödvändigheten av att inöva låtarna l gtämmor efter de
arrangemang Bom finnas, s&TTlt de sorxl nu snart
komma f det nya låthäftet.

*
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Skivguiden
Skivutgivningen med folkmusik kan knappast
kallas omfattande. Det upptäcker man, när man
som jag ska försöka ge en liten översikt av vad
som komnit det senaste halvåret. Endast sex (6)
stycken har jag funnit.
FÖr några år sen spelade Sveriges Radio in
låtar från Dalarna med Måtts Arnberg som producent. Tidigare har 3 eller 4 skivor komnit Ut
i serien och i hÖSt har ytterligare 2 stycken
komnit. De tidigare låg i lågprisklass, men
nu plötsligt kostar de nya fullt pris, vilket
väl inte verkar riktigt.
Den ena heter:
Låtar /rvZn Usu)iiölNG (sr-mlp 1206)
och innehåller på ena s¶dån Pers Erik och Pers
Hans (far och son) som spelar låtar efter Pers
Olle, samt Cjras Anders och Göras Leif (också
far och son) som spelar musik efter Göras Olof
och Göras Per. Hela sidan är ganska orytmisk
och tråkig att lyssna på.
PÅ andra sidan spelar Ps1 Olle låtar efter diverse spelmän från ostbjörkd.
När de tidigare skivorna i serien kom så berättade Ps1 Olle att spelmännen inte var nöjda
med resultatet OCh bad att de inte skulle ges
ut, och jag kan gissa att det gäller även för
den här.

hkd ruttar i mältiabn

(Sonet SLP 2049)

Carin Kjellman och Ulf Gruvberg heter två
sångare som sjunger folkliga ballader och visor
till ackompanjemang av bl a fiol, mungiga och
krumhorn. De gör klart redan i förtexten på
skivan att de inte har några ambitioner att försöka vara tidstrogna, och kanske är det därför
som plattan har blivit sä underbar - de törs
leka med musiken.
Det finns texter till alla sångerna så man kan
lätt sjunga med. Och många av dem är säkert
kända för de flesta, som; Liten Kersti stall"
dräng och Herr Peders sjöresa.
z:zi"s" z:'um °"' 'H"P'"lP 'mg-

Den andra i sanna serie heter:
Utar W BkoU: ooh Gardbjjö

(SR-RHLP 1207)

Den 9s4rige Blank Kalle spelar låtar efter sin
far Blank Anders. Han spelar otroligt stadigt
och säkert för sin 61der, även om vi dansare
inte kan använda musiken.
Det kan vi däremot göra m de två övrigas musik
på denna platta.
Det är Blank Anders, bror till Kalle, som spelar låtar efter både sin mor och far. Och han
är van att spela till dans, det märks.
Den tredje spelmannen på den har skivan heter
Petters Erik och spelar musik efter sin morfar.
Norrlåtar

(MAN 002)

Fem unga killar som är de sanna entusiasterna
har försökt att dokumentera Norrbottens musik.
Det är förhållandevis ung musik, från omkring
sekelskiftet, vilket alltså betyder polketter,
schottisar och mazurkor.
PS ett hörn har Vifast Björklund fått vara med
och han sjunger några visor på ljverka)ixms1.
Några jojkar har de också lyckats att hitta.
Det verkar som om de försökt visa ett tvärsnitt
av all musik som finns däruppe i norr, och på
något vis kXnns det som om de gapat över lite
för njycket.
Men kanske det egentligen inte spelar någon roll,
för killarna har verkligen roligt när de spelar
och lever sig in i musiken så att de Ur åhöraren att uppleva sanna glädje som de själva.

Spelmansgillet spelar en Rosenbergspolska och
en polska efter Pehr Ericsson bl a, samt Tystbergavisan och n&f::er?18tar. Alltsamans i
ett enda stort al
o h i ej dansbart tempo.
Dragspelsklubben spelar på skivans andra sida
någea dansbara gameldanslätar.
Spelmansutar' n'ånvarmlmd

(Sonet SLP 2051)

De två unga spelWnnen Bengt Lindroth och Bd
Isaksson samsas på den här skivan med de lite
äldre Rune Asell och Erik Gustavsson. Hela 13
olika polskor och ett tiotal valser ger de oss
att lyssna på och dansa till.
Och som vanligt när Sonet ger ut folkmusik, har
man försökt fylla alla spåren pä skivan, även
de emellan låtarna. SpelWnnen pratar lite och
känner på låtarna innan de sätter igång. Det
gör att hela plattan Ur en mycket avslappnad
och getqytlig stämning över sig.
Lillemor Wennerström

%

20

SAXAI URVARM,ANDS D,S,R,KTS.LAD

"==s

Vi bÖr i första hand hålla oss till den värmländska repertoaren för det kan den vämländska
spelmannen givetvis bäst. Någon kanske undrar
var konsekvensen ligger f detta resonemang eftersom jag själv fuskar med både värmlandslåtar,
upplands18tar, sörmlandslåtar, dalalåtar m.m.
Det ligger till så att jag väl knappast kan räkna mig som en genuin spelman, utan som en violinist med en viss klassisk utbildning, och är
l. Vi bör gå in för bXttre kontakt folkdansledainte representativ för den spelmanssituation som
re och speim.
räder ute i lagen. Detta dr på både gott och
2. Vi bör specialisera oss på Värmländska danser ont men det skall jag inte gä in på närmare hå'r.
i första hand.
Min tredje önskan var: Avskaffa Sönderborgs3. Tag bort Sönderborgskadrilj och andra utländkadriljen och andra utländska danser. jag har
ska danser ur repertoaren.
inte gjort några större efterforskningar var
Sönderborgskadriljen komer ifrån. Kanske är den
För att återgå till första punkten vill jag erindansk. Det är fruktansvärt svårt att fä det att
ra om det förh&11andet att nyrekryteringen av
svänga om denna musik på några fioler. Vid sådaspelWn i folkdanslagen är knapp. (Undantag fin- na ti11fä11en önskar man att man valt ett annat
nes). Det kan enligt min uppfattning bero PS att instrument. Bastuba, pukor eller något annat
spelmannen känner sig som ett serviceorgan som
rytminstrument. Nyligen var jag pä en kurs där
på ett givet tecken skall kläma i med en ut
man stack fram "Oh Susanna ...". Ni får ursäkta
som han/hon aldrig har sett eller hört tidigare, men jag blev faktiskt tvungen att gå Ut.
och dessutom spela rytmiskt så att det går att
dansa efter. För att klara en sådan uppgift
jag hoppas att dessa rader inte verkar alltför
bör man inte vara en genuin spelman, utan en
pessimistiska inför framtiden. Nej, tvärtom.
fullfjädrad proffesione11 musiker med god orkes- själv är jag optimist Och tror på ett ännu bättterrutin och en sådan kan man ju hyra för 30-40 re och trivsannare samarbete folkdansare och
kr/time.
spelmän emellan. Förutsättningen är ju dock att
vi vet var problemen finns för att vi skall kun"
Man har inom ringen tydligen fått den uppfattna göra något åt dem.
ningen att man skulle kunna bättra pä dessa kunskaper i form av kurser av olika slag där Gert
Bengt Lindroth
och jag skulle vara ledare. Denna lösning på
problemet anser jag helt felaktig. För det första går det inte att på en veckoslutskurs lära
in en sak som tar fyra - fem Ar på en musikhög"
skola eller liknande, Det vore bortkastat att
ens försöka, och för det andra och kanske viktigaste. Vi bör vara rädda om våra genuina spelmän och dansa deras musik och där har Gert och
jag inget att komna med som lärare.

Ja, nu har åter ett år gått, och man har suttit med i musiksektionen utan att ha gjort Urskilt stor nytta i år heller. Jag får väl skylla
på tidsbrist. Det är Ju alltid en bra rXddningsplanka. Några tankegångar har dock cjykt upp i
min hjärna om hur verksaMeten skulle kunna förbättras. Till att börja med skulle jag vilja ta
upp tre punkter.

Den 1åtkurs som vi har varje år i Ransäter fungeror inte som någon utbildningsanstalt i fiolspel. Nej, det eleverna kan i fiolspel har de
lärt sig av sin respektive lärare i de olika
komnunala musikskolorna i Värmland innan de kommer till kursen. Kursens uppgift är endast att
öppna vågen för dem in.i Utrepertoaren, och
det ar Ju en oerhört stimulerande och tacksam
uppgift.
jag har ett förslag pS arbetsrutin inom lagen
Som skulle kunna ge spelmannen en mer stimulerande uppgift. Det lyder:
Vid varje temins början träffas ledare och
spelman och diskuterar igenom den kemiände repertoaren, och försöker ti118amans välja en repertoar som passar spelmannen i första hand. Kan
inte han spela så att det svänger om det så föreställer jag mig dansandet helt meningslöst. N
är det bättre med en elförstärkt metronom. Vid
denna geno@ng gäller det naturligtvis för spelmannen att säga sitt hjärtas mening, vilket kommer att kännas lite ovant l början misstänker jag.

I¶r0umo0fen l.udde
Dom ujer m dc inte ska vAn Mboamt ut rökw å inte hAlunamt A tuKKa $nu0 4 Inte Mhcmmt te
4 drcck0 brdnntjn' Snm b dc \Å1 Inte Mhommt ut vAn hhk!'
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Arvid i Hjulesta
in memoriam
2.5"

qC'

Thure Enberg död

1'7 2 V

spelmmwveteranon från Flöda,
Arvid johanmon, har miia 1noom·
nu l en Aldor av 02 år och 2 måjnm
der. Han v&r med mldmmmarda·
gen lW l Majmköplng och bl)dade
s0derTn&nl&nd¶ spelmmMörbund.
Han var oNedeo veteran. en &v de
01Bts. Nu nnm det bara tvA kvar: C
G Axelmon l Flöda och den mm
okrlver dcs0& rader.
Arvid johanmon var en 1&ngre tid
medlem l förbundete otyreloe och
var även hedemjedamot och l den
0nngk&pen Mr hm förbundew
guldnnhrke. Détt& med &j1 ratt. ty
han var en Mtlsk och lntre00erad
medlem, mm mm ajltld kunde van.
da mg till, när det gäjjde något uppdrag av prutju m; s&lj& eller ts
emot lntr&dmblljotter, mttm upp ek
ler Mv& ner mngxl och skot& om
ut annu Wnkbart arbete före och
efter de stom spelm&nmtAmmorm,
Dom l förbundeu barndom Ultld
Hck &v st&poln l egen reR Arvid
och Mm oOner 0täljde UlUd upp.
glvetv1o gram Det ar tack v&r0
medlemrmr av Mm hjajpg&mm&
typ, oöm en Ideell förening - till Af!
Nrja med utan någm Dom helR &n·
0l&g trAn det allmknm - kan &ga
beRånd och t.o m. exµmdera.
Iyngre dagar var Arvid l Hjulem
en omtyckt pKjet och r1mgmld&re,
¶om 9\&dde mång& av Uns vKnner,
mm påsssdé på att fylk jRmm Ar.
med trlvmmma hyllnlngMljkter På
9pejmanMörbundeW Anmoten före.
drog han alltid ett »ta Ar B.k
"VMerlekorapporter",
kvickt
formulerade
vemlåemde
Åjm·
berUtteloer över vM mm Mint (och
eventuellt Inte Mnt) under sermte
vorkmmhetUret.
Från RkolBklftet och två decen.
mer framåt var Arvid l Hjuleotn den
men &Mlt&d0 bröllopmpelmmn0n
l vutra SCjrmland. Ungt l förvKg
mbte värdfolket för ett Hörbröllop
hom efter, om hm och Ammduo
sjöberg v&r dlBpoMbla och kunde
komma Åk&nde l om bröllopUArm
och med brudgumB·Brunte melWn
UAkkrna Den Molon hade gAtt l
arv un Arvid etter ham farfar.
kyrkvkrden l Hjulem. sedan blev
det muolk l dikmm& tre: tjröllop*
m&rgcher, U&nkl4tar, mklåtar och
anmn ceremonloll bmlop'0mugtk
men tnmtör allt dmomuujc. Och
Bpela Ull dam kunde Arvid. Han Mr
ockBÅ haft t&l0t0 gåv&, och för tre år
00Mn har hm för förbundmrk|vms
räkning tajat m på band minnen
från mtt lånu liv och mna mAnga
Bpelm&nguppleveWr. Det Kr värdeMila och fKrjptarka nklldr1nmr,
och förbundet mår l Ror tackmm.
hwtukuld Ull vår vördMe heden.
led&mot Bom tmdltkmbamro även
på d0tt& område. Nu Mr ham mm.
m& och fiol tymm, men södermm.
Wnd¶ Bpefm&jn kornmor alltid &tt
bevara honom l ljuot minne. vm l
frid!
(JU9tKf WeWr

mm
Thure Wedberg
in memoriam
Thure Wedberg Mr olutu oln
jordevmdrtng efter en lång och
nvåjr ojukdom. Han mmnme In p4
natten den »ii och vUnM0 aldrig
mer. En Bköll dOd!
Vännen Thure var väj på Mn tid,
j&, Kn& MJl Din 7(ArWg, Katrtne.
holmo men mdnMdWo muolker.
Hm hAr 0po1At M hBgtlldo· och
mrgefmtor, lett muolkon Bofn 10d&·
re för fojkMnupelmm och R01·
mamlag, varit pr1mwr1o l Kmrtne·
holmo Mumkouok&p och f0Mt&
v1ollnjot l en UrAkkvartett, Bom M
s|j7 Ud v&r niug och vermm l K&b
r1neholm. jag beundrar omkllt
hAM utMlljghet, n&r det Kkjjd0 ut
v1lllgt och sl&tt mjja upp Bom apoR
man tör folkMnmrna. Det Hörde
han to m nkrhan blivit mUrkt av osn
Bvår& sjUkdom
3om KRm marmuolker vAr hm
myckot Bk|ckj|g och kundo bp01&
prlm& vim mmt^ 0Wmman l kr&·

vande otråkkvmetter. Bom orkeo·
tormtMker v&r han fOr MuolkUj1·
okapet en Btöttepel&re från im och
minn 30 År framåt.
KAtnnoholmg spdmanmag och
s0dermmlando spelrnanMörbuna
medlomrmr eörjer en god van och
en oklcjclW Fm Mumc&s tjAmro.
Han v&r bltMMnde &Ndvar1o l
9pelmmMorbundet
och
lvmdo
Inycket för, ut den Hrmlwndok&
folkmudken Uulle gpelm m på
band fSr att komma b&m och ung·
dom till Rodo nu och l framtiden.
Några daur Innan Mn fick muw,
tA1Ad0 hm med mig om några
praktlsks åtgärder, Dom okulle
komplettera dem, oöm han redan
vIdtagit. V! BpclmAn Rk& mmöU Ml
o4 mm Boin möjligt Infria hmg
ömkemAl.
VKnnen GumM Wetter

Thure Enherg föddes 1913 l
bRnvaktmuun JoMnnadal l Turlnge. Han var Bon till banvakten
Emil A. Enberg och dennea huutru
Frida.
Lfkaom xlh hör blev Thure Enbm'c anställd 'vid Sttitens jämvUgnr. Hnn blev sIn Arbetgg|vare
trogen och tjämtgjorde 41 år t|ng
han 1973 nvklck med 'péndon.
Många remnk rcr mlnno Thure
gom räkbuMömre på vAra Ujn
lfggmde' banor.
Vännen Thure vnr aktiv Wed·
lem f 'en md fdeolkr organWtlonnr Han h&r verkat och *r1t
medlém l Katrineholm' ABF-kör,
Gnegtn ABF-kbr, Frwtuna kyrkokör, västems wbetarMngf&vinlng, Sdbdermhnknds Hembvgdsförbund, SbdertWlje södm vlllaAgartöreMhg, ömä Börmhlnds Kulturhfstorlska f6renlng, Turlnge nembygdsförcning,
Odd-Fellowlogen
nr 95 Tm'lghla, stockholm spelmamg!11e mmt SödertKlje sportklubb dkr han var styrelseled&mot åren 1950—1953.
Mest kXnd var nog Thure mm
spélman, och det var j den egen"
Uapen Fc'm jag hade förmånen
Att lära kännii honom. Rechn mm
bäring fick Thure Mn forna fiol
av un morfar A G Andermon, vIlken var gpelnmn och fiolbyggare.
195s toe Thure Enberg lnStfatfvet till bildandet av SöderUlk
Spelmamlnq gom nästan från
darten vnrit SBrmlands stÖMtå
Spe)mam)a.m Hinn va r förenfngeno
ordförande 195s—1973 och då han
p.g.a. hlns0sk}u avMck valdm han
enhXlltgt till Rpclmanmagets hedemordförande.
"lmnv·_0k uigicK l gtyr'men

för gödermanlands Spelmandörbund och han hnr gjort betydeloefulla fnmtaer bl n Kcnoln Mtt arbete med förbundets arkiv över
Börmlkndgka Bpe)män samt genom
org&nfgerandet av mmmor och
kumer.
Som Bpelman viir Thure en välkänd och aktad pergon: hans spelmammämga bakmnd komblne·
rad med hnns orknn|mtor|skA förmAga har för den sörml&ndgka
spelmamrUreken varit en bety&nde UllgAng.
Thurc Enberg hnr erhållit guld·
medalj för nit och redlighet l r1KCLs tjämt och söderm&nlands
Spelmnntdörbund har tilldelat honom B|tt guldmärke,
Thures bortgAing kom bä plöWllgt och ovKntiit för osa Allå att VI
äjnou Inte rfktlgt |nser att han nu
tör alltid har lhmnat slna mrmmte anhöriga och alla vänner.
Du har lämnat 0ss Thure, men
vI mlnm och mknar'
ARNE BLOMBERG
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"Kopiera hur mycket Oj vill". För det handlar Ju
om folkmudk och den tillhör Ju Inte upptecknaren
utan fo,l,k,e,t,. Och naturligtvis skn upptecknaren inte
ha någon förtjämt på det hela - det är ju en trevlig hobby, som förhindra många tillfällen till synd.
Men skrlv ockd när låten spelades och att Du är
aiwvarig för uppteckningen. Och bli inte sur, om
nya upptecknare dyker upp efter Dej och spr|der
mxnma låtar på nytt - det har de rutt till. Och
spelmmnen sotn Du vIlle hedra vIll Ju Inte bli
bortglömd - han blir glad om det kommer fler
upptecknare. Och nu mlnns han kamke några av
låtama bättre än när [M lmökte honom, så att de
nya uppteckningarna blir knmke l flera fall ännu
bättre än Dina - och det är ju huvudmken.

Till Breflådan
Om Bpridande av låtar
Tryckta häften för två fioler är ofta mycket dyra,
speclellt RSr den som köper låthUften för att få en
större repertoar av melodier. Därför är det bra
att flera av spelmmsWrbunden spridor låtar för
två fioler gratk till dna medlemmar. En fördel
är ockM att förbunden kan ta hllnsyn till medlemmamm öwkemål beträffande 2:a-stämmornas
utformning.
Nyupptecknade låtar bör man emellertid spr|da
snabbare. Först bör man spricja melodMämmm,
se1n kan man komma Igen med en 2:å-sUknma.
Naturllgtvk kan Inte ett förbund sprlda 100 % av
det som upptecknm. En lättupptecknare på lägre
nivå kan ju göra så här: Skriv rent melodin l två
exemplar, behåll det ena och låna ut det andra.
På det sättet kan man spHcja alla låtar från en
socken till alla lntresserade spelmän l trakten.
Vädjan till låtupptecknare: Om Du absolut måste
trycka ett häfte upptecknade låtar, t. ex. för att
hedra en äldre spelman, tryck bara melodMämman, åvstÅ från "Copyright" och skrlv i Mället
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— Vill Hijcb rensa Ulen ordentji© från mmkar och
mglar tör det kommer co vegewrian M middag id4.

Martin Sandellw, Skövde

'sdbR ,
Hej, Arne
Efter att ha följt din och dina kollegors l Södermanland debatt, tidningen Hembygdew dito samt
de olika ronderna mellan Södermanlands Spelmamförbund och Sverlges Spelmäm Rlkdörbund
under något år. tänker även jag som SSR-medlem
lätta på trycket lnombordm
För det form tycker jag det är förvånande att
Sverlges äldsta spelmansförbund Inte är andutet
till rlk6orgAnisat|onen.
För det andra: Som medlem l SSR sedan nio år år
jag tämligen lmvlken. Det enda jag fått är blmkan
"Spelmamåret", Bom utkommer högst en gång om
året. De sCMlsté tVå åren har tidningen även ramlat ner l brevlådan mitt l soixunaren under benäm ningen "Spelmanssommaren". Det tar Mg.
I det SSR-andutna spelmansförbund som jag är
aktiv medlem i, har vi en representant med l r|ksstyrelsen. Han har vid ett flertal tlllfällon fått l
uppdrag av landskapsförbundet att ta upp vlsså
frågor. men hittllk Inte vunnit gehör RSr dessa.
Vi har också allvarligt dkkuterat om att motionera om en sammanslagning av SSR och SUR. OrgaMsåtionema arbetar ju l alla fall enligt mdgama
l stOl1 sétt parallellt.
Enligt min mening är SSR bara en klubb för tnbördes beundran mellan Knk-karl och några till samt
kamke ocKU Dalarnas och Hulslnglands spelmansförbund. Som organ|sat|on för spelmånnen kan vi
vam den förutan. SUR försökor l alla fall ta hand
om och aktivera spelmännen, så var inte 1e&en,
Arne, att ert spelmmgförbunds styrelges "anBtrångnlngar" om nytt medlemskap inte vlnne r gehör, när Inte ens medlemmarnas |ntressen tillvaråtås.

Bésvlken SSR-medlem
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SÖRMLANDSLÄTEN är med sina två nummer per
år inte det Ideala organet för debatt.
Här kommer, sorn en följd av inUxidare för ett år
sedan, ett inlägg av Sture Nllsson.
Albin Scott har gétts tillfälle au Bvåra och du kan
nedan im om både Zor'ns guldmärke och de tre
spé]en.
Månne Kmnet sedajn är nog behandlat ?

Till Breflådan
Broder Scott!

en bandeipelare och reste Medelpad runt till äldre
Spelmän, som fick spela In shjå låtar på band.
Detta med lnspelningarna var en fördel, cIA det
underlättade att i lugn och ro exakt kunna få lätama rätt upptecknade.
Detta blev med tiden en diger mmllng av låtar l
fkra häften, Bom sedermera utkom l Medelpads
Spelmansförbunds regi. För detta mora arbete
erbjW Tomten Karlsson en summa av Förbundet men tackade nej. - Vackert gjort.
För att ordna denna mmling av låtar b|ldades
Inom förbundet en låtkommltté. Ordföranden
N A Flodén, mmtldlgt ordförande i SpelmanMUrbundet. upptecknaren och mmtidigt spel|edaren
Tomten K&rlsson mint tre stycken till, ej här
namngivna.

Du får ursäkta mej om jag formulerat mitt
brev lite slarv|gt. Naturligtvts vet vi alla vem
Bovn uWrdar glittret (medaljerna). men jag
menade Dsturligtv18 att de nä rmare detaljerna
om Nlk O]bsom premiering 1954 bör ni j
Sun&vdl1 känna till bättre än någon här stjderut.
Bara en Udan detalj som att du varit hans lärare var det nog Inte många sottj hade reda på
och du, om någon, kan väl vIttna om N.O. :s
spelförmåga. Ändå, tTOts Zorn-märke, är du
inte nöjd med din elev. Även Nils Olssons
Kännedom om "De tre spelen" är du mlmnöjd
med, men jag undrar ännu en gång'

De två nedlade ett hllngivet arbete Inom låtkommittén och blev så smån|ngom s. k. Pampar utan
mora åthävor. N A Flodén, en uppslagsr|k porson,
fick en dag för slg att föreslå sLffärgbyte med NÄs
Olsson på så att, att om SpelmandlSrbundet fick
överta Nils Olssong uppteckningar l förbundew
namn och regi, så skujle förbundet l sitt namn
föreglå att Nlls Olsson tilldelades Zorm Spelmammärket guld.
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Då du lagt fram Bvaren på frågorna ovan &nser
jag att du och jag - och kanske många andra har kommit till dutet l våra skrlverler. Men
nAturligtvis är fältet fritt för mfnnesgoa med-delare i denna dMcuterade fråga, Bom en gång
N Olmon blev uppbovsman till.
Hälmr Sture Nilmon Tre Rogor

ZORNS SPELMANSMEDALJ I GULD
BÉtsto Sture Nllmon Tre Rosor
Du frågar l brevlådan om en medaljutdelning här
hemmavid l Medelpad år 1954. För att inte ta upp
för mor plats l denna tidning skdl jag svåra l Bå
få ord som möjligt men ändå gå in t dotaljer för
att allt sk&ll komma fram l denna artikel.
En medlem i Medelpa& Spelmamförbund Tomten Karlmon - inköpte l början av SO-talet
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Är det Inte Gulllk Fajks tolkning som N.O.
åsyftar ? Det var ju känt att en spelmm Ansåg
en Bom spel&de annan muMk än folkmugik vara
"muMker" och Inte Bpelm&n. Kan du Inte redogöm fUr Ula fakta du sjKlv har om 3-spel0n ?
Finns släktlngsr kvar efter Falk, som kan ha
notmaterial ? Har ingen av alla styrelsern&
sechjn Fajks död haft Bå stoR intreme att man
någon gång kunnat höra om däkten vet om det
funMts noter efter Spel-Gulle, bott] ju Falk
var s1Kkt med ?
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Under den tiden var Nlk Olsson - som några år
tfdlgare avgått ur spelmansförbundet - och do två
Inte Uta vUnner på skriftens område.
När Nlk Olsson fick detta toppenanbud, vägrade
han att mottaga det l förbundeH rekommendation.
Men om någon av de två l sltt namn ville rekommendera fördaget så accepterade han.
Så blev denna märkliga affär l gulldmedaljutdelnlng avdutad. Frid och fröjd vIlade över allt
detta.
Så kom denna överemkommeke att bli känd av
en medlem l förbundet, Wajdemar Strand, som
yttrade något l stil med "detta stäinmer inte riktigt". Detta kom till Nils Olssons kännedom med
rmultatet att han återtog överengkommelsen.
Facit: Guldmedaljen var då redm på väg till medaljören och dragspelslåtarna med haxnbopolskorna m. m. gick Mede1pa& SpelmanMörbund förbi,
till medaljOrm.
Albin Scott, Sundsvall
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Gullik Falkochdetre spelen

l

Albin Scott. Sundsvall
Det har varit mycken diskussion om "De Tre
Spelen". Upphovet till detta var Nlls Olmon,
SunUvajl.

Gulle Borpjö, Spel-Erlk Viken Torp och Speljöns StOde.

NÅs Olmon måste ha hört något uttalande frän
någon inom spe]manskretsar l Borgsjö, att
Gulllk Falk sjll]v skulle ha komponerat de svåraste och mest avancerade låtarna l Medelpacb häftet och överlåtit dem på de tre spelmånnen.
Är antagandet rätt behöll N O det för sig sjulv.
När Folkmuslkkommlss|onen utgav "Svewka Låtar" Medelpad - den delen som blev inUnd av
Gulllk Falk - ansåg de att det skulle bli gamka
besvärllgt att ofta cItera de tre spdmåjnnens namn.
Man kan tänka slg att något ljwhuvud bland komm|ssionens medlemmar föredog "De Tre Spelen"
som en förkortning på dessa spe]mäjn. Man kan
Uga, en vacker och hedrande överskr|ft för dessa spelmän från svunnen tid.

D0 tro Spelen
Spel-Gulle (Gullik Gull|ksson), ]s18-1890, var
från SIlke l Borggjö. Han var torpare och tldvis
grovarbetare.
Spel-Erik (Erik Ersson), 1804-18s], var från
VIken i Torp.
Spel-jöm (Jöijs jönsson) var den äldste av de tre.
Han kom från Hjältan l Stode.
Speljönssljikten: Bé nedan.
Avskr|ft ur församl|nksbok åren 1776-1792
Spe]-jöns-släkten från HjUltan l StOck

Under 1800-talet fanns i Medelpad ett flertal Bpéjmän som såtte sin prägel på den medelpadska
folkmuMken och vllkas rykte lever oförmlmkat
l folkew hågkomst. Det var Spel-Gulle, Spel-Erlk
och Spel-jönm Det fhixjs många fler att nämna,
men vi lämnar dem till en annan gång.

Skräddaren Erik Carlmon
Hmtru Britta jömdotter
Dotter Märta Emdotter
Sonen jöm Ersson Byström
(far till Spel-jönz StOde)
Hwtru .
. , ..
Sonen jöns jörmon
(Spel-jörw)

Dcssa spelm§n har gememmt nått ett inf1yuinde
på den yngre generationen som burit god frukt.
De yngre har på ett erkännamvärt sätt uppehållit
och fortmtt den folknnuslkallska tradition, soin de
tagit i arv från slna föregångare.

Enligt jordaboken var det bönder l Fränma (ToiCps
Socken) som ägde och brukade Jordlotter l Hjältam
by (Vlskan, Torp).

Att dessa spelmän kom att öva stort Inflytande på
s|na mmtlda spelmanskolleger är givet. De hade
ockdi många lärjungar och deras musik har genom
dem levat kvar och spelas än idag.
Tack vare det |nsamlings- och uppteckningmrbete
som bedrlv1O av nedanstående pexmner har ött
värdefullt material bevarats, vIlket ger 0ss en rätt
god föreMällning om den folkmuslkal|ska tradiuonen l Medelpad.

född
född
född
född

172'7, död 1792
1718
1751
1755

, , , ., . .. ,.
född 1790, dtSd 1860

Farfar bodde l en liten stuga i nämnda by ovanför
StaMttUäcken; Fälkkräddare, tillika spolman.
Spel-jöns bodde t|llsammms med en kvinna (var
ej ©fta) 110s Olof Lundgrem l Ede by, StOde bocken. Folket fick hjälpa kvinnan både med mat och
ved. Spel-jöns var mycket begiven på starka
drycker, vilket gjorde att de levde i små orrwtUndlgheter.
(Ovamtående är efter en hanUkrlft av en 18aksgon
Bom var fntremerad av spelmäjn och derm liv).

Av dessa s7 låtar är
Nr l
upptecknad av vlollnkten Sven Kjelbtröm

1909

Nr 2-3
av Nlis Andersson

1909

Nr 4-s4
fnUnda av Gulllk Falk

1913

Nr s5-s7
av Olof Andermon

1923

När Gullik Falk sande in slna låtar var alla enligt honom, efter de tre spelmännen: Spel-

Att vara spelman på den tiden var ingen dans på
rosor. Sårskilt inte för dem gom ingenting ägde
eller bara hade en liten Jordlapp att sätta lite potåtls pä. Var man spelman så var man värcléWs,
utom vid g1llesstuga eller bröllop, som kunde
räcka i tre och fyra dagar i sträck, där "Spelvattnet" flöt l sthSmmar. För betalningen blev för det
mesta in natura; kontanter var det ej gå gott om.
Spelmmdamiljerna fick fara illa: det fanns Udana
förr i Medelpad. jordbruket förföll. Dom vIlle
bara spcis, spela.

l

¶
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Gullik Falk. Alby
Född den 3 september 1875, död nyåmdton 192s,
i Borgsjö socken, Medelpad. Falks moder och
Spel-Gulle var kustner. Han kan Mkerllgen rUknm
oöm den fOrnämne bevararen av de tre spelens
traditioner.
Genom shj notkunnighet. sin för en dlmogespelman ovanligt mora teknik och kännedom om fiolew
regurser och genom s|n stora och omfattande repertoar har han blivit en förgrunddigur för den
medelpa&ka folkmus|ken. Som elev till Spelgulle
har han Inte blott fått lära s19 dennes melodier,
utan även lyckm tillägna sig hans speclella spel"
Blitt. l detta ingick bland annat ett väl utvecklat
sWccatodegato, vilket för gln svår|ghets skull
endast undantaggvlg användes av spelmän l gemen.
Ett exempel på ett undantag var Lapp-Nlk från
jämtland. De flem av haiw låtar gick l trioler
och de utf6rdes med ett stråkdrag ned på fOrma
tonen och ett stråkdrag uppåt på de två efterföljande tonerna - staccato-.legato. En teknik som
få spelmåln - trots s1Tj notkännedom - behärUar
ännu l denna dag.

och två dag med hammaren. Fotogenlampan
hängande över arbetsbäjnken. En stÖKTé kula av
glas fylld med vatten fick tjUwtgöra Bom Rsrmorlngsglas att förstUrka ljusct från lampan till
arbetsmomentet. A rbetet gick automatkkt; Inga
skarpta tankar erfordrades för att utföra detta
enformigri arbete.
På grund av sltt arlme, enmmheten i den lilla
verkmden, Ingen att byta tankar med, blir de
flesta skomakare mer eller mindre g. k. filosofer,
djupt tänkande och grubblande över livets mysterier. Wr fantadn flödar ohämmat, Ur f|nns inga
grämer som kan stoppa en i sIM drömmerier.
Det var nu Inte alla förunnat att få utlopp för slna
drömmerier, men det fick Gulllk Falk l övermått.

&
De gånger det blev för övermäktigt kunde han ta
fiolen från verkm&väggen och för%ka mxnla de
toner soitj ljöd i hans tankar. our l emamheten
däppte han gjg 1ös med sina brusande toner. Fiolen ®uder och Bpelmannen njuter. TUnk vIlken
härlig kända! Obegkrivligt! Och har man förmånen att någorlunda behtlmka stråkinstrumentet Ofattbart, hlmmelskt!

l

Gulllk Falk var inte den som spelade pä alla
större eller mindre tillsuillningar och gillemtugör där spelv&tten rann l swömmar och hemmavarande familjemedlemmar fick lida nöd. Han
försörjde familjen och spelade där han trlvdm,
För detta blev han av en drappelare kallad "Herrskapsspelman" (En Btor ära).
När Gulllk Falk Unde In s 1tjs låtar till Folkmudkkommissionen var alla, enligt honom, efter de tre
·
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F a l k

Gulllk Falk använder s19 l visss låtar mycket av
pltzlcaton och flageoletter och rör mg gärna l
de högre lägena. Löpningar och passager l fjärde
och femte posltlonerna bereder honom dlunda
Inga Bvår!gheter. Till detta skall jag återkomma
på ett annat sttäjle i tidningen.
Gulllk Falk var skomakare, ett yrke där allt är
enformigt. Samma tras|ga, sk|tlga sko, mjnma
återkommande handgrepp: sylen i vaxklumpen,
oedan stlcka ett hål i sulan, dit med träpluggen

pelmmen Spel-Gulle,
s
Spel-jöm och Spel-Ertk.
Om man analyserar dessa låtar, s7 st, fhixjs det
en vIBB sklilnad pä 19 st vad beträffar stilen och
karakUlren. Tongångarna och tekniken högt uppdriven.
Gullik Falk blev med tiden mer och mer teknisk på
fiolen. Vad var det då som hindrade honom att lägga till lite här och där på låtarna ? Inget. Fältet
var fritt för eventuella tillägg, även på de tre
spelmäjmens låtar.
Att uppteckna låtar efter ortens spelmäjn har sina
ddor. Att spela deras låtar blir detmmma. De
tre Bpelmännen hade var sltt Bpelsätt, stll och
tongångar. Som nu Gullik Falk spelar upp derm
låtar är det omöjligt för honom att imitera deras
spelsutt, sttl och stråkför|ng så lång tid efter deras frånfälle. Det blev, Bom man förstår, såxnma
Gullik-FtLlk-stil pä de tre spelmännens låtar.
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Kompositioner

Plzzlcaton och flappoletter, Staccato=lek&ton

Gdlik Fajks egna kompoMtloner (megt troliga) l
Medelpadshäftet Svenska låtar

Det har varit ett väldigt hallå sedan år ]930 om
Gulllk Fajb Pizzicaton, fMgeoletter och stäccatondegaton l s|na låtar, vIlket kulnunerade 40 år
séijare l Sörmlanddåton år 1970. Kan man tänka
s19 att en medelpading och så kallad "norrlänning"
kan komma med sådana galemkaper. Ert lnMLndares anmärkningar om Gullik Falk, sottj n,ä,qtan,
hela eliten inom spelmangkretsen här hemmavid
accepterade att de ej hörde till spelmanslåtama.
Kan man tänka sig något enfaldigare'?

efter
Spel-jörw
Spel-Gulle
Spel-Erlk
Spel-jöns
Spel-jöw
Spel-jöns
Spel-Erlk
Spel-jöns
Spel-jöns
Spel-jöns
Spel-Gulle
Spel-Gulle
Spo1-Gu]le
Spel-jörw
Spel-Erik
Spel-Gulle
? '?
Spel-jöm

Nr
l
Pokka
2
Gilj&repolgk&
s
Pokka
9
Brudvak
Il Pokka
15 Vak
27 Po1Ua
31 DJävulspolskan
33 Po1Ua
34 Vå]s
36 Pokka
37 Hltxdam
3s Pokka
40 Marknadgpo]skan
44 Gökpokkan
45 Pokka
s6 Grottekvarnen, vak
s7 Vak

År 1910-12

Om det nu lir med mnningen överenmämmande
att ovanmående 19 låtar är efter Gullik Falk, så
förblir det en gåta varför han överlät dessa underbara låtar till resp. spelmän.
Det brukar för det mesta varit så att genier, som
vet och kan någonting, högst ogtlma vill lysa med
Bio kunnighet och skickllghet. Dom tycker att det
Inte är någonting att skryta över eller prata om.
Dom anger det som varchgsmat. inget mlirkvårdigt. Vad tänkte Gullik Falk ? På den tiden var det
något av avund Bpelman emellan: trolldom Svartboka - etc. etc. Att Gdllk Falk med tiden
blev mycket teknkk var kamke ockgå en förbannelse. Kamke han kände trycket från spelmun sc)m
uttalat förnedrande ord om hans utt att spela osv.
Om Gullik Falk skulle ha uppgivit Mg som kompsP
tör till ovangtående låtar kamke de aldrig blivit
godkända ? Den mlmtanken kamke faxjxjs i honom.
Gulllk Falk höll gfg på Mn kant utan att grUva ner
s|g i sus och dus.

jag hade då spelat fiol sedan år ]900, sjålvlurd l
allt inom folkmusiken. Kom vId denna tid över
1Öss blad med tryckta låtar från "Södra Sverige"
W %der om Stockholm (som jag då uppfattade det
som norrlänning). Det var Inga lekmker för en
spelman. Där förekom så många försu[mn|ngar l
olika tonarter. pIzzicaton, flageoletter, staccatow
legaton, namnen på respektive låtars spelemäjn,
vimlarepcMka där den v|sslar på visss stullen,
"Gubben" och "Käringa"träui. En stråkförlng som
inte vem som hekt behärskar så noopelare han
är.
Tyvärr ur alla dessa noter försk|ngrade. En yngling hade ej RSrmånd att tillvarataga Udana klenodor och suiderskor ansåg att didana hieroglyfer
Inte var någonting att spåra på.
Först vid vuxen ålder remte en dag Gullfk Falk
den ca 12 mil långa jHrnvagsresan till Sun&iva]1.
Han vlstades där.en tid. VId den tiden f&nns det
på varenda krog ett mwlkkapell, som bemod
rncst av vIolin, cello och piano. G F pamade då
på att av någon vtollnkt lära s|g notsystemets
mygterier. Rewltat: Enligt skribenten var nu
Gulllk Falk en - mwlker.

På den tiden vlollrMbon Karl Sporr restl0 l in- och
utlandet med uppspelnlngar l folklåtar var hans
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bravurnummer låtarna som här är noterade som
Gullik Falks. Det gick rymingar efter ryggen vid
dema taktfam rätta rytmer då Sporr spelade dem.
En uppleveke.

Anton Hög0j¶b0rg
Den ende soitj man kan Uga fulktändlgt kunnat
upptaga manteln efter Gullik Falk var Anton
Högerberg, Ånge, elev till Gulllk Falk. Han är
mig veterligen den ende t Sverige som för närvarande kan Spela och tolka låtarna som de skall
Bpélam l hang yrke. målarenz blir ofta stråkarmen, dvs högra armen, uWllten. Detta inverkar menligt med oBtadig ton Bom följd. Detta har
nu drabbat Anton. Turligt nog har han i tid spclat
in några låtar på platta. som är en njutdng att
höra.

Gulllk Falk hade en son, WIlliam (nu 1975 fyller
han 76 år), l unga år medlem i Modelpads Spelmandörbund. FOrma gången Jag hörde honom
%éiåde han poWkan nr l f Medelpadmhäftet. Jag
anUg honom då Jämbördig med Anton Högerberg.
Nlls Olsson var vid denna tid medlem i förbundet
och hade nyligen börjat lite snlått om Gdllk Falk.
När Wllllam vid en uppspelning i Stadshussalongen
fick höra N O misskredjtera hans far bland de närvarande spelmäjnnen blev han förbannad, avmde
Mg medlemskapet och försvann ur spelmanskretmrna. Blev en totalt död man inom folkmusiken.
En stor förl'm för spelmangförbundet.
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Holger Andersson död
Den s februari ]975 avled mtMkförläggare Holger
Andexmon, Göteborg, 66 1/2 år gammal. Han var
Innehavare av Mwikförlaget Nordkk Folkmudk,
Göteborg, och lyckades med konststycket att vara
mrläggare Wr en hel del nothäften med svensk
folkmtMk. Han hado en stor kundkreW och var
känd i vida mwlkkretmr, icke blott l Sverige.
Han var den persomf|er&de hederligheten i affärsangelägenheter, en spelmäjnnens vän och tmkyddare, och det Wr mycket tack vare hans |ngatser
Bom svensk folkmiMk blivit känd och uppskattad.
För hane uppoffrande gärning Mår spelmansorgaMsstlonerna - icke mlnst Södermanlands Spelmamförbund - l Mor tacksamhetsskuld. Holger
Andermon lämnar ett stitjr1 tomrum efter slg.

Det lir svårt att sätta Big In i att ägaren av Nordisk
Folkmuslk AB ej mer är att finna på sitt anspråks10ss kontor på Kungsgatan eller l sln tmtad på
Dr Belfrages gata. Han var rörande hjäjpmm och
vänfast. Han var sjukl|g i hela sitt liv; l ungdomen
led han av TBC och på äldre dagar av cancer. Den
s|stnämnda sjukdomen tlndMo en, mämkllgt att
döma, alltför kort levnad, fylld av tåligt och tålmodigt arbete i Fru Mus1CM tjäjtjst. Som en ringa
erkända för Mn ideella strävan blev han för några
år sécjan utnämnd till R|ddAre av Vamorden, vilket han Båtte stoR värde på.
VIla l frid, gode vÉln, och tack för god gärning till
fromrm'i för den svenska folkmudken!
Gustaf Wetter

2s
NOTISER OCH ORDSTÄV
hämtade ur Folkminnesarkivet, Nordiska Mméet
De spc!lnlän souj lärt av Micken kunde spela på vilken sicj3 av fiolen som häjst. Sömstugu-Fredrik i
Stora Malmen. Och han kunde annat med.
(Hagström, Hagtorp, f. 1840 i Österåker).
Den onde deltar l damen. ja denna berättelsesägen har jag hört som barn, att den onde dansa
ihjäl plntorpafrun är en gammal sägen, att den
onde dragit hela sjcåran under jorden är mig obekant. Det har hänt att någon klätt ut sig anskrämligt och sökt skrämma ungdomen, men fick ett
kok stryk och så var den saken klar.
(Axel Axelsson, Råby, f. 1869).
Näcken håller te° ve" åar, broar och l "sjögar"
helst vid bråddjup och klippor. Han vill råda
öfver mångens öde och han kallar mången ned
till sig. Hekt gör han bekantskap med unga spelmän. Ännu (186s) finnes sådana l lifvet, "soty1 ha
lärt af Näcken", och så goda fioler ha stundom af
Sörmlands-Nacken blifvit till de af honom gynnade utdelade, att sedan stHken väl kommit l gång,
så va" han (stréken) god te" spela sjelf sen bå"
fiol å strOke va" ta1na frå" spelman. "Ens sådan
fiol är af rätta daget. "
(Härmelin, 186s).
Bröllopsspelmän togs alltid ut de bästa, Bom faxjxis
att få. Häradsspelmän är här en främmande titel,

Härads-spelmän är enligt vad jag hört någonting
av äldre datum då en spelman 6kaffade mg tiiidånd att utöva dn musik l hela häradet. Det
förekom även att spelmannen bodde l en liteo
stuga vid bygatan, ibland kunde han dö l armod
då ett supigt levnadssätt bidrog till att han fick
leva på svältgrämen.
(Evald Larsmrw farmor, f. 1867, V. Vingåker).
De blötte dna Hrängar l brXnnvln och lät dem
torka före påsåttandet på instrumentet f?5r att
de skulle hålla längre.
(Evald Larsson, V. Vingåker)
Alltjärw-Erfk har spelat på bröllop, Han va
fkkare på gården. Dom dansa mycke på bröllopet
o sen skulle di följa brudfolket i säng. Då skulle
spelman få dra av brudgummen st|¢5vlarna o då
skulle han hfM en peng l stöveln. För s7 år sen
va ja me på mitt forma bröllop o ja kommer så
väl ihåg når han hitta pengen i stöveln.
(Anders Larsson, f. 1853 i julita.
Upptecknat 1941).

Ugch va dä går, ss käringeii, valsa å nös.
(Stockholm)
Usch va dä går, ss käringen, valka å neg.
(Stockholm)
Usch va dä går, Bä käringen, vaka å fes.
(Stockholm)

bµpelmän var mest av dålig kvalitet. Vandrande
spelmän var här för 0ss obekanta. Spelmans rätt,
man kunde taga spehn&n från vilken trakt man

Usch va dä går, så käringen, vaka å log.
(Stockholm)

ömka, utan tvistér, den skickligaste räknw den
för som utförde bUta damtakten. Några egendonw- Slstå vaken, ss snigeln, blev lhjältraxnpM på
melodier räkn&des ej utan man enchm så den låten
dambanan. (Värmland)
spelar den, å den, å så togs den upp. I lära hos
skfcklfg spelman var det brukliga, såXVlt mot betätning f penningar. ja - lärjungarna fingo ackom-

Allt på stor't, sr" tiggarn, dansa" i farmn.
(Strängnäs)

panjera sina lärare, Ja noter kunde en och annan
man få.

Har du sctt på maken, sa käringen när hon
dansa naken. (VäMergötlmd)

Notskrift börja här p . 1870-talet, kunskap om
desm noter spreds av klockare och betjänter.

Ungdomen rasar, ss käringen, dansa naken.

J3 - nya melodier och danser uppkom mera därigenom. På gehör Jenom sång eller v18sllng lärde

Nobelt, så fan, danm i glasbyxor. (Stockholm)

man sig av andra. Stödernas musik har nog invärkat, mången beväring å soldat har nog lärt rätt

Här ska vå]sss, Bä den, som dansa i träskor.

mycket under regementsmöten. Men flngo ej rätta

(Dalsland)

finessen förr än de träffa en skicklig Spehnan.
(Axel Axelsson, Råby).

Akta Wtterna dina, sa tuppen som skulle danss
med hästen.
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Det var en vacker vals, sa guldsmek om
ma rschen. (Sörmland)
"Far vakkert mild bruda, då bi mitt barn ho går
mild" sa°d prcsten cLinsad brudgummen te. (Närke)

Det märks ej för musiken, sa kavaljeren.
God natt för alltid, så käringen, när gubben
dansa i sjön.

Bättre lycka en annan gång, sa flickan, dama med
Det luktar så fint, sa bonden, når prostinnan dansa. sig själv.
(Halland)
Det går efter gehör, sa tomväktarn, tuta" galet.
Nu går det för mig, sa Billcngren, kom i takt i
valsen. (Värmland)
Dä stämmer, sa fan, spelte piano. (Dalsland)
Lyckas Inte, sa Sohlberg, skulle dansa mazurka.
Det var knubb, s Helimam dansa med Lisa.
(Småland)

'

Det stämmer, sa han, Bom satte sig i bälgaspelet.
(Småland)
Tyckte la Ja dä va klarinett, sa bonden, fick höra
göken.

l hålvitet danmr jag, sa käringen, når drängen
v1Ue dansa med henne på bondgillet.

Spela ut, ss orgeltramparn.(jämtland)

Är du ledsen luder, sa höken, dlmsa med hönan.
(Stockholm)

Dä va mej en hårdspelter fan, sa prästen om
psalmen när han tugga småspik.

Slår du min dam på käften. så slår jag din dam på
käften, sa bonddrängen på dansbanan.

Det är inte nog med att ha nlifverskor för att
kunna dansa.

Det går bra bara jag kommer igång, sa tuttan om
dansen. (Dalarna)

Dansa är inte farligt, men akta er för pojkarna.
(Bohuslän).

Nu år det slut med det roliga, sa prästen, dnnsa
i kyrkan.

Pojkarna har alltid "laddat gevär" då de dansar.
(Bohuslän)

Nu ska vi riktigt roa oss, sa fan. dansade med
mor sin. (Östergötland)

juvllga toner! Kom dansa bå höns å kalkoner.
Ångermanland)

Hlir är trångt om saligheten, sa prästen, dttnsa

När gubben dansar river han upp mycket damm.

fransäs på begra%ngen.
P '
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Bryngelssons notbok
En mer än 200-årig notbok utkom f höguls. Det är en samltng. omfattande 160 melodier, umprungligen
präntade av johamm Bryngelsson, Sexdrega socken l Älvsborgs län.
Bryngelsson föddes 175s och skrevs ]7s9, då han gifte s19, Bom "drängen och åboen". När han avled titulerades han "nämndeman".
Den nu utgivna notboken ur en del nv den s. k. Sexdrega<amlingen, Bom totalt omfattar oa 345 handskMvna noter.
Den bryngelssonska notbokem orlgln:ij finns hos Kindgillet i Göteborg, medan resten flnns på Musfkmweet l Stockholm.
Bland de 160 nu publicerade melodierna finns en stor mängd polonåser och menuetter av stoR lntresse.
Polonäsema är flertalet av mmma typ Bom vI har i Sörmland, både séxton- och åttondelsvarlanter. En
del direkta paralleller till sörmlujndska slängpolskor (upptecknade ca 100 år senare) kan påvisas.
Där finns även en del margcher av lntregge, en kontradaxw (melodin till GUståfs skål). Så Wäfwa de
wallmar osv.
Att Gustafs skål f$nns under benlimningen kontradans kamke vIsar att nedteckningen 1,n,te, skrlv|ts till den
då u populära kungavlmn (den borde Ju di rimligen fått beteckningen "Gudafs Nål") utan är en variant
av den tidigare kända melodin. Bryngelssons notbok är daterad 1774, två år efter det att Bellman ski1vit texten till melodSn. Llls gärna vIdare om Gustslfs skål i Sörm1an&låten nr l 1974. . ..
Du Bom är |ntresserad av äldre uppteckningar vIll ©vetv|s ha denna utmärkta saml|ng. Det ordnar du
lxttam genom att UttEl in S:-- (tllnk att något kan vara billigt l våra dagar) på postQro 52 36 90 - 6,
Ulf Kinding, Göteborg. Samlingen koinmer, Bom ett brev på postétn. ..
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EN KLOS i'ERHISTORIA
Sture Nilmon Tre Rosor
Då Jag j slutet av 1920-talet råkade den storo
doktor Frödin (OttO), antSkvarle vid VItterhetsMaidemien. utgrävare av Alvsstm Klomer och
bopåldolket vid Dags Mossé l &tergötland,
blev vi trots ålder (och på den tiden, civiktånd)
goda vänner. Han visade dutgången där bamllk
funnlO, ingrävda av nunnor från klostret mot
dåvarande järnvägen FomUa-ÖdeUög (nuinera
nedlagd). Så är jag framme vId Mns , Frödlns,
hMorla:

En dag var syster Åstfl och lukade i klomrtrkdgården, då syster Beata kom ut och skakade ungkläder. Symer Astå frågade om syster Beata Blådal hennes sovcell.

H&Bolen gjorde skuggorna långa, ännu swrade
humlor och bin. Munkarna, inte många, tog upp
karp ur de Hora knrpdammarna, ordnade med
ved och lager av vinterförråd. VId denna tid var
på Alvmtra mest nunnor. Dcms abed|ggn var död
och l dessa dagar kom jUst från Vadstenn en ny
föregtåndarlnna. Hon införde en ny ordninµ i
k]oswét, där den ordningen alltid r,1tt sitt varje
nunna haft e,n, Båk Att göra, men nu skulle det al-

"jadå, för en timma sedan vAr där färdigt. "
"Kära syster Beata, fann du l min säng en stor
morot ?"
"jadå, kära syster Astå, men varför frågar du ?"
"Jo, syster Beata, det var min man och make!"
Syster Beata blev verkligt och djupt ledsen:
"KUra syster Astå, då nlåste jag beklaga sorgen
att du blivit änka, för jag åt upp moroten för en
timma sedan!"

ternerm. En och swnma nunna sku]le inte alltid
dlska, en och samma Inte alltid tvätta osv. Nu
skulle det sktftas u att alla fick gt5ra allt och det
var roligt och omvUxlande för de stackars nunnorna l Alvutra.
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Sommarens stämmoC
Följande uppgifter har kommit red tillhanda:
0 18 maj

Sekelskiftemämma på Torekällbergét, Södertälje.
På kvällen samkväm.

0 19 maj

Spelmansstämma på Torekällberget, Södertälje

24 maj

Spelmans- och folkdansträff i Kiså

25 maj

Ungdomsringens dag på Skamen

24-25 maj

Spelmansstämma och folkdamträff i &tervåla

30 maj -l juni Upplandsschottis
0 l juni

Sörmlandsdagen i Parken, Eski18tuna

1 juni

Spelmansstämma i Västerfärnebo

1 juni

Spelmansstämma i Uppsala

7 juni

Mälaröstämman

7-s Juni

Spelmans- och folkdamarting på Rommehed

7-s juni

Ransätersstämman

14-15 Juni

Spelmansstämma i Österbybruk

15 juni

Spelmansstämma vid Lövstad Slott, Cktergötiand

0 21 juni

julitastämman. På kvällen mmkväm i Malmköping

D 22 Juni

Majmköpingmtämman

27-29 Juni

+ Finlands Svenska Spelmansförbunds årliga stämma.
- 'I år i Pargas i Åboland.
·

0

29 Juni

spelmansstämma på Skamen. Dalarnas Spelmamförbund
och Stockholms Spelmansgille medverkar

3-6 Juli

Riksspelmansstämman på Frostavallen

12 juli

Hälsingehambo

13 Juli

Delsbostämman

14-20 juli

Kaustby utanför Väsa. Finlands Spelmamförbund

19-20 juli

Spelmansstämma i Själevad

19-20 juli

Erik Sahlströms spelmansMämma. OttarUorg, Vendel

20 juli

Ålands SpelmansförbunU sommarfest

0 3 augusti

Spelmansstämma i Nynäshamn

0 17 augusti

Spelmanmämma i Katrineholm

23 augusti

Linköpingsstämman

0 24 augusti

Södértälje Spelmanslag ordnar stämma i Turinge

0 6 séptember

Sparreholmsträffen

0 Sörmländska arrangemang

31
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Barserverlng med mat och kaffe.
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Skriv till:

F rostavallsstämman
Kamrer Nils Hellborg
Byhögsgstan 3
212 3] MALMÖ
Han Under dig program och anmälnlngsbl&nkett,
Bom du Under tillbaka ifylld till mmma adress.
Alltd: Hjärtligt välkomna till
FROSTAVALLSSTÄMMAN
på Fromavajlen, Höör.

1975

Skärm Spelmandörbund
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MÄLARÖSTÄMMAN 1975
FOLKLIGT

«sse l "yBy

SPEL OCH

DANS

FÅRENTUNA HEMBYGDSGÅRD,
Färing® , lOrd. den 7 juni 1975

0

!ZL'!,Rt?KI12L
Kl. 13

MuolkgudMjHmt med Bulmlln l Färentum kyrU

Kl. ]4

Spelmacmtämma vId hembygdgghden. Spelning från
Bcénen - med möjlighet till
dam på ansunAn Intill.

Kl. 19

'Gammaldam" varvat med
äldre folklig dam

d'knes CJp0lmaol$lÖrbu,j
inbjuder till

-

FROSTAVALL'JTÄMMAN
]975 års Rlksspelmanssulmma med uppapelnlng
för Zornmärken på Frostavallen, Höör
3 - 6 Juli 1975
Den trlvmmma stämman: sulmman där vi inte
marscherar: stämman Ur vI spelar med varandra. för varandra och andra; stämman Ur
spel och dam kommer vUl överens - STÄMMAN
DÄR DU KOMMER ATT TRIVAS!
Vädret ? Vackert, naturllgtv|s. Vad annars ?
Skulle det tFots alla avtal bli regn någon gång.
ja då har vi gott om pIMs j många rum och sslär. Rummen ? FOrm klass och något enklare.
Dusch och bmtu.
Maten ? Skåmk med extra spets.

Bugg 315 och 317 från Brommaplan
ia:t. 30, Il, 13.35, 15, 16.15, 18. SO
Från FNrentum kl. 14. SO, 16. 10,
17.35, 20. OS, 23.10
A rm%örer, Wlarö gille, Färlngö
bembygdoWrenlng, Lovö hembygdd. ,
Adel® hembygddag, Ekerö kultun
nämod.

!!!pp!y!Net: 'el. 0s/s7 91 s5
(Dettm är Juno Bobergg arbetotekfon.
Han meddelar att medverkande
BpelmXn D)udg pä kaffe med dopp,
från den vxlmroedds Berverlngen.
F6re pmmaldamen 1ijl&b lämpligen
medförd mkkhgemUUck)
FN

ntum Svartsjbl&ndet
Streckat område
· St ockholm

För dig med hwvagn f|nns det uppgtullningsplats.
Tältare har ocKU möjlighet.
Adelgö

Ordentliga hygienutrymmen flnm l huvudbyggna den,

d

q

l

l
j
j
l

