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'TramS per telefon
LÅTSPELAREN (0755) 305 DO!
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Redaktionsadress:

c/o Blomberg, Holmfmtvägen s
151 36 Södertälje. Tel. (0755) 646s(3

Var sntul och för in en ändring l förra numret av
SlSrmlanddåten.

På Md. s finns en engekka efter Edvard Pettersson
noterad l G-dur. Det skall givetvis vara D-dur!

Ett kors till!

* * * 4##
SÖRMLAN DSLÅTEN distribuerm ull niedk·mmamu l Södrrmunlmds SpelmanMörbund och SörmlänUka

Ungcbnwringen . Utomstående kan göra en prenumeration på gµelmansförbundets cl rkulli r (inkliMve
SÖRMLANDSLÅTEN) för ett år genom att sätta In kr IS:-- på poMgiro 12 24 74 - O, :ldress: Söderman-

lands Spelmandörbund. c/o Bd Classon. Södertbllje. Skriv "Clrkulä rprenumemtion" pä talongen.

Upplaga: l. 500 ex Utkommer 2 gånger per lir
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Torekållberget har blivit en plats där publik och
medverkande kommer varandra ganska nära. Plåt-
sen år förnämlig för den här stämmotypen och det
syns Bom om både våra åskådare och de deltagan-
de spelmännen och danmma gärna återkommer år
efter år.

Södermanlancis Spclmandörbunds femtioåriga
verkmmhet kunde notera ett nytt rekord i som-
ras: inte mindre ån nio stlhnmor genomfördes
i landskapet!

SÖRMLANDSLÄTEN ger här en liten tillbnka-

blick på evenemangen.

Eskilstuna 1 juni
Parken

Södertälje 18 maj
Stämma i sekelskiftesstil

Den sedvanllga sUlmman på Torekällberget hade i
år kompletter&ts med en mämma l sekelskfftesstil,
vilket visade s19 vara en mycket uppskAttad inled-
ning på sommarens stämmorad.

För att då ett dag för det alltför förmmmade
folklip instrumentet munspel hade man utlyst en
opretentiös tävling i mumpel och enradigt drag-
spel. Inbjudan hade bl. a. gått till ålderdomshem-
men i Södertälje.

Rewltatet blev helt enligt förväntningarna: inga
föranmälda tävlande, men flera av besökarna hade
sitt spéi i fickan. Snart nog framgick det att det
Inte var frågan om någon v|rtuostävlan, munspe-
len kom fram. spelmännen upp på scenen, och
munspelsmästerskapet var ett faktum. VI hoppas
att sUhnman medverkat till att ännu fler plockat
fram sina munspel och Blitt igång.

F. O. kunde publfken begapa den förnämliga sekel-
skjfteskostymerlng som många av de niedverkande
(och många av åskådama) tagit pä dagen till ära.
På dansbanan bjöds undervisning j schottis och
gubbstöt (hambopolkett). Dagen avslutades med ett
trevligt mmkväm i Rönneberga Bygdegärd.

Många nöjda röster från publik och deltagande
spelmän och danmre har hörts. Månne plats för
en återupprepning Tjästå är ?

Södertälje 19 maj
Torekällberget

l sörmklndsdagen, som årligen hålles i Esklktuna-
Parken, med Rekarne Folkdans Gille Bom arrangör.
ingick i år en spelmanmämma, som en hyllning till
det jublle rande spelmansförbundet.

Stämman hOlk på friluftsteatern. Deltagarna, mést
från hemkommunen, bjöd pä l timmes underhållning

med alkpel, grupp- och solospel. Ett uppskattat in-
dag var nyckelharpsgruppen, ett gäng Esk|lstunabor
sotyj sjä]va byggt sina harpor och börjat spela låtar.
TroO att flertalet inte är medlemmar l förbundet
stände de upp för att bidra till jubileumdirandet. VI
hoppas snart finna dem som medlemmar i vårt för-

bund.

Stämman ht5118 Inför en liten men mycket lntresserad
publik, och fick därför en ganska Intim prägel.

Julita 21 juni

Spelmansstämma

ju)itsistämman är Mkerlfgen Sörmlands mest kän-
da stämma. Antsedan den forma spelmanståvl|ng-
en där (l 927) lir jullta ett kärt tillhåll för spelmån.

l år var stäinman förlagd till Hånhagen, där en
talrik publik mmjåts i det vackra högsommarväd-
ret. Sjuttiotalet spelmän underhöll och det vMde
sig snart att två timmar var en knapp tid för att
alla skulle få viså dna talanger. Ett jubileum fl-
ras ju på olika vis och på denna stäinma hyllades
några av fCSrbundeo veteraner. Som vanligt ingick
Uven dans, både under sjlilva spélmanssWmman
och efter densamma, då Verdandi folkdamlag stod
för en uppvisning och ledde lekar.

Detta var årets upplaga av den "vanliga" sUhnman
på Torekällberget. För många deltagare var detta
avs1utn|ngen på ett tvådagarsevenemang. men skå-
rån var ordentligt utökad med många tillresta spcj-
män. Efter ett omväxlande program med allspel.
gruppspel och Bok)framträdanden. drog u spé]-
män och dansare ut i gårdar och gränder.

SAMKVÄM

På kvällen drog danmre och spelmän till Malm-
köping, där det bjöds till samkväm med mycket
spel och dam.
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Malmköping 22 juni
Jubileum 1925— 1975

Midsommardagen 1925 bildades som bekant vårt
förbund l Malmköplng. 50 år senare på mmma
plaw hOlk en av sommarens största och trlvmm -
måne stlhnmor. En dag fylld av mtmk och dans,
väl värd att minnad

" %

,""' ,, ,'Nl 2: ? d Aå

")J""li'"S,l;l
Som en vIbb protest mot alla möjliga och omöjliga
damtävlingar runt om i landet hade här ordnats
majmköpingsmästerskAp i gubtmöt (hambopolkett).
Stort och muntert deltagande!

Högmässa i folkton efterföljdes av utspisning från
kokvagn på Malma hed. Ärtsoppa glvetvis. Spel

och dans överallt.

Festtåg med förridare s0111 femtio år tidigare.
Stor stämma på ldrottsplatsen med både alkpel
och alldanz grupp- och solospe], färödam, all-
män trivml och förnöjeke. Gumf Wetter ut-
nämndes till Sörmländska Ungdomsringens förste
hedersledamot och förbundet fick mottaga ett stf -
pendium.

Nynäshamn 2 augusti
HEMBYGDSGÅRDEN

Efter uppehåll under juli månad mrtade augustf
månads aktiviteter med en stiimma i Nynäshamn,
en plaw som verkligen har mimgynnats vad det

gäller spelmansstämmor.

Tyvärr hade väl inte spelmännen riktigt vaknat till
liv efter semestern: deltagandet var garwka ringa,
men folkdanmre från Nynäshamn, Sorunda och
Ckmo var en utmärkt sMnme för programmet.

En st;innn;i ,1tt l:ll)|'t:l tl]ll):|k:| till'

Hembygd@irden i Nynäshamn är en fin plats för
en st:innn:l, sk:un den s()j1) per sik, liven npclmän

borde kunna hitta elit till en .|!)|).in j;jnp;.

En trcvlig stiimm:i blev ch't dock och ('It minkv,im
I'i:t' d:inunro' nc'h ql)('ln):|l) :lvrun(|:l(l(' d:iW'n.
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Katrineholm 17 augusti
FOLKFEST I STADSPARKEN

Stämman i Katrineholnw stadspark börjar nu bli
inarbetad. Det kommer mycket folk. både publik
och medverkande. Vi har en ambition att ge dennn
stätnma en karaktär av folkl"est med filtar och
matsäck.

För att flytta ut en del av verkmnheten bland
publiken hade den tejcMska utrustningen denna
gång kompletteraw med en sladdlös mikrofon.
Det hela började bra både vad det gUller musik
från medverkande på scénen och bland publiken.

Men. . . en åskskur såtte snabbt stopp för
vidare framfart. En trogen publik i hällregn fick
"njuta" av en något blöt och beskuren stämma.

Nåja. solen kom så småningom tillbaka så att
stäinman kunde duta under någorlunda ordnade
former, men nog var väl både publik och delta-
gare lmvtkna. Stämman som skulle ha blivit en
av höjdpunkterna under sommaren blev tyvä rr
regnskadad! Men samkväm blev det förstås och
då glömdes regnet av de flesta!

Turinge 24 augusti
HEMBYGDSGÅRDEN

Sparreholm 6september
HEMBYGDSGÅRDEN

En helt ny piåts för en spelmansstämma! Turtnge
hembygUgård kommer kanske inte att kunna ta

emot kommande Jättestämmor, men för en stäm-
ma av mer begränm format vkade den sig vara
väl lämpad.

Spelmän och dansare från landskapets östra delar
tillbringade en trivsam efterm lddag tillsammans.

Improviserad dans och improviserat spel var
kanske den mest lyckade ingrediensen. En stänl -
motorm som vi borde odla mera. Lokalbetonade

arrangemang ger en fin närhet mellan publik och
medverkande, som alltför ofta saknas på de större
tlllmällntngarna!

Den sedvanliga, välkända. tr|vsamma sparreholm*
träffen skulle i å r utökas med en liten spéjmaxw-
sUivnma under ekarna vid Biivens strand.

Tanken var god, men llksom l Katrineholm såtte
vädrets inakter en klipp l hjulet. Enligt planerna
skulle vatten finnm i sjön och ingen annanstans.
Tyvärr blev även luften ordentligt utspädd, varför
hela evenemanget fick gå av stapeln på danslogen.

Enligt planerna blev det alltU inte, men spel och
dans blev det som vanligt. lngenstans j Sörmland
fungerar vill samspelet mellan spelmän och dan -
sare bättre än j Sparreholm ? Träffen har fått ett
gott rykte, vilket visäs Inte minst av att deltagare
åker SO mil fram och tillbaka för att vara med.
Det är intresse det!

p 0 0 0 0 0

nmx
Södermanlands Spelmansförbunds styrelse vill hlir
passa på att tacka alla sotn på olika Blitt hjälpt till
att göra vår Jublleummommar till en demomtra -
tion av vår folkliga kultur.

Det Ur ett tack sorn omfattar lanUting och kommu-
ner, Bom hjälpt 0ss med finaxmering, föreningar,
Bom stått Bom organisatörer för sUmmor och trUf-

far, alla goda människor, som arbetat med alla
handgripliga saker och sist men inte mfnst alla del-
tagande spelmun. danmre och dingare, som fyllt
de olika evenemangen med den folklip kultur Bom
vi kallar vår egen!

Sommaren 1975 har varit en värdig avdutnlng på
vårt första halvsekel. samtidigt Bom den givetvk
är inledningen till nästa.

De gångna femtio årens nydanande arbete förplik-
tar till nya Initiativ inför kommande decenniers
verksamhet.
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Mitt i semestern damp dat ner en i:ilres-

sarjt handlinC, benämnd "Disku3sionsunder-

lag Nr upprättandet av Unmomsrin ens

måldokument".

Denna skrift komer Ukert att låta tala

om sig de närlnaste åren.

Pörtattaren, Åke SJöndin, var fram till i

år distriktgordrörande i Stockholm,

I skriften tar h&n upp frAgor 3om vi alla

borde ställa 0ss, ock fUrsöka bésvåra, rö-

rande ungdomsringens arbete, mål och meto-

der.

Meningen är inte att materialet skall lä-

sås, behandl&s och klublÅästås omgående,

utan författaren hoppm kunna 0 impira-

tion till nogrann analyg och moget över-

vägande av de frågor Bom tås upp

UPPFÖLJNING DE NÄRMASTE ÅREN

Materialet kommer att följas upp med frå-

gor och enkäter bland f'Sreningarna. Många

av frågorna måste betraktm som angelägna

att snabbt lösa. Andra behöver vänta och

mogna.

Skriften inleU med en tlistorik av vilken

man kan läsa sig till hur vår or anisation

kommit att éSegtalta si sotd den nu gör.

Långt viktigare är dock delen där han för-

Uker blicka framåt, finna nya utvecklings-

vägar eller siar om hur vi kan komma att

utveeklm.

DBBATTEN STARTAD I SÖRMLAND

Vid Sörmländska Ungdomsringens upptakts-

konferem L Södertälje, den 21 september,

medverkade författaren och pregenterau

si'tt verk.

3land de intremanta spömmål Bom han då

drog upp, och hoppndm vi Uulle l'ortsätt:,

att diUutera hemma i röreninbarna, kan

nämnås:

Är vår ändaulsparagrar ändamå18enlig?

Har vi någon målmättning?

Behöver vi en riksornnisation?

Vad är idealitet?

Förvaltar vi våra ekonomimka medel på

bästä utt i dag?

Skall vi i framtiden vara Qn ungdomsorga-

nisåtion eller en kulturorganisation?

Den s18ta rrånstallninnn är m"cket in-

tremant med tanke pä de nya bidragsbe-

3tämmels0r till ungdomsoranisationer,

Bom riksdågen nyligen antagit, och Bom

presenterås på annan plats i denna tid

ning.

FÖRENINGARNA HAR FÅTT MATERIALET

Skriften är stor och svårlust, varför man

skall läss den i "små portioner". Varje

föreniW har fått minat ett ex. (bil till

Ringlinjen nr 7-75 Bom kom ut i Juni)

RikUamliot kan stå till tjänu med yt-

terligare ex.

'cii:i önskah lir att skriHen, och den Lehand-

ting den fick på upptaktskonferensen, skåll

leda till att alla tar del av dcss innehåll

och Éir med i debetten. SörmlandUåten torde

kunna ge plats för inlä g. Distrikt3stämulan

nästa år bör bli valpläts rar en debatt som

öppnar vänrna till en ny era lär ungdoma-

ringen.
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Sörmländska spelmännen
hedrade sina banbrytare

Spelmam/örbundet3 ordförande A me Blombevg placemr blomlyran vid Artur lromberO& gmuMen. När
mam bakom Bertil Rydberg, Örebro, Guatal Wetter, slOuaM EJermo, StWComCa, s0771 3peaellt tackade
Wetter Innan han f Mlkkap med fru lnOuor Holmqukt, ockaå "apelman", beOav Mg till upMmO på
Skamen f Stookholm, 3å7vlt ndrmam lnguar Andemmn och Ntk Lfnduall, Katrineholm.

Mdormmbndo qp0lm&ndörbund
hbr d0tt& om 30:b vBrkmmhetur
vät Btt jubllom på ett mnorlundg
aa. htäjjet fUr dd Mor jublkurno·
hd dr mo 10Wjjet ut mod Urot
mycket nymodW l Bmrv4 - man
bmdda,r UUvlWWn. NI mammor
Mod från Hrkn på proymmmot,
mm,n »r by dem rym Kvm. noran
höll mao en HoMo och hönt opomoU
Kkovtm - hMmnmKns me4jom·
rmr ljedmdm.

Donna hedenbev18mnk ordnM0
mm med tanke på de kamke nAr·
mue mo medlemmar eom ätt bon
under dc N) åren och den tog m
form l blomuerhylMIM på Blr&v&r.
n& Ur tolv &v do mkng& na bli
mpregentmter för &11& h&dmg&ng·

m.

BortAt »tam "Bpelm&notopur"
och &nförv&nter till de bortnjngn&
mmläd09 vId Nordm40k&pell0t l
Kunnoholm. Efter I7ÅKT& 1nled·

nlnpord sv spelm&n00u0t ouotm

Wetter nédl&d0s blommrlyror vId

30x gmvar' Artur F'ombergö
( %·1973), Alex Curbono, Bernmm

BOstTÖl718, Konrad Erlkmonz Arvid
joMnmon och Arnold Lun¢bqv1oto.

Två &v dona ar jordMe på
SHgUyrkogårdon.

VId v&xj0 gmv spelMeo på Böl

Tygtb0rnv|g&n. 'nd|ggre hade de
Myrande l&gt lyror vId gmvorm for
Alvar Ronén, ORm Vingåker. NM

Er1imon (Tlenmo) l MellOm, Enwt
Gr&nmmm&r och Iv&r Hultmröm,
Flöda.

Emn Gmjlmmm&r var den oöm
blld&do 9ödermmnw 9pel·
mmofOr'bund och även nem

andm 1UxmpelmmMörbund. Han

v&r född l v&dgbro, unöynlnnmm
tör Rlkgmugeet, blmd annat sUf·

tArc 1018 &v Folkdmmrnm
rlkMörbund, im Svemka
Ungdommngen vam udnlnk, r·

n&re blev naxnnandrmd till Hombyg·
den, han var redUtör för Ull
lW. Han st&i1Me Kven svcmK&
nolbygnrförbund0t. nu Mn pon·
monerm bos&tt0 han mg på en gård
l Tloda dAr han efter endm tre
veckom v1mln &vl0d. D0ttA hkndo
190&

södormmlana spelmmdörbund
hade vId ouirten 30 medl0mm&r. I
dag ar mm m Ordforande Ar Ame
Blomberg, 36 år, frAn %derUjje.

MlnnemhOgtlden l 1Drdagm &vMut·
ades med kaffemmkv&m på
Duhveholmo penmonu. Dkrvld hölj
GuotM Wetter varma mlnnemrd
över många ledmde l opelmw-
förbundet, pemoner mm nu vMr
för Alltid. Wettem blogmner In.
speladeg på band

V

p b 0
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Grammolon

Skivguiden

I Sörmlandsläten 1/75 klagade jag över den
dåliga skivutgivningen med svensk folkmusik, men
det skulle jag tydligen inte ha gjort. Tiden som
gått sen förra tidningen har inte ens räckt till
för mig att lyssna på alla de som komit senaste
halvåret. Men här j'r i alla fall en förteckning
över samtliga skivor jag funnit.

På ,iakt efter Skaql?m""lal?et (FJEDUR EFG 5017006)

hlilhelm Grinsäter, Thore Härdelin, Petter Logård
m fl spelar, och det har verkligen blivit en
jakt på Skäggmanslaget. En jakt där man tydligen
inte lyckats fånga bytet. För så här långt från
Skäggnanslaget har väl de här tre killarna aldrig
varit. ldille, Thore och Petter spelar fem låtar
tillsamans sen är resten några låtar frän all-
spelet på senaste Delsbostäman, en från Bingsjö-
stämman med Evert ldaernberg, ett solo av Thore
samt några låtar med Delsbopojkarna.

Det Xr en skiva som känns ganska meningslös
att köpa. Vill du höra Skäggmanslaget sä köp nå-
gon av deras tidigare och vill du höra Delsbo-
pojkarna så köp istället:

Gamneldans M Sitans0n (YTF 50220)

med Skäggmanslaget och Delsbopojkama. Det är en
skiva fylld av gammeldansmusik av alla de slag.
l och för sig i ganska raskt tempo, men utmärkt
att dansa till.

='i:,="l% på To~kallb01rY/et

Här är också en skiva som går att använda till
gamneldans - åtminstone det mesta av musiken.
Södertäljespelmännen vill här visa sin repertoar
och det har blivit låtar från Sömland, Uppland,
Dalarna m fl landskap. En blandning av valser,
schottisar, gånglåtar och polskor får du lyssna
till, Och även om polskor aldrig blir så bra i

stora spelmanslag, u har det här gXnget lyckats
göra dem instressant genom att inte riktigt vara
överens om hur de ska spelas.

s=å"5 på 'G!kiq!l "p"Iade au (ärI-Erie

En ensam fiol på en hel platta blir gärna lite
unf:råkigt, och allra helst när det är en träsko-
flo spröda ton. Tjugo låtar består skivan av;
polskor, kadriljer och valser, lite för konstmu-
sikaliskt spelade och ganska orytmiska.

Natt uid Skualtkuar'n (1'Nld 3F)

En skiva med "folkmusik" där samtliga låtar är
komponerade och spelade av kli11e Toors. Han kal-
lar sig ärna "Finnskogamas Paganini" och detsXger vd allt. Om du gillar folkmusik, sä köp

inte den här plattan:::

, \:)°
'l\

: ,

.

r

~l ,

,5'
f

l ! C

'i ,L
4
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L':F""Sä&0:t"'kelhalPa frdbi 0'steR)Rbruk

Här finns de flesta Usterbybruksspelmännen sam-
lade som; justus Gille, Viktor Vickman, Eric Sah1-
ström, Hans Gille, P-o Hellgren, Per jernberg
och Spelmanslaget från Usterbybruk.

Gille och vickmanär båda födda 1897 men deras
ålder märks minsann inte i deras musik, som både
är kraftfull och rytmisk. För övrigt vill jag
bara nämna att det är så skönt att hkm Eric Sah1-
ström spela något annat än sin kOn:'"n·mdp musik.
Här spelar han några efter sin tar och farTdr.

Skivan ger inte bara intressant musik utan
också en trevligt skriven artikelom nyckelharpo-
typer, olika spelmän, midsommarfirande och vagns-
huslåtar i Usterbybruk.

SpelmUn i jamtlmd och Härjedalen
:a ]r cc 7All' c· éj

Det här är absolut den charmigaste och trevligaste
skivan jag lyssnat på den här omgången. Svenskt
Visarkiv har samlat inspelningar med 15 olika äl-
dre spelmän i jämtland-Härjedalen och det har
blivit en förträfflig blandning av fiolspelare,
munspelare, trallare, dragspelare och till sist
den fine klarinettisten Eric Nilsson frän Mattmar.

K du bara tänker köpa en av alla dessa ski-
vor som jag skrivit om här, sä låt det bli denm;

Hmmdakt (Caprice RIKS LPF 4)

Svenskt Visarkiv konner här med ytterligare en
utgåva. Det är en samling av folkliga koraler,
psalmer ur de olika svenska psalmböckerna, fri-
religiösa sånger och husförhörsvisor. Till de
flesta sångerna medföljer också text.

Kom Kom SkaVi Bd På Åland (RCA LSP 1036s)
Fin andsvens : o :mus k

Har du tänkt på att svensk kultur sträcker sig
över till Aland och Svensk-Finland? Det är en
kultur som de ihärdigt försöker bevara från ström-
ningarna från Finland och på A1and har väl det
varit lättare än på fastlandet.

Svenskahtteratursällskapethar här samanstä11t
några axplock ur Aland-spelmä'nnens repertoar och
det har blivit musik av Föglö Spelmanslag och sång
av en Wngd äldre personer. Tyvärr ger omslaget
inte några uppgifter om de medverkande på skivan,
för det är något man verkligen saknar här.

°'G:i:', 11°É n7°/'m"""""ik från R j'..'

Den här norska skivan säljs i Sverige och det
finns all anledning att ta upp den här i förteck-
ningen. Det är nämligen en mycket hör- och dans-
bär skiva. Sven \yhus och Haruld Gu11ikstad spe-
lar pols och några valser och schottisar. Nyhus
är tyvärr lite för nWcket konstmusiker för att
vara riktigt säker i rytmen när han spelar ensam,
men de flesta låtarna spelar de tillsannans och
då fungerar det fint.

0 Här är sen alla skivor som jag tyvärr inte
hunnit med att lyssna på:

E'omcns låt (HURV KRLP " l)

Det är Anders Rosén och Roland Keijser som spct
lär.

PoIskor oah andra låtar Pån norm BohuUan
rnpmNrL ~µ JUl

Här är det Quille spelmanslag som visar fram-
fOttema.

Hairpan min Philips 6316 401)

Gruppen Harpan Min spelar tnyckelharpsmusik på
oftast egenhXndigt byggda harpor.

Sbjenskk L ?'a:'sEQ:alv (FJEDUR EFG SOl 7 7071)

Haga jonas och Erik Hjärp spelar dalapols.kor,
schottisar och valser.

%Fgia?ams "i'"" "' "" "'
Här finns också polskor, schottisar och valser.

miiop och l å7?s (lrlp 16)
n an· ssvens : o :mus : 2

Här är det Lappfjärds Spelmanslag som spelar
musik som använts vid bröllop i de svensk-
finska bygdema.

'kp d Lamba (LRLP s3)
n am ssvensk o <musik 4

Abo1ändska låtar spelade av bl a Aspö-Erik,
Brunnskärs-Nja och Houtskärs Spelmanslag.

Om det är svårt att få tag på någon av des-
sa skivor på platsen där du bor, så skriv eller
ring till ,i,zqj,Younj på Folklorecentrum i Stock-'
holm. Han år oiTTi"gare än de flesta skivaffärer
på sina plattor, så tillå'gget av postförskotts-
avgiften fördyrar bara någon krona - och bestäl-
ler du fler än en skiva blir det ju inte dyrare
alls. Hans Mress är:

Folklore Gen trum
Roslagsgatan 22

113 55 Stockholm

och telefonnumret: 0s/15 s3 32.

Lillemor Wennerström

— VM mwlnr pr hrnr hrlni ?

· Hack romb!
— Jnhnn Sdmmim I
— XII. halvbark förmh
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När man user de ändrade bestämmelserna

för bidrag till ungdomsorg:lnisationer

(SPS 1975:466), Bom trädde i kraft den

1 juli l år, kan man inte undgå att

fråga sig vad riksdzgen menat.

Bestänlmelserna innehåller en del besyn-

nerligheter som väckt min förundran. En

förundran som steSras till oro för orga-

nisationern&s framtid, när man vet att

kommuner och landsting står redo att

följa efter, och Ukert kommer att för-

Wndra sivia bidragsregler i sämma anda.

Att jag i skrivande stund inte fått ta

del av skolöverstyrelgens tlllämpnings-

förmkrifter, Bom håller på att utarbe-

tås, dämpar inte min oro.

DELTAGARE I ÖPPEN VERKSAMHET RÄKNAS EJ

Det Nrsta man förundras över är att

deltagare i öppen verksamhet inte läng-

re får räknas med som bidragsgrundande

medlem. jag tycker denna beståijn_"]else

rimmar illa med de ökade krav och öv18ké-

mål Bom Barnhållet ställer på organlmati-

onerna, t ex i SIll-utredningen. Här bor-

de i stället möjligheten att räkna med

de]ta are i öppen verksamhet stått kvar,

vilket sku]je ha sporrat. organisåtioner-

na till nya insatser.

BESLUTSKRAV FÖR 7-ÅRINGAR

Nästå besynnerlighet är den medleuMefi-

nition Bom begt&mme18erna innehåller,

Med medlem i ungdjmsor anisation förstås

medlem, 7-25 år, amluten till lokalav-

delniW inom organisatlonen, och som där-

vid haft stadkeenliRu mö,llihheter att på-

verka beUut rörande orkanisationens

verkmxnhet och inriktninR. Han skall ock-

så ha betalt medlemsavgift för närmast

föredende år.

Vilka av våra 7-s-9-åringar är mentalt
ruståde att kunna fatta beUut rörande

orunigationers mål och inriktning ?

Är det verkli en riksdågem fulla all-

var att barnen skåll kunna sätta sig in

i och deltaga i dessa beUut ? Uppfyl-

ler organisåUonernas 3tådgar de3sa

krav från myndigheterna?

jag väntar med spänning på svåren i

skolöverstyrelsens tillämpningsföre-

skHfter.

ONÖDIGA LOKALAVDELNINGSBESTÄMMELSER

I beM&mmeiserna om lokalavdelnin6ar

sÉL©s bl m

Med lokalavdelning av unmomsornnisa-

tion avseg sådan avdelning där

1 flertalet av medlemmarna är i åldern

7 - 25 år.

2 det ankommer på medlemmarna och på or-

gan 3om utses av dessag att beUuta om

avdelningarnas verksamhet.

Z avdelningen är införd i ungdomorga-

nisåtionéns reQBtér CSver lokalavdel-

ningar.

Béstämmelmn om att flertalet av medlem-

marna ska]l var i åldern 7 - 25 år får ju

till följd att en förening med 150 med-

lemmar i dema åldrar och 151 medlemmar

över 25 år inte betraktås soin bidrags-

6rundand9, medan en rörenin med 12 med-

lemmar i åldern 7 - 25 år och 2 medlemmar

över 25 år blir godkänd, för här är ung-

domarna i majoritet. Ändå besynnerligare

ter sig begtammelsen då den egentligen

inte ligger till grund för något bidrag.

Det fordras nämligen bara att organi9å-

tionen har lokalavdelningar i minst hälf-

ten av landstingskoulmunerns. Detta inne-

bär rör unkdomsringen att vi behöver ha

en godkänd avdelning, med majoritet av

medlemmar i åldern 7 - 25 år, i 13 av

våra distrikt. Nog skulle denna mddiga

bestämme]se kunnat undvaram

KRAV PÅ EKONOMISKA INSATSER

Slu:ligen blir man betänksMi över bestäm-

melsen som Niger att bidrag utgår med

hösst tre fjärdedelar av organigationer-

na3 kogtnader för central verksamhet.

Innebär detta ett krav på "en lä9stå av-
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gift per medlem" kan bestämmelsen komma

att få en förödande verkan på unbdom3or-

ganisauonerna.

Även här emotscs tillämpningsröreskrirter-

na med spÉinnin .

UPP TILL KAMP

Att de lindrade

dagen antagit,

do ändringar i

best~elserna, Bom riks-

kommer att medföra liknan-

kommuner och landstine kan

vi förutUtta. Jag kan bara hoppm att Ni,

tilja medlemmar ute i bygderna, medverkar

till att förhindra liknande underligheter,

sOth de jag hår ft$rH5kt belym, i de kom ·

månde bidraggbestämme18erna, för désså

organ.

Upp till kamp för vettiga, och lätthanter-

liga, bidr&gsbestämlme18er till unmomsor-

ganioationerna.

*

De långt utdragna skr|verlema om Nlls Olsson,
Medelpad, avslutas härmed med ett genmäle till
Albin Scott av Gustaf Wetter:

EN MÄRKLIG POSTUM UTMÄRKELSE TILL

RIKSSPELMAN NILS OLSSON. SUNDSVALL.
/Död ]4 februari 1973/

Den 13 Juli 1975 var det en stor spelmansstämma
på Huberget i StOde. Medelpad. Därom hade vi
under Inga förhållanden offrat något av det dyr-
bara utrymmet i vårt medlemsblad, om inte
musikforskaren och låtupptecknaren Nils Olsson,
Sundsvall, drygt två år efter sin död fått en
märklig utmärkeke för sitt oegennyttiga arbete.

Belöningen lmtod av en medalj jämte ett diplom,
vilka - alltU både medaljen och diplomet - lnsttf-
tåts av konstnären Erik Skog, Årmnda. med

spec|ell inriktning på det norrlundska kulturlivet,

Belöningen i l)rons fick bl. a. Rudolf Halvarsson,
Torp, i dlver Thormen Karlsson, Sundsvall,
Nils Aug. Flodén, Attmar och Albin Scott,
Sun&val1, såmt j guld Anton Hökerberk, Ånke

och framlidne Nils Olsson, Sundsvall. Belöningen
mottogs av Nils Olssons gori, J Olof Okson,
Sundsvall.

Hrr Mlvermedaljörer var NÖ:s bittrmte ovänner,
Hdvarsson desslikes. Flodén var frånvarande,
men de andra fick bråttom att sUhnma shls fioler
för att dölja sIn avund och förargeke. Folkmudk-
forMcningen väcker då mnnerllgen inga ädla käns-
lor l Medelpad. Scott har ju funnit med sin heder
förenligt att nedvUrdera och neUvUrta Nils Olssow
livslånga arbete och hans samlargämlng. Frukter-
na av detta arbete tar det väl åratal för Svemkt
Vimrkiv att penetrera.

Vad man än må s%a om Scotts skriver|er kan man
dock kormatera. att han nu på ålderns höst skr|ver
en god svenska. Det är bra med vuxenutbildning.
jag konstaterar det med glädje - och jag har en
43-årig lärargUming bakom mig.
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SläMpolska
Hcnrv SJöberg

n

"Sedan lik väl uppå Fedlone gul.
man hör hur° det hwiner ?
Slängpåkka dansen nu strax skall vår präst
med Brudene börja.
Sedan hon måste med Brudgum och dägt.
kring Brudnugan smörja:
Åt hon swétter och matt
så röd Bom barkade alen
Nödgas sätta sig ned
på främm bänken i mlen.
Bru&äta. Brudpigor, ja, hela skrå
måst° nu up l damen,
Slänga och hälla sig frkkt: trippa nätt
båd° med hufvud och svåmen.
Drängar med stöflor på Krigsmanna-vijs
och spårar Bom klinga.
Nu med he (I) hoppande Möyome sig
på tiljorne swinga. . . . "

(På bondebröllop är &ldeles emot biensceansen
åt taga af sporama då man sklm dansa, äfven Bom
det hos annat folk voro otjenligt åt behålla dem,
men karlavulen dans fordrar karlavulen rwtning.
Är annars Et bedröfllgt Omen för sidentygs-kjort-

lår och hollands-lärfts förkläden Bom oftast till
hela shj éssence, medeb spårarnas brutalité
blifvit förvänd(e) j en blott piquering).

Det här citatet är hämtat ur: Neil Suecani: Ett
bröllopsbesvär från sjuttonhundratalet. Daterad
]753. (Om Du är mtresserad av denna berUttélsc,
flnns det mer att iäså om den i Sörmlanddåten
nr 2-3 1971).

Bakgrunden

Som framgår av dikten hårovän är det fråga om en
pardam. Det ftnns från början två typer av pardam;
vi kan kalla dem öppen och duten pardam. Den öpp-
na pardamen förekommer bland de "primitiva" folk-

dagen och klinnetecknm av att de danmnde inte rör
vid varandra. Ett bra exempel på denna dandorm
finns i Mexico, där en liten flicka damar tilkam-
måxjs med en liten pojke. Flickan representerar
Moder jord och pojken MorgomtjWrnan. Gemen-
såxnt för alla dessa damer år att de har en Mark
symbolisk innebörd.

Den slutna pardamen, Bom framförallt förekom-
mer i Europa, omnämns forma gången i slutet av
1400-tajet.

Den spreds rmkt och redan under femtonhundra-
talet börjar man tala om den fördärvliga rund-
damen. H G rUner-Nieken nämner ett exempel
på detta i sin bok Vore aeldste folkedame, long-
dam och polsdans: . . . Det damke kompagnk lavs-
och gilde-skrå fåMtsactter (l sjn redaktion fra
15s2) en 1M6de, "om nogen svinger nogen kvinde
eller pige i damen eller damer uh6vjsk med dem. "
Endnu tydligere er Hvessige gildeskrå (]6. årh).
Oldermanden siger i sin late tll gildelaget bl. a. :
Saa skall l unge karle vere forholden, åt når l
beg1nder att dtintze ney( rey ?) dantz, saa och
sulnge dantz och sprijnedantz, attj icke kr6ster
pygeme for hartt öp til eder eller och thagir for
diåbtt under pigemes forekleder. (Md 43).

Om detta med ohöviUhet ökar dansens popularitet
vill Jag låta vara omgt. men faktum är att dam-
formen blir väldigt populär bland allmogen under
liera å rhundraden. Det enda land l Europa som
inte tagit upp pardansen är England.

Pardansens umprung har |ntresserat forgkare un -
der hela detta århundrade. Polska forskare anser
att ursprungslandet är Polen, tygka forskare att
det är Tyskland, tjeckfska att det är Tjeckodova-
klen, ungerska att det är Ungern osv. Klart fram -
står, att damen uppuår mntidigt l skilda delar
av Europa och att egentligen varje forskare kan
ha rätt.
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Suerige

Med hänvisning till s19tå meningen l förra stycket
skulle jag vilja påmtå, att vår tidigmte form av
polskedans, Bom hos 0ss i Södermanland vanligen
kalkldeg sliingpolska, visar mrk släktskap med
den tyska dansen. Denna tyska dans går under
många namn: Tysk dam, tysk, schwäbischer.
langaim schleifer, steyrjscher och dreher är
några. Det vanligaste samlingsnamnet är länder.
Den innehåller redan från slutet av femtonhundra-
talet och början av sextonhundratalet delar Bom
inte Ingår l den polska damen vid denna tid. Det
jag framförallt tänker på är omsvängnlngen under
arm, som ansågs så typisk för den tyska damen
att sj&lva röreken fick namnet "tysk" eller
"allémånde". Ett exempel på hur denna poiskå
kunde dansas lämnar Nils Månsson-Mandelsgren

i shiå uppteckningar 1865:

Normka Påkkan. Ehuru många på en gång kunde
deltaga i denna damen di dansades den dock par-
vis, di att hvarje par utgorde ett helt för dg.
Först fattade männen sin dam med bägge händerna
och svängde hastigt om l ring, först åt ett håll och
u åt ett annat, släppte därefter med sin vämtra
hand och förde damen rundt omkring sig - ajltjemt
ombytande händer först på ryggen och så framtill -

var det riktigt vä] kamde han benet över handen.
Äfvenledes kunde de ibland däppa med båda hän-
derna och hvirfla rundt hvar för sig, än i hvarand-
ras närhet, än på längre aMånd från hvarmdra
och stod Blädjen riktigt högt i taket. kamde han
sfg framstupa på alla 4ra och klappade takten med

händerna. l Norge säges att en riktigt vig damör
vlmr Bill sk|cklighet pä sä sjitt, att han med vcIjst-
ra handen stödjande sig å dajnnens högra. kastar
begge benen i takbjälken mmt med högra handen
där dem te - allt i taket och utan att falla ikull. ..

l stoR sétt samma turer ingår i den jössehärads-
pokka, sotti filmades av Ernst Klein vId Nord|ska
Museet ]927. l denna ingår ockd delen med "klac-
karna i taket " som Mandelgren omnämner som
typiskt norskt. Anmärkningsvärt f den skånska
vcMonen är att danmrna börjar med omdamnlng-
en. l uppteckningen av en annan polskevariant
från Skåne, "Birenbomschan'°, är förhållandet
detmmma, varför man kan anta att detta var ett
vanligt bruk j Skåne. l övriga delar av landet vI-
Bår uppteckningarna att omdamningen kommer
sist.

Allmänt kan sägas, att de uppteckningar Bom finns
tyder på att dansen varit allmän i så gott som hela
Sverige under 1700- och ]s00-talen. Naturligtvis
har den varierat l utförande från plats till plats
under påverkan av miljön. men ända fram till
1870-18s0 har den innehållit de turer som nåjmnts

ovan.

I slutet av 1800 -talet tar den "moderna" daxmtilen
över och påverkar Uven den äldre formen. Man
övergår till att danm enbart promenad och om-
dämning. Detta är den s. k. nya st|len Bom flnrw
l de flesta damer som sprlds över Europa under
senare delen av 1800-talet: damer som t. ex.
schottls, polka. polka-mazurka m. fl.
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Sörmland

Vårt lancbkap skiljer sig inte nämnvärt från de
övriga. Genom det relativt tidiga uppteckningsar-
betet har vi en möjlighet att ge en bild av släng-
pokkan Bom ksimke är lite utförligare än l de
övriga lanckkapen.

Det har förekommit dängpokka i Södermanland
i mmt trehundra år. Det tidigmte belägget vI har
Ur från ]600-talet (Marcus Simming: Om Akten-
skaps- och Bröllopsceremonier l wLngåker). Spel-
mannen Arvid Pettersson i Vagnhärad (Fagerhult)
har berättat att senagte gången han spelade till
dans på ett bröllop och där bröllopsgästerna dan-
sade slungpolska var ]919. Men fortfarande har vi
en del äldre människor l landskapet som kan viså
slängpolska.

De äldsta meddelarna vfmr en dans bmående av
promenad, omsvängning under arm mxnt omdans-
ning. l visss fall även en s. k. fri tur, dvs pojken
och flickan däpper varandra och svänger runt var
för sig. I dutet siv 1800-talet förändrm däng-
polskan. Framförallt beror detta på inverkan från
den tidens modedamer: schottis, polka, mazurka
och vals. Det som först försvinner är den fria tu-
ren. Sedan omsvängning under arm. Kvar finns så
promenad och omdansnlng och pä detta sätt stäm-
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mer släjngpolgkan väl överem med övriga dam-
former från denna tid, soky1 Ur uppbyggda på detta
utt.

Vi har tecknat upp tre former av slångpolgke-steg
i Södermanland. Ett steg uppbyggt på tresteget (ett
steg per fjärdedel) och med en markering av första
taktdelen. Detta steg har vi funnit l de östra de-
larna av 1an&kapet. Därefter ett steg som inne -
håller ett dubbelsteg på andra taktdelen. Tydligen
använt över hela landskapet. Slutligen ett steg Bom
lmtår av två dubbekteg på de två första taktdelar-
na och ett enkekteg på den s18tå taktdelen. Även
denna variant har tydligen funnits över stora delar
av Södermanland.

Det är vanskligt att Blå om ålder på företeeker
av detta slag, men man kanske kan tänka s|g en
utveckling från det enkla tresteget till variatio-
nen med ett dubbekteg vidare till variationen
med två dubbekteg. Hela resonemanget år upp-
byggt på en dam i 3/4-takt.

Utöver att damen förändraW innehållsmässigt
har ockd karaktären förändraW. Från att ur-
sprungligen ha varit en pardam i ordets rätta
bemiirkeke, ett spel mellan en man och en
kvinna, har den övergått till att bli en ren Ull-
skapsdans.

Den hår hösten har vi ståRat en kampanj för att
återuppliva den gamla slängpolskan. VI gör det
först och frlimst genom vår kursverksamhet,
som riktar sig till spe]män och danmre, intres-
serade av att hjälpa till med spridandet. VI följer
upp det med lekmugor och träffar där temat skall
bli slängpolska. Vi kaxwke aldrig kan nå sä långt
att damen återigen blir en de] av vårt livsmönner
men vi kan hoppas på att den skall växa sig u
stark, att den får möjlighet att överleva l vår
krassa värld.

& '%
.
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Musiken
Christlna Frohm, Ingvar Andersson

och Henry Sjöberg.

Sättet att med olika medel förmärka dansen var
ursprungligen mycket enkelt: Handklapp, fotstamp
eller r&t var de hjälpmedel som fanns. De rytm-
imtrument soiy1 fanns var, utöver de ovan nämnda,
trumman kanske med hjälp av en flöjt.

Flöjten utvecklades till en Uckpipa och stråk-
instrument som hjulgiga (vevllra) eller stråkharpa
förädlades till nyckelharpa och fiol.

Det viktigamie j denna utveckling var att mudken
behöll sin funktionella roll. Dansmusiken var till
för att förmärka dansrNnen.

När man under 1800-talet börjar intressera sig för
folkkonsten, försöker man att med komtmudka-
liska medel återge folkjmusik. Eftersom musikfor-
mema ligger så oerhört långt ifrån varandra, är
det egentligen en direkt omöjlig uppgift. Det som
händer är att det blir ett sterilt upptecknande av
en melodi, samtidigt Bom det som ger folkmumken
dess karaktär och styrka - rytmen - helt uteläm-
nas.

Samtidigt uppträder det fenomenet, att om två oli-
ka upptecknare besöker mmma meddelare kan re-
wltatet bli helt olika. Ett exempel på detta följer
här. Spelmannen har vid två olika tillfällen spelat
samma melodi. En del av olikheterna ligger na-
turligtvk i att spelmannen inte spelade exakt lika
båda gångerna, men den mora olikheten är säker-
ligen beroende på att de båda upptecknarna haft så
vitt skilda mäkättnlngar vId sitt arbete.

Ex. l: Nils Denckers uppteckning efter
Fram Pettersson

Ex. 2: Olof Anderssons uppteckning efter
Fram Pettersson
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VALS efter Frans August Pettersson, född 1854, Taxinge
(efter fadern Anders Petter Pettermon, född 1824 i Taxinge)
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Den första uppteckningen (I) är gjord av Nils Dencker ]935 och elen andra (Il) av Olof Andersson 1936.
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SlutsaW:

Notbilden är deflnltlvt det såjNjstå medel Bom finns
att återge folkmiMk. Det är bara ett problem med
detta; Det har inte funnits något gorn är bättre

förrän bandspelaren kom.

Musiken i Suerige

Som framgår av exempelmmllngen f]nns det två
typer av slängpolska. En typ, sonj vi kanske kan
kalla den äldre formen, och gom kännetecknm av

an enkla tonbild och Bom ofta åtföljs av en text
av mer eller mindre dubi& art. Désss melodier
kallm vanligen ättondekpcMkor.

Den andra typen. Bom vanligen kallas sextondels-
polskor, kan återigen lndelm i två typer. Dek de
som direkt kan hanföras till konmiwiken, 1700-
talew Mrockmudk. Ett exempel på denna typ fin-
ner Ni här:

ex. l Efter Per Eriksson Helgarö
(sextondelspolskor nr 2s)
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Men inom detta område finns ocKM utbroderade
åttondelspolskor. Det är troligt att det från början
varit jUst broderingar, dvs för- och efterdag till
ursprungstemat, som vid uppteckningen uppfattåts
Bom sextondelsgrupper. Ett exempel på detta fin-
ner vi här nedan. Vi har fömökt viss hur grundte-

mat ser ut mint hur spelmannen broderat ut melo-
din för att det hela vid uppteckningen fått en helt
annan form:

ex. 2 Efter Widmark (ur Widmarks notbok)
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Sörmland

När det gäller slängpo]ska, skiljer s19 inte Söder-
manland i någon nämnvärd grad från övriga delar

av &tra Sverige.

Tempot på de sörmländska dängpokkoma är mi-
lan angivet. Där tempoangiveker förekommer,
har de Ullan uppmätts dä spelmannen spelar till
dam. Det tempo som vi idag tycker är dansbart
varierar mellan -j lOS - 120.

I vårt landskap flnns, liksom i övriga delar av
landet, det vi kan kalla för skllda dialekter. På
det här området finns mycket kvar att utforska.
Som alltid saknas de ekonomiska förubättningar-
na för en bred undemökning. Det är beklagligt
men ett faktum. Någon ändring lär inte komma
inom överskådlig tid, så vi får nöja 0ss med det
som är gjort och hoppas att det skall finnas något
kvar för en kommande generation att utreda.

VI vet idag följande:

l. Ett dialektstråk löper från Helgarö i norra
delen av Södermanland ner till Tystberga i
södra delen. Företrädare för dessa områden
Ur t. ex. Pehr Er1kmon i Helgarö (Granlunds-
Petter) och Axel Fredrik Bergström i Tyst-
berga.

Kännetecknande för detta område är den ål-
derdomliga typen av låtar, Bom antingen
spelas enkelt eller rikt broderat.

2. Visså gemensamma drag finner man ockd
mellan Bocknärma Flöda och Björkvik.

Företrädare inom Flöda är bl. a. spelmännen
Konrad Leonard Hellkvkt och johan August
Malmqvist. Från Björkvik är det framförallt
de två generationerna "Glaboln", dvs Spel-
Erker och Fredrik jonsson.

Kännetecknande för området är framförallt
a-dur-stämningen samt att låtarna övervägan-
de är av ättondelstyp. genomgående mrkt ut-

broderade.

Rytmen

Grundpuken uppfattås 110s släjngpolskan Bom helt
Jämn, dvs varje taktdel behandlw rytnMkt lika.
Av den anledningen kallm dängpokkor ofta för
"jämna" pokkor (jämför beteckningen "travare"
i Närke). I äldre uppteckningar omtalas ofta att
spelmannen mmpar takten på varje fjärdedel i
takten.

Men en absolut Jämnhet blir olntressant. Spän-
ningen i rytmiken uppnås genom olika Bålt att föra
stråken, vilket ger olika typer av bindningar och

betoningar.

Vi soty1 skrivit detta är rOande eniga om att vi inte
kan med ord lmkriva vad som egentligen utförs
för att resultatet skall bli det vi kallar slängpolska.
Vi vill i stället föreslå att m Inhandlar den nya
sörmländska LP:n Folkmudk från Sörmland
(SONET SLP 2052) och lyssnar på de sju däng-
polskoma på sidan A.

TRE POLSKOR EFTER A F BERGSTRÖM

e~mnrnr lj |Lu'"':"::;k l

~

GJ '

HCr dv 1i\\o flicka med ett ord,
vill du gijla dej när du blir stör?

Iq vill gärna hQ dej,

ja vi\\ ej bedra dej,
ja sko tala med din fa'och mor

Men om din fader sKblz
onder bli

så vill N bedja honom innerli

Qtt han mej fM&ter

och hon mej t"g'&ter
vuKw flicka frmitt u ny liv.
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Årtal efter namnet anger födekeår.

OA " Olov Andersson
NO - Nlis Dencker
GW " Gumf Wetter
Årtal efter dessa namn anger året för

uppteckningen.

Sv. L. S · Svenska Låtar Södermanland
Sv. L. Ö V Svenska Låtar Chtergötland

Följande låtar f|nns hwpejade på band:
l, 2, 7. 10, 14, ]5, 16.
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13 VARIANT TILL NRI2 EFTER PEHR ERIKSSON
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Ett vanligt utt att stämma om fiolen var att stÉhnma den till A-dur. l stället för e-a-d-g drar man upp
de bägge lägsta strängarna d och g (bland spelmän förr benämnda som basen och tenoren) till e resp. a.
Man får alltd strhgföljden e-a-e-a. Ett område där detta bruk varit vanligt l Sörmland Ur Flöda och
Björkvlks socknar.

I Björkvik var det speciellt "Glaboln" som använde sig av A-dur-stämningen. "Glaboln" var egentligen
två spelmun som bodde vid Glabol l norra Björkvlk. Den äldre "Glaboln", som kallades Spel-Erker,
sades ha varit med l flnska kriget ]s0s-]s09. Han hotade med att om han inte fick fiolen med sig i gra-
ven skulle den aldrig sluta spela. Den yngre "Glaboln" hette Fredrik Jonsson och dog på 18s0-talet.
Dessa spelmän hade liven kontakter med storgpelmun l granrwocknarna, t. ex. Melker Andersson i Husby.

De melodier som finns bevarade efter "Glaboln" har upptec\ujåts efter johan Erik Lilja, Nyköping, och
Albert Ekvall, BJörkvik.

Från Flöda kan nämnas johan Augwt MalmqvM och Konrad Leonard Hellqvlst. Malmqvlst bodde l
Hjukta och Hellqvlst var född l Lilla Mellöm, men 1Urde av en spelman l Flöda vid namn Lars Erik
Larsson. Hellqvlst flyttade år 1903 till Fhwpång l Östergötland. Om Hellqvists spelst|l skriver upp-
tecknaren Olov Andcrsson att "HellqvM spelar rent och klart, har en lätt stråke och är en smula sjtuv-
medveten om sin komt".
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GOKPOLSKA EFTER CARL ERIK I LIND 1856
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"Och slutllgen lir att anmärka, att [lokpelmännen ha ett tämligen genomgående föredragninpMtt l
afbeende på sIna bindningar, hvilket kan uttryckm i följande hufvudregler:

Af fortlöpande åttondelar blndas två och två
Af fortlöpande sextondelar spelas ofta hvartannat par bundet, hvartannat obundet.
Vid en figur af en åttondel och två sextondelar tages åttondelen staccato och scxton-
delarna bindam
Förslag och trioler bindas.

Detta blott såsom hufvudregler, hvilka dock naturligen ej tillämpas utan undantag.

l öfrlgt vacklar bruket, di titt samma spelman utför samma suille olika den ena gången och den andra. "

Ur "Folkmusik frän Norra Södermanland" av K P Leffler 189s.
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Spelmanstrams per telefon
Det är lugnt och fridfullt hår i huset, söndagsför-
middag, En lått frukost med Mångkorv, en Ödåkra

och en kall öl har jUst lagt séj till ro. Så far man
nämn till väders då en ikken telefonsignal ristar

|sår tymnaden.

En speleman från Medelpad ringer, Bäckström.
Han har hamnat hos en son nere i min födekestad
Lund, l Skåne. Det är en del saker som händer
och sker dUr l söcjér, som en norrlänning ibland
finner svårförklarllga, Inte minst l språket. Då
ringer han mej och framlägger sina problem.
Spelmän emellan kan ett Mdant mmtal bli ungefär
hur Bom hekt och pasmr nog inte j söndagsgkolm.

"Du Sture, som år född här nere, de va" fan va"
de blber här och det är Inte soty1 l Norrland, bara
vinden, utan som det skulle vara knappnålar sott1

far emot en. "

"Det dUr vssså i vInden är grus. den ene lantbru-
karen byter jord med den andre. Därnere far vIn-
den från kust till kust, Inga höga berg som hindrar
och de så kallade '°pl]evallama" äro borttagna nu-
mera fö att ilistema ska kunna köra ihjäl varann:'

" l"'
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"Gosse. att det blåser år gott och väl, men va" fan,
inga kllidtrmor stoppar Ju, vInden piper som en
orgel mellan revbenen! "

"Vänta skall du få sé dii vfnteiwtormarna börjar
yla riktigt. Det är väl ca ]0-15 år sedan det blåste
upp en nordostlig storm. Äldre gubbar och gum-
mor kände av vissa tecken att det skulle bli något
sjusärdeles Bom var l antågande: det stack i lik-

törnarna och kliade l gamla kylknälar. Med 30-36
millimeter j sekunden kom mön inpkkande över
Skåne från kust till kust. Med mnd och grus lade
sig snön Bom cement över slott och koja. vägar
försvann, elektr|ska stHSmmen brötz trots mora
välavlönade direktörer lade in hela shj genuina
energi och detta var, som du förmår, inte små-
potåtfs. "

"Nä, då fömtår jag att fan va° 1¢5s", svarade
Båckgtröm.
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"ja, efter ett dygn var allt himlaget , sjuklingar
och barnaföderskor måste hämtas l helikopter,
bilar stod insnöade i rader ute på vägarna och
ba:a Järnvägen kunde med två ånglok plöja snö-
mamorna så trafiken någotUnär flöt, med föme-
ningar. Men storm och mö fortmtte, lantbrukar-
frun gick med oljelyktor och flirtade med shl tjäst
värphöna och lantbrukaren kramade om Bill fétåsb
gr18. l slotten tändes kandelabrar och herrn i hu-
set kunde ostÖR fundera ut skattelättnader för
kommande deklarationer, som bland vanligt folk
kflllas skattefusk. Läget var amtrångt och radion
talade om att stora delar av Skåne var kolerade.
Uppe l Norrland var man van med 18- och snösvå
righeter, där flinade man och menade att snöhö-
gärna nere i Skåne var väl inte högre än en gurk"
list. Skåningarna hade Inte så mycket annat att
göra än vänta på någon lösning, tände dna 1Jus,
frös och svor. Då man norrut skrattade så teglet
ramde av taken var det en vägdirektör som ringC
norra vägdktriktet och undrMe om man into där
kunde avvara ett par snöplogar ull utlåning. "Jo-
vfsst, det skulle gå bra, vi sänder med folk som
kan köra", blev det vänliga svåret.

Det lättade upp stäinningen söderut, man tog fraj
konjaken, åt spettekaka, utbringade kraftiga leve
för Norrland och dess befolkning: här sku]le plo-
gas. Snön låg l en linje från Kristianmd och väs
terut ti]) Ängelholm och så ända ner till SimMs-
hamn. Tåget med de norrländska snöplogama gic
på natten, den ena rakt ner till Hässleholm, den
andra över Göteborg till Halmstad. Dom var stOl
som landsortskyrkor. Mask|nen till Hässleholm
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kom först. Föraren, ännu högröd l ansiktet av alla
skrattorgler, blev mottagen Bom en oljemagnat,
som efter många år återvände hem till sina fattiga
syskon med guld och ära. Då möröjaren ätit en
halv gås, tagit några Skåneakvavit, lade han in en
pMs snus och sparkade igång det norrläjndska snö-
odjuret. Det var lugnt väder och fem grader kallt.
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"Var är vägen ?" frågade mömannen från norr.
"Den går där", svårade en vägmämre. Han kunde
lika gärna peka ut Rysslands tundror, ty allt var
bara ett plant snötäcke, Bom dolde snöstaket, te-
lefonmolpar, bilar och gårdar i en härlig bland-
ning. Snömannen körde sltt mudderverk l fem -
metermötar, ca etthundrafemtio meter: därefter
kördes plogen åter till stationen i bitar och lasta-
des på en järnväggvagn. Gråtande åkte snöröjaren
med tåget norrut.

Den andra snöplogen skulle angripa snön mot
Häkingborg. Skåningarna gick man ur huse då
dom hörde det härliga motorljudet. Mannen från
Norrland hade väl aldrig varit så stolt som då

han hela vågen hälsades med ovationer sott1 en ny
MCssWs. Men l den kompakta sIjöcementen säcka-
de liven hans snömonstrum ihop till en skrothög
och den kompakta hopplöUeten lade séj åter över
den skänska pUståjj.

Snöskyfflarna gick dessa dagar runt hus och går-
dar och om arbete skåjl ge hälsa och vliMånd,
förvurvades dessa t|llstånd under dessa dagar för
flera år framåt. Men ser du, Båckström, det är
något sydländskt över klimatet här i söder. Man
hade ett mäktigt vårväder över Tyskland och på
väderlekstjänsten kunde man rapportera varmare
och enstglka regmkurar efter ett par dagar. Dcsså
enstaka skurar östc ner under en hel vecka och
allt som kunde flyta forsade Iväg som Hämmar-
forsen. Hundar flöt i shjs kojor som fartyg och
lantbrukarna fick göra komtgjord andning på sina
gm, som höll på att drunkna. Man hade på för-
dag att inUtta pråmar på vägarna och fyrar l
stället för trafikskyltar, men så småningom
kunde man lägga av séj livbälten och komma i
normala former igen. Folk kom och östé sina
bilar utefter vägarna och prämerna kunde åter
sjunga j s1Ml kyrkor.

Men du Edvin, som Inte är så van vid klimatet i
söcicr, bör se över din simförmåga eller skaffa
dej en l|vräddninggbåt, för du vet inte vilka natu-
rem krafter du kan bli Utsått för. Här i Skåne kan
du få rum upp mitt i natten om det kniper. "

Den gode Bäckström talade om "något av de värsta
lögner han någonsfn hört" och "folk som luras så
djävligt trodde han dlttilk ej cxMerat ". Möjligen
i rfksdagshuset.

Sture N|lsson Tre Rosor

Förslag till

rationalisering i Konserthuset

tidigt mfnska dem med hälften. l anslutning Urtlll kan l
större omfattning lärlingar och billigare arbetskraft sät-

tas in.

Man fick intryck av att några pasmger upprepades för
ofta. Partituret bör på dessa stallen avkortas vtkentligt.

Efter avhörande av en symfonikonsert l Royal Festival Det uppnås inga nyttiga resultat därigenom att man med
Hall l London skall en rationaliseringsexpert ha rappor" hornen upprepar en passage, som redan har spelats av
terat följande: flöjterna.

"Under långa perioder hade de fyra oboespelama ingen-
jlng att göra. Antalet bör reducerm och arbetet fördelm
över hela komerten för att undvika arbetmoppar.

Alla tolv fiolerna spéiade mmma toner. Det år onödigt
dubbelarbete. Pemonalen på denna avdelning bör mim-
kas genomgripande. En större klangvolym kan eventuellt
uppnås med elektronisk apparatur.

Utomordentlig möda nedlades på spelandet av trettiotvåen-
dels noter; en helt onödig förfining. Det rekommederm
att dra ut alla noter till åtmlnmone sextondelar och sam -

Så snart alla överflödiga ställen har elimlnerats, krym"
per hela konserten från två timmar till tjugo minuter,
så att ockd pausen blir överflöWg.

Om bjljettprlset reducerm till hälften kommer konser-
ten ändå att ge betydligt större behållning.

# 'A'
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självskrivet
[N och då inkommer till red en och annan nykompo-
nerad låt som komplement till vårt väldiga tradltlo-
nella material.

Från Ejnar Falk l Eski]stuna har vi fått några melo-

dler. Ekar Merfver att han "Bom pemionerad järn-
vägstjänsteman nu har tid för fiolen. Är låtarna spéi-
bara så håll tillgodo, annars makulera dem. "

Här är ett makprov. Håll till godo kära lusare.
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C-G Axelsson
I F7oda Bocken har l gången Ud

mAnn mårkm speimm 1cv&t och
verkat. Lördagen den ».7 hedmde
SpelmariMörbundet två wtöttepelar

Inom mna leder: Enwt
Gmnmimmar och Ivar Hujtnrum,
v1lk& bÅd& vIlar på Flöda kyrko-
gård. Den mårkllnwte folk.
muUkupptecknaren, verkwm l
F'IOM, 'imr muMkdlrektöron Andem
Guotm Rcmnberg. Han vAr född l
Ulla M0llHa och tjamtOorde oöm
kantor, klockare och orgmlot l
Flöda im- im. Nu Mr on annan
m&rkllg folkmuMker trän F1od& for
alltid lagt ned Mn strAke: rlkupe1·
mannen C·G Axelmon mutade Mn m
åriga levnad M Flenw wjukhem den
27.7. Han hade råkat ut för två
tmflkolyckor och tljlbmgte måjng&
år l sIn rullnol, Wrd av plågor, Bom
han bar med beundmmv&rt
1Ala,xnod och ett glatt humör till
s]Ut0t av oln levnad.

jag tr&ff&d0 C G tönta gången
mldmmmarMgen ms l Mkjmk0·
plng. Då blldAdeg sörmima
SpelmanMOrbund. jag v&r då ung
och grun och förvånade mSg över att
han, mm b&jm var D år Kldre an ju,
var så Mclckllg debattör. Mdant
hade jag under trugm stUdlér l
Norra Latin Icke fått någon kunokap
om. jag kom siwrt underfund med
att C G vAr en mycket betrodd
kommunWpolltlker och Mde god
erfarenhet både oöm talare och
Bkilbent. Men dkmm kan andra
vlttm bättre an j&& Alltnog, C G
blev v.ordförande l 9vcMK0 &jMt&
Bpelmunmörb d, och j&g tjck mmnywjd Bekrefr&re mlednlng ut

många gånger S framtiden l
protokollen anteckna hmno kloks
och vétt!k& lnWgg.

En mor Epélmm, kompodtör och
upptecknare var C G. Han spel&de
mjukt, töjµamt och muMkallokt.
Hm hade fått 1Ara något av den
lennmr1¶ke rlkmpelmannen
Albert Bcmtröm, men hélst Kick hm
mna egna v&ur. Han var
mjtodjdåkt men hade en mkrkllg
fOrmW att &rmnmra folklåWr.
Helm spcl&dé han l förbimdcts
barndom Ihop med aln wpelmamvUn
Ivar HUltBUUm på Fön, och dema
två var ett »r 0&mspelta p&rhm.
tar. I min gröm ungdom tmp·
pemm jag av att W|dm&rks vAjser
och »lokor mmt Icke mlnot
Hulwtrönw egna komposltjoner
kunde 1åt& fmclnemnde vackm och
muMk&jjskt fulltonln. Dem låtar
bidrog Ull ut mitt nyväckta lntrome
for den Hrml&ndska folkmuulken
fick slg en Injektion l poBltlv rlkt·
nlng, en medicin, mm verkar an
l denna dag.

Iv&r Hujtotröm kunde komponera
AIK mrmländUa epelmdn kAnner

0xempelv|g till "I vAmkogen". en
gdngl4t, Bom ofta Bpelam Icke bara l
Sörmland utan ar två eller flora

In Memoriam
Bp0llrmn tratfm på mmmor och
trMf&T var mm helot l vårt lmd.
Men C G kundo OCKU komponera. I
mn& kompomuoner Mde han mbu
motiv att bearbeta, Ibland alltför
många Men Mnu 1jUB& KWda Flöda

brudmamch tror jag Ar tldjN,
llkamA Flonmo kyrkmarwch och

"Stödda Men", en m&rkllg mol1·
po1Bk&. IrwplraUonen Ull donna låt
ar det Mjom B&genomsplmm nytt
blocket på vKgen rnell&n F7odMcm
och Gmnhed. jag mter den mm nr
l av alla kompoWtloner, nora l
HrmlMdsk Ull och efter de In.
tonUoner, oöm &nggvg l reglerm för
de kompoMtlonmvlinnr, oöm
spejmanMörbundet UtlYstc. men
under imtajet.

Den &6 lW gav CXrl·GuwtM
Axelmon på eget fOrWg o. på enn
bekootmd "%nnWndMÅWr", m Dt.
melodier, ett urval på de mlmt JOD
Min komponerat till s&Mkllt nmnn.
glvn& pemoner och Ull Umkllt
Bpéclelk hkndeher. LAtarm h&r
hm tlllågnat södennmiana
9pelmarwförbund, och varje
medlem hw gmtlo ratt ett ex &v
detta märklfga låthåfte. Ändock Mr
VI ÅtKkllllk& exemplar kvar l
arkivet. Haj1 &ve]ut&r Ditt blyg·
mnma förord på följande utt:
"Kikra Bpelm&mk&mr&ter! Tag
emotlåtarna mm en hålmlng trän

en nmmal kammt, mm nu &r ur
leken men gl&ds åt mlnnem från
amla goda Uder, a vI ¶mr tll1·

mmmam på opelmmmmmr i
Ror spelmangkWdje!" En vacker,
kärkommen gåvm oöm logo emot

med tackg&mhet och KWdje. Det
kmn ju fömdkm. Och den gåvan
Mr en mdrkllg egemkap: den trot·
s&r tldeno tand.

Som låtuppteckmre kan C G
namnm vId Bldån av A G Rooen.
berg. l samllnnverket SvenUa LA·
tar, sörmjmdMelen, tryckt NM, Kr
medtaget 0 K&xtjj& vfoor och dam-
ieur efter fru Ida JoMnmon,

Flöda. Det Ar dock en bråkdel &v C
G:s repertoar. Det mem nnng l
förbundets arkiv och Ar upp-
teckningar efter Albert Bootröm,
den genuine Fl®A·Welmmnen, och
Anden Gubim Enksson l Hlgerbo.
Den M¶tnårnride hade en outtöMIK
mpertoar, en folkmuMkok&tt, som
räckte Ull för bAde Olof Andermon
och även för den mm Nkr1ver dcM&
rader . .

ju Hrjer och mkmr Dig. gode
vKn Clm1·Gumf Axelmon. Genom
Dina låtar, upptecknlnW och
kompomuoner Mr Du gk&ut Dig
bjUv ett monument, varaktigare an
köppärm. Med Dig gick den d6té
·tompejmmnon l FJod& ur tiden.
Spelmannen dör, men Mm låWr

lever och kommer &tt lova
VXNNEN GUBTAF WETTER

V 0

Yngve Andermon
In memoriam

Yngve Andersson, Norrkö-
ping, som år 1972 erövrade titeln
svensk durspelmästare i en
tävling i TV, var specialkt på att
traktera enradigt magdebur-
gerspej. Han spelade lätt och
ledigt med en medfödd känsla
för takt och rytm och med
förståelse för instrumentets mu-
sikaliska möjligheter från det
en-, två- och treradiga magde-
burgerspelet fram till piano-
dragspelet med dess större re-

surser.
Han var samlare av alla dessa

instrument, han vårdade dem
ömt och var en av de få, som i
Sverige kunde reparera en så-
dan dyrgrip, in- och utvändigt.

Yngve var född i Kila socken i
Södermanland och i Kolmår-
den, skogstrakterna i södra
Södermanland och nordöstra
Östergötland, fann han de flesta
och bästa sagesmännen på sina
uppteckningsresor.

Han var en framstående upp-
tecknare av gamla folkmelodier
och spelmansmusik, och han var
framsynt nog att även kartlägga
miljön och de gamla spelmän-
nens öden och strävsamma liv.
Dessa uppteckningar, anteck-
ningar och bandinspelningar
hoppas spelmansförbunden i
respektive Södermanland och
östergötland få förtroendet att
förvalta. Yngve var medlem och
jag kan försäkra lika omtyckt i
båda dessa sammanslutningar.

Vännen Yngve turnerade i
bygderna med sina kulturhisto-
riska dragspelsprogram. Han
var engagerad av bl a Östergöt-
lands Bildningsförbund och
ABF. Han hade just avslutat ett
framträdande i Mjölby Folkets
Park, då han segnade död ned,
drabbad av hjärtinfarkt. Mänsk-
ligt att döma hade Du efter
fyllda 59 år ännu mycket att
uträtta till gagn och nytta för
den svenska folkmusiken, men
Din gärning har ändock varit
rik, till fromma särskilt för
Södermanland och Östergöt-
land. Jag har fått uppdraget
från Spelmansförbunden i båda
dessa landskap, de två äldsta i
landet att varmt tacka Dig för
ditt hängivna arbete i folkmusi-
kens tjänst Vila i frid!

Vännen
GUSTAF WETTKR

¢ f 0
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Fortsättningen grof Ettd_h ful. n...

En mängd av de melodier Bom de gamla spelmän-
nen spelade var även försedda med text. Denna
var mycket ofta av Udan beskaffenhet, att encjast
textbörjan kunde publicerm. "Fortsuttningen grof"
återfinns här och där l de äldre källorna. A G
Rosenberg talar 1875 bl. a. om en "slipprig visa"
och l Sverwka Låtar är det vanliga uttrycket
"Texten lämpar slg ej för publicering".

Under det romantiska 1800-talet fick de gamla
texterna ofta genomgå en ordentlig frkering för
att bli rumsrena. Flera av dagerw jullekar är
produkter av romantiker. Så här dg exempelvk
domaredamen ut för ]50 år sedan l Sörmland:

Deras hjertan ska le och brinna.
Alla säga de: hå, hå. hå!
Alla Uga de: så, så, di!
Alla dricka de mjöd och vin,
Alla sofva de 110s kärestan sln.
Har du sofvit 1]0s din kuraste i natt
Så skall du åt ljuset le och le!

(A G Rosenberg 1:]4s)

Nämn alla av följande melodier är upptecknade
efter spelmäjn som spelat vboma. Den vokala me-
lodivarianten är ofta betydligt enklare, vilket be-
tyder att du måste anpassa melodierna och texter-

na till varandra.

Tillhör du de pryda. rekommenderas du att hoppa
över resten av den här artikeln: om inte: läs, lär
och sjung!

l
FRUN BODDE UTI NÄRKE

Skämtvisa ®ungen av j A Johansson, Sparreholm,
född I s63.
Inspelning på lackskiva frän ungefär 1935.
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Frun bodde uti Nä-, Nä-, Närke
hon lyftade på s&-, sä-,
Uger hon till kusken shj,
spänn hämtarna för vagnen min.
Så mäktig var den frun!

F runs hästar voro rU-, rO-, röda,
kom kyss mig mitt på rO-, rO-,
rödan kinn. så kärleken går till hjärtat in.
Så mäktig var den frun!

Fruns kusk han heter La-, La-, Låssc,
han har en styver ba-, ba-,
badlol med silversträng,
Bom går till Ungs varenda kväll.
Så mäktig var den frun!

Frum kökså heter LI-, LI-, Lisa.
hon däppte mora fl-, fl-,
fkkar uti dammen sin,
som kunde sMma båd ut och In.
Så mliktig var den frun!

Fruns piga heter Bri-, Brl-, Brita,
hon har en luden fl-, fl-,
flngerhandske på sin hand,
när soin hon klär s19 kyrkogrann.
Så mäktig var den frun!

Fruns dotter heter No-, No-, Nora,
hon var en duktig ho-, ho-,
hos en nätt mamsell,
som går på bal varenda kväll.
Så mäktig var den frun!
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2 VALS, upptecknad l Flöda av

Gumf Wetter
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J 6· '" ' Meddelaren var smått generad över texten och till

en början fick upptecknaren endast form strofen.
Först efter åtskllligt lirkande fick han fortUttning-

"Våra getter och våra bockar. en. Texten lärde de barna och så kom ockd de
De gnaga barken av trä. ihåg melodlen. "Kan en tånkn sig di dant att lära
Våra pigor och våra drängar, barm sånt", sa meddelaren.
De sätta knä emot knä.
Ser du himmel och jord ? '
Ser du fittan på mor ? ' . ""' >

q

Ser du bamen på far? '
En tocken ruling han har.

H
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3 VALS, upptecknad ]936 l Tystberga av ' '"""-
q.

Olof Andersson
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"Ack. om jag vore l nickornas kläder,
sjuyjB fadderallé ralle lala lala la,
skulle jag fodra min kutta med läder
Sjung fadderallé. . ..
Sen skulle jag fara all verlden omkring
och låta mig sn6rra för alls ingenting".
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4 POLSKA, upptecknad 1936 i Hwby-Oppunda av

Olof Andersson
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"Gubben stod på logen, borra hjul,
å byxorna var spruckna mitt Itu.
Gubben stod å luta, tåskén hängde ute,
lilla Lisa Mod och såg därpå.

Och lilla Lim sade ti]] dn mor:
"Denna bassen bliver mig för stor;
den kan jag ej hysa utan däppa Mår"
sade lilla Lim till sin mor.

Men gumman svara° hon - som full av tUs:

"Huwdsttipa ska han i din mus,
du må pipa, gnälla och med röven smälla:
stora ballar ska du låna 1]us. "

Meddelaren hörde polskan sjungas då han var tolv

år, av en nittioårig gubbe från Runtuna.

jfr nr l bland slängpolskeexemplen.

5 GÅNGLÅT, upptecknad l Flöda av

Gustaf Wetter.
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"Men ack ack ack den flickan,
Som gjorde mig di kår.
Först ståj hon mina pluringar,
se1rj skämde hon bort mig här.
Innan du sticker in,
träd in fingrarna och känn,
men svårtnar det på naglarna.
bor satan där igen. "

¶K

pO

1· dur :

"Texten lir ¢rotäckt ful" så" meddelaren.
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6 VA LS, upptecknad i Flöda 1936 av

Olof Andersson
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"Ligger du, horefula gnet,
u ska du få plikta de plåtarna tre
å det ska du få sé.
Å kutta ho skjuter mått på mått
å tasken han spelar på trumma. "
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3 GÅNGLÅT, upptecknad l Flöda 1936 av

Olof Andersson
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"jag sjunger om det första, ", '
det ftkstå i marschen,

P

När pitten börjar häva "Nu har jag gått så långt jag kan", säger ,
l fittelappaskarsen. meddelaren.
Fula fång, fiska not,
svårta kuttamot. l
så det dundra i farfars
ballmkarot. " ·

s POLSKA, upptecknad i Flöda 1936 av

Olof Andersson
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"En julekväll då kom där in en som Bä: Go kväll!
Men ack, ack, ack, när far och mor har fått
somna.

jag köpte mig ett papperglås
och satte för min lilla hutta.

Det blike ostårj och nordan vind
och låset sönder och pitten in.
Når han fick in en ha vre omkring en
sen fick han sittå där och Jofsa. "
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9 POLSKA, upptecknad 1934 l HÖKS av

Nils Dencker
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Meddelaren hade lärt vlsåxj efter en gesllll
Malmberg frän Skåne.

"När ja va liten å ja va ung.
då ville gcmarna mej jumpa.
Då köpte ja mej ett papperglås
å såtte för min lilla kunta (el. pumpa)
Å &tanväder å nordanvind
å iåse sönder å picken in.
Nu e han inne å vrider kring
å låt en sittå där te torsda. "
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10 POLSKA, upptecknad i Flöda av

C G Axelmon
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"ja vet en flicka fin,
läser snällt latin.
Men hon skiter uti spken,

Inte springer ja men sakta går ja
till den flickan med de tjocka lära.
Uti kammaren i den varma säng
till den vackra flickan går Ja.

Il POLSKA, upptecknad 1936 i Tystberga av

Olof Andemson.
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Hon sket en jäkta hög,
lade på en drOg,
förde ut till lilla grisen.

Inte spr|nger ja .

Å gmen åt s19 mätt

på den varma rätt,
som den flickan sket l spken.

Inte springer Ja .
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"Känner du halta Sara
Rår med lära bara,
känner du hennes doter ?
Å, ja mej.

ja" skulle gå te na
å tala ve na

om jag fick sticka, ränna,
mus i mellan bena.
Och kil i ända på na,
ta en kvkt å klå na
då na i ändan med en skopa lut".

12 POLSKA. upptecknad 1934 i Runtuna av

Nils Dencker

, ,1, m
« j

l j l e ' Q W Q ' Q å W Q

t
tji 0 q 0 t ' '

|,1 l . , . . . . . ,,

D 0 Q e l l

Q 4' Q a t d "
,,!/ l. ',/ ,, l' , ,, ' ' ,. ,, 1','|t,r, , Q,

l P P

l l'l

"Lilla i.iså hade höna må, Ban.
Hon frän magen räckte ner te knä, Ban.
Som hon skulle spara
Åt de gossar rara,

Men hon måste stryka må, Ban, '° "Gamla gubbar sjöng den når de supit en del. "
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