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Detta nummer innehåller bl.a. en bm artikel av
joumalhten Oscar Hedlund. Den handlar om Oskar
Karlsson "Skirtorpam" kallad. Vi i redaktionen ber
att få fmmföm ett varmt tack till Oscar Hedlund för
hans vänlighet att låta oss få använda artikeln.
Artikeln var första gången införd i Dagens Nyheter
söndagen den 27 oktober 1974,

Utöver detta lite smått och gott. T.ex. en intervju
med Anna-Greta Frohm, en minidebatt om hummeln
med Gösta Klemming och Anders Eklundh. l samband
med detta beklagar vi djupt att Gösta Klemmings
namn föll bom frön bilden överst på sidan 16. Bi Iden
Or ur förbundets arkiv och texten skall lyda:
"Gösta Klemming spelande hummel vid en spelmans-
stamma i Julita, "

På grund av ökade tryck- och dktributiomkostnader
har vi diskutemt möjligheten att återgå till 2 nummer
per år. Vi vill gärna héSm Din syn på detta. Räcker
2 nummer per Or? Skriv eller ring till oss i redak-
tionen och tala om vad Du tycker.

Det har året blir det i alla fall Fym nummer och
nummer tre beräknar vi skall utkomma oktober 1983,

Henry Sjöberg
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SÖRMLÄNDSKA RIKSSPELMÄN ?
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På Dansmuseet håller vi för ndrvamnde pO med en
undersökning om dansvanor i Sverige under 1900-talet
Av den anledningen dr det någm frågor vi söker svar
på:

l. När började man med dansbiljetter?

2. När blev det vanligt med två dansbanor, en för
gammalt och en för modernt?

3. När började man med två bitar per dans?

Har Du någon uppfattning om någon av dessa frågor
så skriv gärna en md till

Arkivet för Folklig Dans
Labomtoriegatan 10
115 27 Stockholm

Tack på förhand!

Henry Sjöberg

Vid riksspehamtdmman i SCSde rtälje 1973 erövmde
Ivar BostrtSm , dö 88 år fyllda, Zorns spelmansmärke
i silver. Undertecknad var vid tillfdlet i fråga
värdinna för de uppspelande personerna och minns
mycket väl hur Ivar av Gustaf Wetter presentemdes
för juryn.

"Ger ni inte silvermärket till denne gamle heders-
spelman sö ska jag trolla magondska på er som ni
aldrig glömmer. "

Ivar fick sitt märke, inte p.g .a. denna besvärjeke
utan för egna förtjänster.

Om jag inte minns fel har därefter ingen spelman
med sCSrmlandsrepertoar fått denna utmdrkelse. Vad
beror detta på ?

Sömlanningama har inte varit särskilt ihärdiga på
att anmäla sig och spela upp. Jag tror mig veta att
det finns en hel del av vöm spelmän som "nästan"
skulle kläm ett silvermärke. Vissedigen är ju'yns
vägar till beslut ibland lite förbryllande krokiga men
ändå.

Vad är det då som fattas?

Att spela upp för en jury i en främmande miljö under
pressade förhållanden, tidsnöd m .m. det fordmr
mycket av en spelman.

Bertil Rydberg, en för oss sörmlänningar välkänd an-
fCSmre av spelmanslag och allspel i egenskap av ord-
fömnde för Närkes spelman, yttmde en gång:

"Att Fmmträda på scenen i stom lag, det dr väl ingen
mCSda, men när ska ni spelmän lam er att kunna lita
till er sjdlva. En spelman har varit en ensam varg som
själv har roat ett dansande salkkap. Musiken har
flödat fmm med rytmisk finess i tmditionella melodi -
er, 00

Idag har vi sammanslutningar av spelman som ar
mycket trevliga och där vi knyter många kontakter
både musikalkkt och socialt. Frågan ar bom hur man
i en sådan miljö blir individualist.

Mitt råd ar.ljtsatt dig då och då för det provet att
själv spela för ett dansande salhkap. Försök att Få
ärlig och konstivktiv kritik på ditt spel. Åk dessutom

och "halsa på" Zornjuryn varje år.

Citat från spelmän: "Övning ger träning", " Zorn-

märket - det har dom väl som RSdelsemärke i
Dalarna" .

Christina Frohm



Hummel,

Anders Eklundh.

Du skriver om hummeln som ett bortglömt instnjment.
vilket kan ha ett visst berättigande men Du talar inte
om sanningen vad som verkligen har hänt i hummelns
historia under de senaste 30 åren. Att Förtiga sanning-
en kan vam ett satt att fmmhålla sig själv som den
store upptäckaren.

Den Förste som gjorde något för att bevam hummeln
var professor Yngve Laurell som 1908 spelade in
Otto Malmbergs spel på Skansen och då på fonogmf .
Jag trtjffade Laurell i Stockholm 1951 och talade med
honom om hummeln. Efter Laurell kom den danska
Forskarinnan Hortense Panum och tecknade ned
Malmbergs spel 1917 ävenledes på Skansen. Därom
kan Du läsa i hennes verk Middelalderens Strenge-
instnjmentér. Sedan dröjde det ända till 1952 då min
van professor Stig Walin kom Ut med sin doktorsav-
handling Die Schwedische Hummel.

År 1951 besökte jag waxjö för att på museet höra om

där fanns någon folkmusik samlad. Det enda jag fick
fmm var domkyrkoorganisten Wiedemanns uppteck-
ningar av Vilhelm Blomgrens melodier på hummel.
Jag fick veta att Blomgrens hummel hängde inne i
musehalama och blev eld och lågor av intresse RSr
intnjmentet. Samtidigt talade landsantikvarie Ander-
björk om för mig att Walin höll på med sin doktors-
avhandling om hummeln.

Jag tog genast kontakt med Walin och brevväxlade
med honom om hummeln och fick de uppgifter jag
behövde för att låta bygga en sådan. Så gjorde jag
också och efter problemet med strUngar och stämning
be%kte jag honom i Uppsala där vi blev mycket goda
vänner. Han var Us. nöjd med mitt arbete.

Nu har man trott att Otto Malmberg som dog 1921
var den siste hummekpelmannen med tmdition . Så
ar emellertid fel. Malmbergs systerson verkmästare
Valfrid Salmonson, Bromsten utanför Stockholm hade
under längre tid bott tilkammans med Malmberg och
av honom lärt sig att tmktem instnjmentet. Jag be-
sökte honom hösten 1954 i hans hem och därvid
plockade han fmm Malmbengs hummel som han hade
liggande under sängen och så visade han mig hur det
skulle gå till att spela med Malmbergs teknik. Den
akta tmditionen har alltså fortsatt med mig som nu
har hållit på i över 30 år med hwnmelspelet.

Genom intemationella kontakter har jag kommit fram
till att man kan stämma instrumentet och spela på det
på olika satt. Där får var och en komma Fmm till det
som passar honom bast men visst finns det grundlag-
gande faktorer i stämningen som man inte kommer
ifrån.

Hummeln finns ju i olika skepnader i många länder
men det främsta landet dr belgiska flamländerna där
instrumentet ar ett nationalinstrument. W$ häftet
"de hommel in de läge landen" som man kan köpa i
PT$e|. Där får man en lektion i detta intressanta
in trument .

Som Du förstår så har jag under de trettio år som gått
sedan jag började att forska om och spela på hummel
hunnit med en massa fmmtrddanden med instrumentet,

3

hu m mel .. .
Jag har spelat 3 gånger i TV, fmmtrdtt vid Rom stam-
mor i Norge och Holland o.s.v., o.s.v. och rekom-
menderat andm att intressem sig för instrumentet.
Men det hor varit mycket trögt. Man behöver nog en
viss kunskap om folkmusik i allmänhet även interna-
tionellt För att Förstå det intressanta med hummeln,

Jag har låtit bygga tre hummlar med dels Blomgrens
hummel som förebild men fmmfömllt nr. G 26 i
Walins bok . Det dr en sådan jag brukar fmmtrada med,

Med spelmanshakningar

Gösta Klemming

Gösta Klemming I

Ja, det var ju tråkigt att det skulle bli så har.
Bilden och den bortfallna bildtexten ar inget jag kan
lastas för, som fmmgår av redaktionens svar,

Jag tror att Du är ganska ensam om intrycket av att
jag försöker Framstalla mig själv som "den store upp-
täckaren" . Mitt syfte är ju detsamma som Du verkar
ha haft, att intressem någm RSr hummeln och ge tips
om spelsatt och låtval.

Du skriver om hur svårt det varit att väcka ett intresse
för instrumentet. Är det då inte roligt att någon mer
an Du ägnar sig åt det? Som Du minns har jag försökt
få igång en dialog med Dig om hummelspel. Tyvärr
lyckades jag inte. Men det ar väl inte för sent an!
Till en början kan Du val svam på mitt senaste brev
till Dig. Du hittar det säkert nånstans, fast det ar
ett par år sen Du fick det. En sådan dialog dr nog
till större nytta för hummelintremt än en tidnings-
debatt om vem som var först.

SpehnanshCjlsni ngar

Anders Eklundh
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Stradibariuq i Björn[unda
Han bluffade inte men han längtade

av Oscar III (Oscar Hedlund)

Oskar Karlsson, lantbrukare och spelman i BjCsrnkmda,
hade under 80 år den har fiolen under hakan.

Han fick den en gång ov sin far. Oskar Karlsson för-
manades att vam rOdd om fiolen, för den var i allo
fall en akta Stmdivarius.

Det var Oskar Karlsson, rädd om fiolen. Han ville
aldrig salja den. Han blev lömsk på alla dem som
flinade och sa att det var ju ingen Stmdivarius, tok-
gubbe, en akta Stmdivarius kostar flera hundm tusen
kronor. .. Han dog på Si5dertdlje lasarett 92 Or gam-
mal, och hans sista vilja var att få sin Stmdivarius
med sig i gmven. För den var ju i alla fall alldeks
äkta, hade far sagt.

Auktiomutropare Rickard Andersson skrockade Ut över
oss alla på gårdsplanen att nu var det dags för Oskars
gamla fiol. ..en finfin akta Stmdivariu$fC$rfa|$knin9
vand sina modiga 500 riksdaler. Minst.

FöMkringstjämtemannen Tore Sjölander från SC$der-
talje fick den för 700 kronor, efter en seg och håglös
budgivning.

Älgbössan slogs vi om, den gick för tusenlappen.

Nu var han ju död, spelmannen Oskar Karlsson.

Nu vögade man öppet saga vad man alltid sagt i
trakterna kring Björnbnda: asch, gubben Oskar och
hans fCSrfakkade fiol . . .

Men också i Bjömlunda ar det skimmer och trolldom
kring namnet Antonio Stmdivari, född 1648 och död
1737, men den evige gengångaren runt världens alla
auktioner.

Det FANTASTISKA ryktet om Oskar Karksons Stmdi-
varius hade med annonsens vindsnabba fart spritt sig
långt bortom BjC$rnlunda, Blacksta, Gåsinge och
Gnesta.

Sluga röster frön hela Sverige ringde auktionsfirman
Peter Alkgård, men nu är det så att hotet från Kon-
wmentombudsmannen lägger dagskugga även över
Stmdivariusmyten.
- Under hela veckan fick vi klan och tydligt med-
dela att det rörde sig om en kopia och inte en akta
violin, säger auktionist Peter Alkgånd.

Därför stod inga Fiolexperter och klafsade i lemn,
Det var huvudmkligen folk från tmkten som klafsade
och bCSkade i Oskar Karlssons kSscsre.

Stämningen var god och otvungen och auktionsvädret
det basta. Det förtog emellertid inte en bitande strim-
ma av bårhus och huggsexa.

- Skriv att han bluffade i hela sitt liv om den där
fiolen manade en budgivare med samma iver som han
vädjade om anonymitet.

Han längtade i hela sitt liv.

OMSIDER lägger jag ihop lösa bitar om Oskar
Karlsson till något som skymtar som en profil.

Han var bonde, småbrukare. Han var tmktens s.k.
allt i allo, vilket de elaka kallar kuf. Mon kallade
honom också °'Ski rtorpam" av den folkloristkkt mka
anledningen att han hade torp i något som heter
Skirtorp.

Han spelade fiol under hela sitt torparliv.

För när det drog ihop sig till logdans och dagsmöl på
Tappnds och Sparreholm... vem stod där med Fiolen
Om inte Oskar Karlsson. Och på Brinks loge och Tull-
gams brygga. .. Oskar med fiolen.

l den mån han förleddes att aktivt deltaga i förekom-
mande bryskheter for han först hem med fiolen, för
den var ju i alla fall akta.

Oskar Karlsson hörde till de svenska vClgskCllem Folk,
och han spelte sig runt bygderna för att omsider nå sitt
livs höjdpunkt. Det kom en ung glop frön Sveriges
Radio och sa att han hette Gnesta-Kalle.

So fick Oskar Karlsson gnida opp sitt livs signotur-
melodi som han hade komponemt själv. Den hette
"Skirtorparn" och vad det spmtt och ryckte och gno-
lade i den sjdvbiogmfin.

Plötsligt var de slut, hans 92 år.

MÅ NU HERRENS bokslut vam Oskar skonsammare än

budgivarna på gårdsplanen. Man ger bud och man
vidhäftar gärna buden med ett litet minne. Dessa
minnen ar stundom leriga som fotavtrycken,

Folk rycker förstulet i eternitplattorna, f¢$r han har
nog g¢$mt pengar i väggarna, Oskar. Och inte kunde
dom ta in honom pO hemmet för det där satans fiol-
gnället. En odalman muttmr: tänk när Oskar kom
farande på tmktom ner till stämman i Björnlunda och
oremde om att bCSndema skulle akta sej för kontors-
träla ma i slakteri föreningen. . .

Han hade musikantens klarsyn, gamle Oskar, och
den gick genom märg och ben på kontorstrdiar.

- Det enda han var riktigt känslig för var det har
med att fiolen inte skulle vam akta, betuttade Josef
Zetterkvist, som var vän med Oskar sedan de allm
första vagskålen.

För det stod ju i alla fall "Antonius Stmdiuarius
Cremonenfis, Faciebat Anno 1723" i botten, det hade
Oskar sett när han skmpade i dammet.

Då så.

Vad skulle Oskar iväg till de fisFC$rnäma experterna
För. Äkthetsintyg eller inte äkthetsintyg, fiolen låter
SOm den låter.

Josef Zetterkvist tror för sin del att nog visste Oskar
om hur det förhöll sig.
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Det var därför han ville ha fiolen i gmv och brund
skulle den vam .

I VIMLET tycker jag mig se en man i vit rock och
toppluva, och händerna har med ören valkats av
skärverktyg och flit.

Antonio Stmdivari, död 1737.

Han RSrefaller se nöjd ut. Oskar fick ju aldrig veta
den smärtsamma sanningen och den sanningen ar så
komplicemd att den inte bom förbryllar Björnlunda .

Stmdivari gjorde ungefär l 000 fioler. Av dem Finns
ungefär 500 bevamde och registremde och äkthets-
intygade. Resten har demolemts av krig och andm
öva rsamheter. Världens ledande Stmdiva hus-expert
ar finnan Hill 8 Sons i London. Där säger sir Desmond
Hill att txjm 15 fioler ar spårlöst försvunna och så-
ledes på driven.

- Varje år kommer ungefär 300 människor till oss
och säger sig ha hittat en akta Stmdivarius. .. och
varje år visar sig ungefär 300 akta Stmdivarius vam
kopior. ..

Sir Desmond Hill tar symboliska l pund i "besiktnings-
avgift". Under sina 42 år i Familjefirman har han
bam vid ett tUIfalle varit med om att torka dammet
av en akta Stmdivarius. Resten Or massfabricemde
kopior, gjorda i England och Tyskland på ]840-talet
då Fiolspel hade en högkonjunktur.

De kallas av experterna för " 15mhilHngsfioler".

JAMEN, tänk om nu Oskars fiol var en av de spårlösa
15, , .

FöxakringstjdmNman Sjöländer ar redan lugnad på
den punkten. Experter på Musikhktorhka museet har
redan dmgit ner ruIIgardinen i botten. Det ar en
kopia.

Jamen ändå. .. ?

Det dr inte fånigt att rusa iväg till Björnlunda med drummen
om en akta Stmdivarius. Ännu mer fantast
iska historier har inträffat. Det fanns en gång en
miHtdrmusiker som hette Lars Zetterkvist. Han logemde
under brinnande manöver på Kobergs slott, det var
på 1880-talet dö militärer ännu åtnjöt viss komfort. Kobergs
värdfolk sa att det låg en gammal fiol på vinden, ta den ni,..
och Zetterkvist tog den till
Paris, där den plötsligt visade sig vam en akta Amati, byggd
]614 och värd 260 000 kronor. Det finns källarvarianter
också. . . man läste en musikrecemion frön 1750 vari hänfört
talades om". . . konsertmästarem

glödande violin". Hill & Sons forUade och rotade.

Man rotade sig bakåt i århundmdena och hittade omsider en
slottskalkre i Skottland. Där låg den, en
Stmdivariu kallad "Ex-Earlen av Plymoth" som sedermem
övertogs av Fritz Kreisler. Nu hänger den pO väggen bakom
pansarglas hos samlaren Henry Hottinger i New York.

Jamen ändå.................................................................... l

Det kunde ha varit någon av de stulna violinerna
som gick under klubban i Bjömlunda. "Herkules" eller
"Gibson" som rövades bort i S:t Petersburg
resp. New York vid sekelskiftet. " Lilla
Mendelssohnviolinen" stals Från en bank i Berlin men
hittades 34 år senare i händerna på en gatumusikant i Kmkow.
. .

Det har alltid varit de brtjnnande och ångande kryddorna i
myten kring Stmdivarius, och nog känner vi av det där vi står
på Oskar Karksons gårdsplan.

Och pkmligt går hans kam fiol iväg för ynka 700 kronor i
stallet för de 270 000 kronor man förväntat sig.

Men å andm sidan Förefaller Oskar Karlsson ha varit mer
akta än fiolen.
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Sodektal/r

Familje dag i Folkparken, Södertälje

Lördagen den 18 juni 1983

PROGRAM

kl. 15.00 Parken öppnas Spelmansmusik

15.30 Lekar för barnen

16.00 Folkdansuppvisning

17.00 "Tok-Andersson"

Bygdespel om en spelman från Mörkö som

blev skollärare och organist i Dorotea.

18.30 Lekar

19.00 Gammeldans

Medverkande

Södertälje Spelmanslag och Tälje Folkdansgille.

Teateramatörer, folkdansare och spelmän från Dorotea.

Mörkö Bygdegård

Söndagen den 19 juni 1983

kl. 12.00 Spelmansmusik och folkdans

13.00 "Tok-Anderssom"

Bygdespelet om spelmannen Johan August

Andersson från Håga gård på Mörkö fram-

föres av Dorotea amatörteater.
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Johan Äu¢)u9t Anderggon

johan Augtmt Andermon född09 vAron 1866 på Höga gård, Mörkö,

Fadern Anderg 0183on var bonde och kyrkvärd, Modorn Maria
Charlotta dog 8ju månador eftor gonong födojmo,
Johan Augugt hado två aldro Bygtrar 8om båda dog vid un98 år,
Fadern dog kort Bftor d0t att johan MjBU8t nyttat till Gligw
9.1öNrg i Hörjodalen år 1887,

Hö3tcn 1890 kom Johan Auqugt till Dorotea Bockon där han blev
gkollär8r0 och orqat"Å8t, Han var mod om att bygga Dorotom
Fömta kyrkorgel och mt\nga oockw¶bor kom att gå i opojlhra

1108 honom, Klock8r-Andorggon angog vara don 9törgt8 musikajjmka
beg8vningen som funnitg E Dorotoa. Dgt bgrättag bl.a. att han

mod Molon kundo härma djur,

Skollerar-Andomson träffåd8 en kvinna, Sigrid Brita, 8oin blmv
hang lycka men ockU hang 9tor8 gorq. Do trggi8kg hWndUmor
Johan Augugt fick upp]mva gjordo att han förjorado tron på Gud
och hädado den 8om tog hang lycka ifrån honom,
Han blev betmktad Bom 8Lnn883juk och 8v9k8dåci0B från gjn
léirartjömt, Han fick namnot "Tok-Andormon" och dog 42 Ar

gamma] av ]Unggot.

En Uakting till Sigrid Brita, don nu 102-8riqa Ulrfk Lindbgrg,

gQgor: "Andoroaon var into tokig, Han var tjjuk av sjorg och
bMröv8j90",

Lördagen den IB Juni arranger8r Södortöljo SpolmanUag on r8mnja-
dgg i Södertäljo Folkotg park, DA kommer Dorotea amtörteater att
framf6ra ott byqdmpol 3otn handlar om Johan Auqugt Andermon,

Söndagen den 19 Juni fraMör Doroto8 amatortoator op0lot om
"Tok-Andermon" i Mtirkö bygdogård,

Klockar-Andersgon 9p0jå8 av r!ks9po]manrmn Söron Johan88onp bom
fått Anderggong låtar och b0T'i!itto)m8r om hang lovnMUd8 gonom

gamla 8pQlmign,
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Ur Richard Dybecks "Runa" 1844 har vi saxat följande
"folkmusikprogram" vilket kanske kan ge dagens
folkmusikutövare en uppfattning om synen på folk-
musik i mitten av 1800-talet.

ÖfberMgt.

Den i Septemberhaflet 3f denna Tidskrift omnumnda ARonunderhållning medelst
Nordkk Folkmusik 6af8 måndagen den 18 November. Den 8ynnerliga vulvilja, M'armed
företaget tyckteA omfatlo9, har föronledl tillslMluen, att i December mbnad gi(ra en
dylik Underhållning. — Vi lillbla oss meddela innehållet:

FÖRSTA AFDELNINGEN.

Ito hlögUdmtyehen d duehuuun Bo'enekn ,Lmodok«p. (Orcheslcr.)

O) Brollop$-$h/cke,· då brud3llm och brud med följe inträda i kyrkan all viga3.

Kandt i Weslmanland, der det Mven förekommer såsom folkvisa.

b) Mqj-uisa. Känd i Skåne och n%on del af IJlckinge. Med visan3 abjunjµnde,
mm 8ker Vallborgmamflnarna, Ur en Bjmma| plagscd förenad, beSående dcri, ött
byens ungo mjjn, försedda med ny-utspruckna bjorkqvislor, gå frSn den ena stugan
till den ondro, sornt efter 8ån6cn, xom Mcr1oges vid hvarjo bonin6, sålt3 lOfqvimar i
fumugmokcn, och mouoga i medförda korgar val(a6nad, 80m sedermera fömrus till
det d kollade PinGgt-gillet. Pluyeden tillhör Mven Danmork.

C) En förändring af Maj-vimn. Åken från Skåne.
d) Gammal "Brud-marsch", känd i södra Dalarno. Sedan man bebynl, alt rid

vigd-tillfullen uppföra, i Mkt för folkmusik, nybrukli6 damunuMk, har denna gamlo
melodi tagit sin tillflygt till sk%cn; der den nu dsom vulkUng (örljumr. Äldre Bröl-
|opNpelar0 veta omtnla, att den unnu i $]tj(ct nf 1700-talct hördes såsom IJrudo-låt.

c) Om dem 8tycke g3llcr nUslan dclsamma. Det Ur kandt i Uplund ock Wext-
manland — nu mer vanligcn dsom folkvisa.

n 7huondags<'isan. Den 6amla pl5gseden i Svenska lnnckorlcr, nit vid Trcllon-
'lagAiden gå från by till by med (j'u8å stjernan, mint Rjun6a Trettond%«-ri$on, ur
bekant. Bruken dcrvid aro miinga0 Melodierna till visan Oro olika i Kkilda delar ut
landet. Den fOrevorando år från Ycxlra Södermanland.

2:o. Boenok« F'oVkrö8or. (Sån6qvm'telter.)

a) WermlanclsmRsan. Endm till mdodien kund bhnd 3l|m%en i \\'ermland,
·um1 med fOga förBndring i Nerike och Wmtmanhnd, der den Ajungcg till en visa.

Dot bör namnos, all Wermlanch-viaan blih'il beknnt i "h%re kratsar" rom sedan
öl. Fryxdl, Bom ock 6ih'il ord till mdodicn, infört hcnno tillika med dem i sill
tacka Sångqpel, kallodt \Vermlands-flickan.

b) "'Jung/ru-k0p.°' Upptcckningen från \Vemrgölhhnd.
C) Neckcn. U|)p(ecknin6cn (rån Norrland. Visan Or unnu icke Mlm8ngjord.

3:o 8rengk« V'aQh'ögor. (Vexd-dn6er med Orclmler.)

Till antalet rcx. Upptccknin6arna Oro gjordo i Doklond och Dalorm. Mellan
visorna utföras mcdclst valdthorn sS kallado horn-låtar, al hvilka den forsla ar upp- ·
tecknad i norra Wcslmanlond, samt de öfriga i Dalarna.

Q3
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ANDBA AFDELNINGEN.
StO Nren8ka Fbtklek«r. (Orclmler.)

a) Domaredansen. Den hur fuljda melodien till denna vidt krinbgpridda lek Rynl°µ
\nr3 Yen Uldsla af ek kunda, och ar upptecknad i Öslergölhland.

b) Ringlek i Blekinge. Melodien med åtföljande ord linnes inlngcn i "Sv. Furn-
sånger", J). III Aid. 529 o. f.

C! llinqkk, kund i de l)eslo Svonska Landsköp. Den hur följda melodicn tillhör
WbtergUlhland.

d) SUdcrmanlundsk Folklek, Denna, såsom det q'nes, icko 8erddes gomla mekdi
torde förljenn uppmarkmmhct för Bin rena Oherenmmmcl80 med den aldro folkmuöken.

e) Rinylek i Blekinge. Svenska FornAån6el' a. Bl.
Q Slnbldansm. Dennn lillhur Dolorna och tillufvcntyrs några af de Unnu nordli-

mre Londukupen, Nln!t lir en brUlbpsdons, hvarföro den mSlånda icke bordt haft scin
µ1nts under delta N:r. rltj8scderna vid damens utförande kunna inhcmtas of Skriften
Hunn, Del, 2 sid. 62 o. f.

&0 Ak'enok« Fbthrieor. (Sång-qvnrlettcr.)

n) JemlMndsk vjRQ. l Mn helhet afvikcr denna från folk\'iAnnA vonliga lonm't.
En annan upplcckning från WcMmanland af samma melodi har ett helt onnoC tycke.

b) Visan om llerlig Silfverdal. Upptecknad i Uplancl, dcr dlngcn 1Uregh af en
på innehållct sg'flande berjtlcke.

c) "Den underbara harpan." Upplcckningc'n (rån We$ler60lh|and. \ban ar med
någon (Urjndring kund ulven på Feruarnu. Den Feröiska uppleckning deraf, 80m lir

mcdddud i "Sv. Folkvimr'°, D. l s. 8G o. f,, hör till det skönmo of folkpoesi.
d) X"eck'em Polska. Allmun k3nd. Skoll urNprun6|igcn (illhUrl WeMergölhland.

C:o Dnhgö8m (Trio.)

Melodien tillhör, dlcr livad bekant Ur, utulutando Dalarna, der den troliµen
alven tii1kommi(. Orden uh'cmom sauningen uro nyare.

?:o &veomka F'oQkdmooer. (Ordester.)

n) llallingen. Denna hur Nit namn af llallin6dolen i Norrigo — dess egenUUµ
hemland —, men ur kund alven i vim dchr af IVermlond, bakland och ljohu$|ång

under $ki|jak(i6a melodier. Den hur fuljda år från ljohusljjn.
b) Fid'arclanson. Tillhör utcdulando ljohuslun, och nnrmar Ng arten of lek.

c) Mdodien kund (jfr'er hela Sveriko. Ulförnndct of damen, Bom Dr mycket dilj"
akligC på olika orter och 8vl\rliCen kan be$krifvaR, ko|laA i Woslmanland: au akura l
Dalarna Mfoljesi mdodien of ord, 8om Rjunga% under dansandel,

d) llöglor/ben. Från WingUker. Melodien hor till RécjMre lider 8pehl8 vid brullop,
då, enligt gammalt bruk, premen (1pµnol dansen med bruden.

e) En förandrin6 of Höglorh'en. Sannolikt nyare.
n °°J038e/ödrad$%olök'a'" i Wormland. Egenll@en en pohka, ehuru utförandet b(w

ra||i60r den till rum blond ciamjr.

B) Nigdansen. Allmunt känd.
h) SCampdanson. Likalcdc8. Mdodicrno mycket olika. Denna tillhör Wcslmnn-

land m. n. orter.
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TREDJE AFDELNINGEN.

®10. ,Folkvöoor. (Sångqvartctter.)

a) Sven i Rosengård. Melodien från Wermland. Visan 8ym8 icke vm nrdeles

kringspridd.
b) Liten Kerstin. Visan ar upptecknad i Wutergöthland. Svcn'ka Folkvisor. Del.

l sid. 29.

C) Folkvisa, tillhorando Dalarna och andra nordliga Landskap.

Dbo Buenoka ^VBkor. (Orchester.)

a) Orsa-polska. Jfr. Tidskriften Runa.

b) '°Neckens polska." Upptccknin6en från Kdmaro Lån. Icke förut allm3n§ord.

C) Ro$lags-pokk&

De öfriga polskorna under detta N:r aro upptecknado i Norrbotten, på Gottland,

i Westmanland och Westc®jthland. Under-afdelningen dum alven med Orsa-Polskan.

1OiO FbVkudoor.

Från Norrland, Ddarna och West0rgötbland. (Solo). Sist föredrages en gammal

jemllands-melodi, fOr en rost, samt chör. Orden nyare.

Dansko Fornforskaren, Herr J. J. A. Worsaae, hvilken under furfhitna Bommur

amitbllt undcrsöknin6ar i Blekingo, har i dessa dagar u(6ifvil en Skrift om Runamo,
hvari60nom han vill bevis3, ät "alle Figurerne pj:j Klippen dcr kun cro noturj@e Runer."—

llorr WOrsoao Bmnar framddeg utgifvj ett 81öito verk öfver Blekinges Fornminnen.

lkrr Worsaoes förmbga och kunxkaper aro kända. Dol 8kull0 Bakerli60n gludja

nore med oss, att so mc många of våra Landskapen minnesmarken af honom be-
xkrifna, helst man i vårt ännu tycka vara långt ifdn till och med aningen om

vigten ekrat.

Tidskriften Runa kommer att (ortsåtlas Mvon nästa h. Härom vidaro i December-

häftet.

Det j detta baftec felando halfarkct Merlinnes i Moj-halm.

Il KoauoLM, 10u. h å. roRmor & 0nh.
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Dal 5 osm W P¶JY(J)SGI1L[S f OLKDAKSARI , Rox Fl7. låf'l no 0s~ Pq. 75JO6A-IL 19R2 års .

Ordformide
Sekreterare'
Kassor
Dans q Lek
Fbslk

Horje
p'bja jlbbcfbrs
Börje Axelsson
Lena Jlbbefors
Jan Ekltmd

1+strw. 19 a 149 DO
Stramho. 12 1% M)
Tärnv. 12 148 OD
Nskoten 31 B 148 DO
Irutv. 5 14Fl (JO

0752/14073
0752/JOJ59
0752/X227
0752ljSlj80
nmno 376

L D
Spelmansf(jreund

SÖrmländska Ungdomsringen
postadress &"orml3nd$ka ;ngen. Box 285 631 Oh Eskilstuna
BesÖksadress Cl ser ihtscxpcdi tiOn Ra~storut 5 A Eskilstuna oi6-n6940

rosrg:·o" 38 73 16 - 3 hnkgi ro: m - 6295

0415 TROSA f OLKOANSGILL E ,clo ~-Cathrlne Holgersson, Kvartsv. 8, 150 lj Trosa
0156/12880 Pg 661709-6

Ordförande
Sekreterare
Kassor
Dans o l ek
Njsjk
Barn o
Dräkt o Slöjd

Hans Carlsson
~-Cathrjne Holgersson
Ingrid Hjalam
Harald Hjäwm
Sven Jagrenius
Pkmca Knutsson
Solbritt Nyberg

(Mricg. 5
Kvartsv. 8
Måsg. l]
Håsg. Il
Hanog. 10
Lokes hage J4
Fbsbyv . 5

150 l j Trosa
150 13 trosa
150 13 Trosa
150 lj Trosa
150 l 3 T rosa
156 OD vagmuiräd
156 (X) VaCphärad

015611j66A
0156/12880
0156/13948
0156llj948
0156113669
0156111366
0156lllllj

Hedersordf. Ivar Sctmmell Tesslns väg 21
Hedersordf . Fritt Andersson Esbjergsg. 6
Hedersmdjm Henry Sjöbe"g Skåneg. 86

M!6 SÖRFLNPOS n (KIA COLKOANSIAG, C/O temas unmé; Gersnäsg. g,

Ordförande
Sekreterare
Kassor
Dans o Lek
Barn-o
Dräkt

Tomas "
~-Charlotte Olsson
Rolmd Geiborg
Lennart Jansson
Karola Holmkvist
~-Brjtt Eriksson

Gersnasg. 9 Hl 46
likna Säteri 6Al 90
Lårstund 640 23
Kyrkog. 13 640 2J
Pl 1160 6M) 24
Svalbo 635 90

6Al 46 Kat.rineMlm
Pg nr 293167-3
KatrineMlm
Katrineholm 015Ol702j5
Valla Ol50/6O863
Valla Ol50/6OO58
Sköldjnqe Ol57/5OllO
Eskilstuna 016/83OO6

(kl7 BYGDEGILLE T XVKOPING, clo Bengt Perers Spa" 'sgången 40, 611 45 Nyköping M55/97179
Pg nr Xll66-5

STYRELSE

Ordförande
V. Ordf.
Sekreterare
Kassor
Studieledare

Styrelse~ne
Styrelse~ne
Sekt ionsledare
Sekt jons 1"dare
Sekt ionsledare
Suppleant
Suppleant

SEKTIONER

~s- lek o Mus lk

Ordförande Lars Vjdeii Strogen
Sekreterare Bengt Perers Sbarrisgången
Kassor m Olsson Vlnterv. 9

61] 90 Wköplng
åO 611 45 Nyköping

610 60 Fystberga

0155/53075
0155/971 79
0155160303 Bar n-och Ungckms.

Göran »SSOn

Eknqt Haraldsson

Gmnlla Pettersson
Björn Gustafsson
Göran Berglund

W'nar
Karola Hohdcvist
Bjrgitta Björk
Anne Eriksson
Rita Ekgren
Sven-Olof Ersaarker
Jdop Spjjkeman

Birgitta
Birqitta Olsson
Sonia Vaern
Charlotte lagervald
Göran Berghnd

Rita Ekgren
Kerstin Frykm
Kent Jc]Rv7sson
Britt Hortknd

Cl j W kjj"' j » :

Myresjöq. J
Rossv lkSv . l l
GuSt afsv . 35
9jörkMltsv. 20 C

Näktergalsv. 23
pl 1160
Rustmästarv . 5
Trosalindsg. g E
Krusbarsv. l C
Haqgt%9sv. l 7
Cbpeby gård :J

Rustmstarv. 5
L andsvagsg. 19

. g
Kopmang. 4 A
Björktmji tsv. m C

Krusbarsv. l C
Tradgårdsg. 36 A
4l'e!dsg. 8
Viag. 5

DIREKTANSLUTNA p'EMEmAR l SÖRP¶NOSKA UNaxy¶sRImN 1983

Ivar Scmell
Artur , . . db.).

Ruth AMersson
Arne 8lcmxtrg
Henry Sjöberg

SVENSKA (MMPQSRINGEN FOR BVQ)EK(R TUR
Postadress Box 4030
Besöksadress Bjärmvsq. IB
rörlaget

Tessjns väg 21 611 36 Nyk«nng 0155113707
Sörgården GrarUied 641 90 KatrineMl»
»tWmg. J4 6Ai J6 Katrineholn 0150116608
Insektsv. IQ 611 63 Nyköping 0155/86282
Skåneg. 86 116 :7 Stockholm omnåmj

Irosakmdsq. 9 E
Jansson Bolmens v. 3}

Box 3090
Snorres väg 16

Il)? 61 StockMlm 0814206 JO

08Jb20687

KOLEHST IONIWN
Ril~ HoWxirg 5 791 31 r alm 023,°15086

Dröktsektion Arme Eriksson
Maud Karlsson C/o
Maj-8ritt Nilsson
Christina Under

Revisorer Kjell Kolterm
~s Carlsson

Si«lemtcr Folke JLnås
Raxpmld Hikhmd

valbcremlm -
Kjell Under
Lars Eriksson
Birgit Kindahl
Arne Sjöstrand

ArbetsgrWip j slöjd G~ar Andersson
."

Stig Axelsson
Margit Kjellstre
Jan Kjellstrm

Backav . 2 E
[kjrkg. 5
Morbyv. å 3 C
f rimnqsg. 16 B

Snor res vag 16
Irosakmsg. 9 f
Sqj reav. 9
B,örkängen l 3

vakt crgalsv . 2 J

S^3ckv . å
Renst igen l
Rcnst lcjen l

611 J6 Vyk%ing 0155/15707
6J2 R Eskilstuna 016/822962
116 37 Stockholm 0817låN21

632 X Eskilstuna 016/4241?'5
6A3 DO Vingåker Ol5llllO)7
633 70 Eskilstuna 01612151"
63J 46 Eskilstuna 016/115558
632 29 Eskilstuna 0161421821

633 69 Eskilstuna 016/?565J
640 24 Sköldinge OlS7/5Ol]O
632 » Éskl]stuna 0161429715
150 13 Trosa 0156/lj639
6Al 47 Katrlm¶olml5oi5X23
152 OD Stränjpas 0152/7OllO
611 55 Nyköping Ol55:8992j

632 JJ Eskilstuna 0161420715
ao J2 MaWmnng 9157/20636
6U OD Flen Ol57illl33
63J 56 Eskilstuna Ol6/11182?
6}? 29 Eskilstuna nis'mm

6Al 47 Katrjneholnj50/5»2:
152 DO Strangnäs Ol52/17w6
63} @ Eskilstuna Ol6.lå6297
149 (X) Nynåsha~ 0752/16598

l SA l 3 Trosa 0156 lXj9
12] 6a jotk~eshovo8.'812m
6J^ 03 Eskilstuna 016.·14H61
jag od ÖS1Mj ms? '386OEB

6Al :7 Katrjnehol®j5e"l57a!
150 l : T rosa 3:56 13665
149 (JO Nynäshami 0752. 12351
611 31 MykopuW 0!55 10879

148 OD O!~ 0752
150 lj Trosa DISS. l J6 39
63J 47 EskllsUma 0!6/112286
643 DO Vingåker 015l/jOlOl

633 69 Eskilstuna M6/?'5653

6) 3 OD (helcmmd 0155," mm
6Al 53 Katrlnemldmo/l93ln
6Al Sj Katru1eholmlsO.°l9YIQ



rorcnömpr ;amlutna l b Il Sorml;~ka Unqckmsr 'mjen 1985

(kOj ro KDANSLAGU på YYKOPIK9US cio Amcrs 0 md, O [Jergsg. 57, 611 X Nykopjmj
0155lll470 Pg 205671-1

~Iq

C^jj7 VINGÅKERS f ÖL KDANSL AG. clo Nmd L art;8nn, Humleg. 6 L 6A 5 UD Vingåker

1987 års uppgif1er 0]5l/ll655 Pg 65O5780-2

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Lek
NjSIK
Barn o Ungckm
Slöjd

Amers L jM
Maria Forsberg
Jock) Sen jkermn
E jvor Karlsson
E va Ca lerman
Kjell Remstrom
lmer Pettersson

O. Berqsg. 37 611 54
Sturev. 13 611 56
%peby gård J: 611 55
Angstugcv. 39 611 6)
Valcs vag 14 611 'SO

l < ,, Gård 610 55
O. Bergsg. 35 611 X

Nykcjping 0155lll470 Ordförande
Nykcplng 0155/89742 Sekreterare
NyköpiW 0155/89924 Kassor
Nyköping 0155/18198 Dans o Lek
NykcjpjW 0155/7153J Barn o
Stjgteta 0155/56085 Dräkt o Slöjd
Nyköping 0155/87462

Arne Sjostr~
Flaud Larsson
Kjell Larsson
Ullacarin Haraldsson
Marianne Hillborq
Ajno Larsson

Björk~
thmleg. 6J
vmmj. 44
Myresjc'g-
Fabriksg.
Villag. 44

L 3 6A3 OD Vingåker
6AS OD Vingåker
GAJ OD Vingåker

J 6AJ DO VBngåker
12 C 6U (X) Vingåker

6a: OD Vingåker

Ol5l/jO)O
Ol5llll6j"
omni»
Ol5l/llO7"
Ol5113llX'
015llll291

NO2 REKARN F«KDANS GILLE Kyrkog. Il Box 76, 631 04 £skilstuna 016/122772 Pg J4202-2 OM)8 MALMABYäXNS ro KDAXSLAG, Box 28. 64(1 R MaWecping Ol'57/206j6 Pg 810187-5

Ordforame
Sekreterare
Kassor
Dans o Lek
Pbslk
Barn o Ungckm
Dräkt o Slöjd

örjan Kindahl
Vijmr Eriksson
Bjrglt Kirxkhl
Bd Björkman
Charlotte Lagervald
Katarina Åberg
M-Britt Nilsson

Spireav .9 633 47
Kvartsgången 25 6R X
Spj reav. 9 63J 47
Rustmastarv. 5 632 »
Kck~ng. 4 A 63J 56
Kcp~y]. 22 r 631 56
(Jox JO90 6yo Oj

Eskilstuna 016/112286 Ordforame
Eskilstuna Ol6/å24058 Sekreterare
Eskilstuna 016/112286 Kassor
Eskilstuna 016/420715 Dans o Lek
Eskilstuna 016/'111822 Ph,r$lk
Eskilstuna Ol6/121143 Barn o IJngckm
Eskilstuna 016/14M61 Dräkt o Slöjd

Bernt Olsson
Sven I å- e >
Ast· B·rradn
jM)rjd ÖbsSon
Bernt Olsson
Birgttta Olsson
Eva Larsson

Lamsva= 19 6AO 32 Kahmcöpjng Ol57/206j6
Kalby. er 640 32 Mal«oping 0157,°207 30
r redsqatan B 6AO 32 rbl*öping 0157/20266
Odonst igen 20 IS? m Strangnäs 0152112137
L mdsvagsg. 19 640 32 1¶aWcöping 0157/20656
Lmdsvagsq. 19 an 32 MaWcoping 0157/206 36
Kettsletorp 6AO 3? Malwöping Ol57lååO69

(kOj NYNASHAN6 FIK KDANSGILLE , Box 51, lå9 öl , 0752/16907 Pg 37289-6

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Lek
MUSIK

Barn o
Dräkt o Slöjd

Lennart Jaccjbsson
Kjej 1-Ake E rsson
Bert ji Rot f f
Mats Nyberg
Paul Törrdcvjst
Britt Horthm
Christina L lnder

Ugglestigen 33 149 (X)
Lövhmdsv. 34 149 DO
KOlv. 55 149 OD
Bragev. 6 149 (X)
Hå~g. 2J A 149 (X)
Viag. 5 149 OD
Snorres v3g 16 148 OD

Nynashamm 0752/lj932
Nynäshamn 0752/16293

0752/16010
0752/17297

Nynasm~ 0752/10783
Nynäshamn 0752/16598
Osmo 0752/38608

0409 NAS6¶A TA FOLKOAXSLAG.c/o Acpet a Dahlqren, .cm,
. d. 9, 63J 52 Eskilstuna 016/115399 Pg 928519-8

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o mjsjk
Barn o Ungclkm
Dräkt o Slöjd

Lennart Fredriksson
Agneta Dahlgrcn
ä~ar Andersson
Jan-lryjvar DaUgrm
Flarje Edvardsson
Kerstin Andersson

PQellanv. 22
Mossebov. 9
~tergalsv.
Mossebov. 9
Sveav. 22 B
xaktergalsv.

633 69 Eskilstuna
633 52 Eskilstuna

23 633 69 Eskilstum
6J3 52 Éskjjstuna
633 äg Eskilstuna

23 633 69 Eskilstuna

Ol6/25å65
016/115399
016125653
016/115J99
016/124197
016/25653

NW jÄRNA- IURINGE FOLKDANSGIL LE , Box 87, 15U DO Jama 0755/7181: Pg 646207-1

Ordförande
Sekreterare
Kassor
Dans o Lek
Njsjk
Barn o

Curt Edelsvard
Berit Hjel"
PKkjKj Dahlqvist
Lillemor Hansson
8o-Lennart Karlsson
Birqitta Jansson

;bgarv. 19 153 DO
Kråkbarsv. 16 155 (X)
Rosenkmlsv. 2? 151 JO
Stöta Gård 153 OD
Blåklocksst. 8 15J OD
Tavestav. 8 153 (X)

Jama 0755/71813
Nykvarn 0755/45667
Södertälje 0755/15767
jama 0755/50053
jama 0755/7Y092
jama 0755/715lj

0410 FOLKDANSLAGET OXELO-GILLE, S. Malmg. S, Box 60, 613 öl Oxelösund Ol55/j6745
Pg 106533-6

NOS VERDAADIS riXKMNsI AG, Box 58, 6Al ?1 Katrineholm Pg 462252-8

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Lek
Mslk
Barn o Ungclkm
Dräkt o Slöjd

lrgegerd Under
bvor Haliberg
Karl-inge Karlsson
Ljse-Lotte Pettersson
Kent Johansson
Llse-Lotte Petterssm
Solveig AdOlfSSOn

Rel j°k)sv . 28
L mqonv . 4 J
Nypcnv . l 7
Tra%årdsg.
lradkjårdsg.
'raagåmsg.
SUpålv. B

613 OD Oxelos~
613 od Oxejö3~
613 OD

J C 613 DO Oxe]ös~
J C 613 DO Dxelos~
J C 6lj (X) Oxelosimd

613 DO 0xe]ösund

Ol55/3l(Xk
0155131877
Ol55/jX46
Ol5513ål97
0155/34!97
0155lj4197
0155154872

Ordforande
Sekreterare
Kassör
~s o Lek
~1K

Barn o thyjckm
Dräkt o Slöjd

Harrieth Nilsson
Carina Eriksson
Christine Axelsson
Maj Re
Kent Ekroth
Pernilla Eriksson
M~-Creta MWjren

JMm)fruq. : C 6Al jl
Vala 6AO 2J
Lovsta 640 23
Stallgårdsv. 2J 6M 37
[)jLKjvlksnas t 2 Hl 90
Gravlingsst. 2 641 53
Xgareq. j] 6Al j]

Katrinemjm 0150/51617
Valla 0150/60129
Valla 0150/6Al44
Katrjnehojo 0150/54331
Katrineholm Ol50/45024
Katrineholm 0150/]7llå
Katrjnehoim 0150/16605

0411 SALEMS GILLE , clo Siv Ohlsson, 4raststiqen 3å, m OD Rormnqe 0753/XBO2 Pg 8679J-;

Ordförande Henry L i+lad
Sekreterare S lV (blsSOn
Kassör Sven Jansson

igen 127 lhå OD 'k. (k å -
rraststigen X 144 DO Röminge
Herrmgsv. DO 144 (X) R~lnge

0753/52988
0753/54882
075315320

(k06 Il [XS AG. PBlv. J, 642 OD g len m'57/115j 7 Pq 38JO89-0 (kl2 STRAKNÄS GILLES F(KKDANSLAG, [jo. 179. 15? oa StraWms 015?/1 7192 Pg 865226-5

Ordföramje
Sekreterare
Kassör
[ms o lek

Pbslk

Barn o
Dr:jkt o Slöjd

ämiar Mårmcrq
Mcmca Hendeiii
Kurt Garälv
Scmja Vaern
lng-Marie &mhn
Karma Berg
1m-(jritt Gustafsson

PIN. 4

Ramdv . 5

Or ')9

. 9
N. Jarnv.M)Mj. 12 A

fjol~ujsg. 2 a
Salsug. IA a

6U OD f len 0157/11517 Ordförande
6AO J? FlahMcöping 0157/2OUR Sekreterare
6A2 no Flen 0157/10220 Kassor
642 OD Flen Ol57llllj3 Dans o Lek
6A2 DO Flen 0157lllOOO ~1k
6A? (X) Flen 0157112549 tjärn o
642 DO Flen 0157lljO62 Dräkt o Slöjd

[hor- Inge Svensson
Kent Sej jboldt
IWrid Aroell
Birgitta Nlerzvjcw
Sören (MsSon
Sven-Olof E rsmarker
kpetm Ll&ierg

Flodins vag 27 a 152 (X)
F inninqev. å: C 152 DO
f inninqev. OJ C 152 (X)
E 1r:ov. 22 IS? (X)
Odonst igen 20 152 (X)
mqgt appsv. l 7 152 (X)
Skoqacjal lostero IS? OD

St r~äs 0152112J 36
Strangnäs 0152/14836
Sträncpas 0152/lå836
Strangnas 0152/20093
St rangnas 0152/121A
St ranjpas 0152/70110
St rangnas 0152/32 362
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~ Pkment 5

RCktning Bker öppet, gévjd8 ej 81Uten rögtning begäre9.

Moment 6

Bmlut rgttog ~d enkel mjoritet wd Lmdantgg enligt § 8. VId lika rögtet8]
hgr ordföranden Utglggsrögt, men bger rätt 8tt i dylik8 fbll let8 lotten avgorg.

§ 7 FURENINGARS OCH MEDLEMMARS ÅLIGGANDEN

Moment l

Det åligger distrikteU förenln98r

- Btt vgrje år Benggt den 31 jgnu8ri till digtriktsgtyre]gen enligt mt-
Btäljt formulär inläma mpport över verkg~ten under det gångna verksm-
hetsÖret 9Bmt efter föreningem 6r~te insända verksgmhetg-
berbttelwn.

- att gjn 8ekretemre eller &~c9 ergÉitt8re 9tö i förbindel9c Ned
di8triktggtyrelgen.

- btt f6re bé8jut e föreningens upplösmde underrätt8 digtriktggtyrelgen.
- 0tt om f6rening öngkgr Utträd8 ur distriktet, lemng gkriftllg gnmQjm härom

till digtriktgstyrelgen.

Mcment 2
Det åligger dlgtriktet8 medlemar

- 8tt rätt8 Mig efter gällmde 8tgdg8r och föregkrifter.
- 0tt om ejiigt gtéill8 ug till förfogande OCh v8r8 dl8triktggtyrelgen

behjélplig dC 8e erforck89.

§ 8 STADGEÄNDRING

F6rglgg till »drjng by eller til]Eigg till dé998 gt8%8r Bk8j], för Btt upp-
t8geg till beMndling på ordimrie d]8tr]CtggumN% 8kriftligen inl~89 till
djgtriktggtyrel8en mlmt tvé nÅn8dcr f6re gt~dgtum och för ett bli t'89t-
Btmdg, 0ntgg"|8 vid två, på vBr'gnclr0 följande, ordimrie digtriktggt~r md
mln9t två tredjede]gr 8v de evgZvm r6gtern8.

§ g UPPLIJSNING

Digtuktet, 8¥ tillhör Svemka ~omgringeng org8nigatlon, km ej Ljppfös8s
ge"om eget beglut. Avgömnde d8rom f8tt8g by rikggtyrelgen. VId eventuell uk)P-
]Ö9MfYj Dv di8triktet dlgponergg 9Ftlig8 ti]lgå"ggr 8v Svengk8 lk¶d¥srjngen
för Bygdekultur.

§ 10 (Ivrigt

För dl9tHktet géller, f6rutoe deggg 8t8dggr, även Svengk8 Ungdomringem for
Bygdekultur Btgdg8r.

D!8tr!ktet8 Urgprungligg gtgdgar f88t8tblld8 den 13 febritmri 1949

Åndrede och f8gt8ulld8 den J Juli 1954
" " " den 21 febrmri 1971
" " " den 21 februari 1976
" " " den 12 mgrg 1977

Åndrode och Ont0Y8 fCk8t8 gången den ]2 m8rg 1983

Benanclladé OCh antagna första gången av dlstrlkts6tamr.an 12/3-83

,14 Til]a"pas pC försök från och red ]2 märg ]983.
4f,;, °

·'"iR'Yé¥ STADCARförSömländska Ungdomsringen

§ l ÅKDAMÅL

Fkrmit l

Sörmländska lkgdomsringen är en d]strlktsorganlsgtlon 8v Svenska Wgdocisringen
för Bygdekultur (Ungdoe'sringen) och har gom Bnde"ål 8tt studera, sprida kännedom
om, levandegora 9tt fora vidare svensk folklig kultur, l förstR hand SÖrmländsk.

Mcment 2

Verkggmheten omfatt8t' huvudmklyjen omådem Ckns, lek, musik, kWdskjck, hant-
verk, matkultur, folktro, seder och bruk.

Moment 3

Distriktsorgammtioneh har till uppgift

- 8tt verka för bildandet och jnförlivande med (mgdcmsringen 8v nya lokal-
föreningar med syfte j enlighet med Ungdomsringens stadggr.

- 8tt v8r8 den förenmde tanken milan lokalföremngar och rlksorganlsgt]on.
- 8tt på 8jj8 sätt försök8 t]llvar8tag8 och frej8 hjk8lf'cjren]ngarngs jntressen.
- 8tt JédR den for föreningarm geimensatma verksamheten.

Moment 4

SÖrmlgndsk8 lkgdoesringen 8r verksam främst blgnd ungdom och verksa"heten skMl
bedrivas under keratliga och stnda former så

- 8tt kontakterm mellqn ojIk8 åldrar främjas.
- 8tt förståelse skapas För olika folk och deras kultur.

Element 5

Sörmländska Uk'gckr'sringen ar en ideell orgmimtion Som är rebgiöst och parti-

politiskt obunden.
§ 2 MEDLEMSKAE

Mcment I

Medle"skap i djstrjktet kgn 8v rjksstyreise, efter distrikts-
styrelsens , tjevjjj8s förening.

Mcment 2

Förening skal] skrU'tligen ]ng]v8 gngöbcan e medlemskap i tre exemjl8r till
distriktsstyrelsen och därvid 6kal] bjfog8s tre exemplar By foreningens stadgar
smt ~dlemsförteckn]ng i två exem)lgr.

Moment 3

Seckin medlemsk8p erhållits skal] föreningen fortlopande insända n8mn-och mress-
upogifter JÉk'té fbstsulld Bvg]ft för varje ny medlem. Dette skal] ske enligt
de rutiner sOm Rjksorg8nlsgtionen fastsullt.

Mcment 4

Digtriktggtyrelgen kgn l Und8ntmsfR]l bevilj8 meQemsk9p i distriktet för
enskjid person, till exeMjcj som hederse¶edlem.

Moment 5

Medlem som upptrMer på ett sätt som strider mot Ungckr'sringens syfte och stadgar,
kgn Uteslut8s av ordjmrie eller extr8 di9tHktsstäma. Medlem skal] hg til]fälle

till förklgring före uteslutmng.

~ent 6

Uteg]uten medlem éiger r8tt 8tt ¢)verklgg8 ho9 rik9styrelsen.



§ 3 AVGIFTER

~ent l

fbststaller inträdesavgifter samt årsgvgifter för nästkommande
verksamhet9ÖT.

Mcment 2

Årsavgifter för kvarstéencbe medlemmar skall mrje år erläggas före 1:8 kvar-
t8lets utgång, enligt de rutiner scm fastställes 8v Riksorganisationen.

§ 4 VERKSAMHET, LEDNING

Moment l

Distriktets verks8Miet leds 8v styrelsen. Beroende på verksamhetens oM'attning
kgn amvaret för en de] by verksenheten läggas över på en eller f]er8 sektioner.
Dcss8 8kall bestå ev sektjonsordförande + högst fm personer.
Ordjnarie distriktsstamma väljer styrelse, faststaller mtalet sektioner och
der8s verksEmletgcmråden samt f%stställer Bntalet sektionsledamöter och väljer
dess8.
Styrelsen är, mellan distriktsst8~orna, distriktets beslutande myndl¢Pet."

Mcment 2

Digtriktsstyrelgen består By:

b: fe vid distrjksstämman valda Mdfömnde, sekreterare, kassör,
vice ordförande samt studie]edare.
Ordfömnde väljes för en tid 8v ett år, övrig8 för en tid av två år.
Sekreterare och vice ordför8nde väljes jäm'a år, kassör och studieledare
väljes udcl8 år.
Dc998 utgör verkställande ut9kottet (VU) som är beslutande jnstms m]]gn
distriktsstyrelsens samantrMen.

b: två by dlgtrlktsst&"ean valda ]e~ter Ut8n fbstställd funktion. Dcs98
väljes växelvis för en tid 8v två år.

c: respektive ordförmde j av djstrjktgstäm"ban vald sektion.

Moment 3

Två supplemter för sRyrekens sju första väljes för en tid av ett br.
StMleanter för sektionsordförmde ut9és 8v respektive sektion jncm sig.

Moment 4

Avgår styrelseledamöter under fortlöpande Brbetsår inträder suppleanter j den
orching de vdlts. Styrelsen skal] j sådant fall, inom sig, förét8 lENpbg n-
plgcering beträffgnde leda@ternas fuinktjoci.

~ent 5

Styrelsen är beslutsmägAig då mef ån Mlva 8nta]et ]ed~ter är n8rvarande.
Beslut gkall bitrMä9 By majoriteten by totgla 8nt8let styrelsele&möter.

Moment 6

Verkstäl]encle Utskottet är beslutsaugg]gt då mer än hg]v8 gntalet ledeöter är
närvamnde. Beslut 9k8j] bitrMas 8v majorjteten 8v tot818 8ntalet VU-lecmöter.

Moment 7

Vid ggmmnträden 9k8]j protokoll FÖtbs. Distribution 9ker enligt 8ändllst8 Som
f88t8t8lle8 By distriktsstyrelsen.

Moment 8

Distriktets firma tecknas 8v ordförande och kAssör v8r för sig. Styrelsen beslutar
om vilka gom, förutom fimateckmre, äger rett 8tt utkvittera vBrdepost.

Moment g

Dlgtriktgstyre]gen, verkgtä]lgnde Utgkottet get enskijd8 befbttningsMvare skgl]
Brbet8 efter ur8kj]t Utgrbetgde imtruktioner. Distriktggtyrel8eng instruktioner
f88tgtél]e8 By digtrikt8gtÉi'm8n, övrig8 ingtrukti®er fgstställeg ev di9tHkt9-

8tyrel8en.

; J VLRKSAMHE15ÅR, REVIS10N ~b

Fkment l 0b

Verksam'ietsåret oMattar tiden l januari till 31 ....l..,.

Moment 2

Ordimrie väljer två revisorer jämte två 9Wpjemter.

Pk~nt 3

Se'rujst den 3] jgnugri gka]j det gångm verksmhetsåretg räkenskaper v8rg 8v-
slutade och j=te 8tyrelseng verksemhetsberattelse 8vjämMe till revisorerna
för gramkning.
Revi9orerna äger ratt 8tt när som helst grgnsk8 distriktets protokoll och
räkengk8per.

Mcjment Cl

Revi9ionen skOl vgrg 8vglutgd och redogörelse häröver upprättad j så god tid

8tt styrelsen kan ta del j .l: 10(1' < jnngn den förelägges .

§ 6 DISTRIKTSSTÄMMA
lucnent l

Distriktsstämman är distriktets högst8 beslutande imtans. Ordinarie distrikts-
stämna skall hållm genast under mars månM. Extra digtriktggtämm8 skMl N]J8s,
dC medlem därm anhåller och distriktsstyrelsen härtill finner gkäl för'eii99%
s¥t då distriktsstyrelsen eller revisorerna 8é påk81]8r.

Mcment 2

består by cMjud från de tji] distriktet mslutna föreningarna.
Varje förening Utser två cjmbud. Dessute äger förening rätt att utse ytterligare
ett cmbud för v8rje påbörj8t 25:tM medleemar intill lOCi medlemmu Därutöver
ett cmbud för varje ytterligare påbörj8t lOO:tM (]0],201 o9v) .
Vederborende cMjud éger'vid närmro röstr8tt med en röst vgrdiera. tjvriga distrikts-
medle~ar éger närvara och har därvid yttrande-och förslggsrätt men ej röstrmt.
SXom medlm sk8ll räknag mrje ti]] rlkgorg8nisEjtionen 8nsluten medlm. Som
U'nderlgg för f8ststÉil!gnde 8v 8ntalet cMjud till distriktsstä~m, 8nvändes
8erb8gt utgivm mdlemsmtrikel från Rjksorganlsatjonen, som finns tillgänglig
då stäemokalleMen skall 8äMBs Ut.

Mcment 3

Kallelse till distriktsstätma skall utfärdas senast tre månader före stämmjdatw.
Motioner till dl9tMktsstäma skgll tillstälXs styrelsen senast två ungder
före sUmmn.

Pkment b

Vid ordinerie digtriktg8t&¶m8 Bkg]l

b: Stäm"ans öppnande
b: Fråg8 cm stilmans behörig8 utlysande
c: Upprättande 8v röstlängd
d: V8] by ordförande för 9täemgn
e: vm 8v ta justeringsmän Bom jémte Btijmoordformden har Btt jUstem

8t':. wL,,uLOA<Ol]ét. Justeringmånnen tjänstgör 8cm rösträknare.
f: Styrelsens verksgehetgberéttelse md ekonom:sk redogörelge.

g: Revigorern89 berätteXe.

h: Frégm om ansmrsfrjhet för gtyre]gen
j: Behmdling 8v propositjoner och motioner set ärenden 8e Btyrel8en

hämkjutjt till 9t9rengn
J: F8gtgtiål]gnde by 8ntglet 8ekt]ocler och6ektiong!eckmöter 88"t 8ck-

tionernas verkgEm")etgcmråden
k: F83tgtällgnde By budget för kommnde verk98dmyetBper]od set t'88t-

8tÉi]lmde 8v Bvgifter
l: Vel by digtrikt88tyrelge enligt § 4 mment 2
m: V81 8v övriga 1ed+ter i f88t8tb]ld8 9éktioner (Hjggt fem per 8ékt.)

n: V8] 8v revi8orer Bmt 8Upp]egnter till öé998

o: VU 8v vBlbereckdrggkomuttébe8t6ende by fyr8 leckmöter

p: Val Dv oebud och repre8ent8nter
q: Fe8tgtéll8ndle by tid och pl8tg för négt8 6r8 di8trikt8gtém'8

r: Stämmns 8vs]utmde
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SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND

Adress: Box 8
Postgiro: 28 91 06 - 7

t

m
~W
å

e
l
~en

h

St relsen

Ordförande Arne Blomberg
Sekretemre Christina Frohm
Kassör Eivor Andersson
V. ordförande Henry Sjöberg
Ledamöter Stig Norman

Bernt Olsson
Erik Walberg

Adj. ledamot Måtts Mattsson
Suppleanter lnéne Sjöberg

Britt SvanstrtSm
Revisorer Ellen Skog

Birgitta Widén

Insektsvägen 10
Björnstigen 127
K noppäng
Skånegatan 86
Högbergsgatan 34
Landsvägsgatan 19
Kalkcigen 32
Mariebergsvägen 6
Skånegatan 86
Jungfrugatan l A
Ringvägen 8
Blåklockwagen 6

640 31 Mellösa
i

l
i

611 63 Nyköping 0155/86282 .
171 72 Solna 08/856902 ll
640 25 Julita 016/82047
116 37 Stockholm 08/7148421
151 33 Södertälje 0755/61510
640 32 MalmkCSping 0157/20636
122 33 Enskede 08/390746
640 31 Mellösa 0157/60597
1 16 37 Stockholm 08/7148421
641 31 Katrineholm 0150/19325
611 35 Nyköping 0155/14220
633 53 Eskilstuna 016/149041

Arbetsgn'ppen för arkiv och impelningsfrågor

Sammanka Il. Stig Norrman HCSgbergsgatan 34 151 33 Södertälje 0755/61 51 O

Redaktionskommittén

Sammankall. Henry Sjöberg
Ingvar Andersson
Bernt Olsson
Iréne Sjöberg

Valberedningen

Sammankall. Ingvar Andersson
Henry Alvin
Rolf Siewertz

Skånegatan 86 116 37
Gambrinusgatan 5 112 31
Landsvägsgatan 19 640 32
Skånegatan 86 116 37

Gambrinusgatan 5 112 31
Svartbdcksv. 10 G 641 37
NorrgCindesv. 29 144 00

Stockholm 08/71 48421
Stockholm 08/523619
Malmköping 0157/20636
Stockholm 08/7148421

Stockholm 08/523619
Katrineholm 0150/14766
%nninge 0753/55420

SÖRMLÄNDSKA SPELMANSLAG- och GRUPPER 1983

BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE
Arne Mattsson Grödingevägen 12 A

BOTKYRKA SPELMANSLAG
Georg Malmkvist SågAugevägen 17

BYGDEGILLET
Viveka Perers Sparrisgången 40

ESKILSTUNA NYCKELHARPOGRUPP
Rolf Gille Buxbomsvägen 1 l

FLENS SPELMANSLAG
Erland Eriksson Bergsgatan 20

GILLBERGA SPELMANSLAG
Bror Nyzell Nyhemsvägen 5

HÖGSJÖ SPELMANSLAG
Ivan Andersson Hästhagsvägen 12

147 00 Tumba 0753/371 16

146 00 Tullinge

611 45 Nyköping 0155/1 0530

633 47 Eskilstuna 016/124600

642 00 Flen 0157/1 1403

633 69 Eskilstuna 016/25340

640 10 Högsjö 0151/45066
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JÄRNA LÅTGRUPP
Lennart Darsell Myrstugan Pl 1199 l 53 00 Jdma 0755/70096

NYCKELHARPAN

Sigfrid Nitz Sjöhndsvägen 29 641 53 Katrineholm 0150/19038
KATRINEHOLMS SPELMANSLAG
Göte Karlsson Kolstugevdgen 14 641 52 Katrineholm 0150/17864
K LÄ och KNAVRA
Lem HCli5g Nybrogatan 51 V 114 40 Stockholm 08/61 1676

LÄGGESTA STATIONSORKESTER
Stig Norrman Högbergsgatan 34 151 33 Södertälje 0755/61510

LÄSTRINGE LÅTAR
Anders BystrCSm Bmnta Backen 2 147 00 Tumba 0753/33798

MALMABYGDENS SPELMANSLAG
Bror Andersson Hemgatan 6 640 32 Malmköping 0157/20489

MALMABYGDENS B-LAG
lng-Marie Sundin N . Järnvägsgatan 12 A 642 00 Flen

NYCKELKNIPPAN
Sten Eriksson Frejavägen 9 154 00 Gnesta 0158/10304

NYKÖPINGS PENSIONÄRSFÖRENINGS SPELMANSLAG
Gunnar Eriksson Ringvägen 37 B 611 35 Nyköping 0155/11285

NYKÖPINGSHUS SPELMANSGILLE
Ellert Skog Ringvägen 8 61 1 35 Nyköping 0155/14220

OXBACKENS GAMMELDANSORKESTER
Rolf Siewertz Norrgårdsvägen 29 144 00 RSnninge 0753/55420

OXELÖ GILLES SPELMÄN
Arne Ja nsson Pulpetvägen 5 613 01 Oxelösund 0155/30392

REKARNE FOLKDANSGILLES SPELMANSLAG
Birgitta Björkman Rwtmästarvägen 5 632 33 Eskilstuna 016/420715

SALTSJÖBADENS SPELMÄN
Hans Eriksson Odenvägen 39 133 00 Saltsjöbaden

SLOTTSNYCK LARNA
Åke Stenbäck V. Trädgårdsgatan 7 611 32 Nyköping

STRÅKD RAGET

Britt SvanstrtSm Jungfrugatan 1 A 641 31 Katrineholm 01 50/1 9325

STRÄNGNÄS GILLES SPELMANSLAG
Håkan Frykmo Larkträdsvägen 37 152 00 Strdngnäs 0152/11271

SVÄRTA SPELMÄN
Håkan SCSderquist Diamantvägen 15, Sjösa 61 1 44 Nyköping 01 55/20185

SÖDERTÄLJE PENSIONÄRSFÖRENINGS MUSIKGRUPP
Folke Andersson Östergatan 30 B 151 43 Södertälje 0755/38217

SÖDERTÄLJE SPELMANSLAG
Bd Roos Bodavägen 1 3 144 00 %nninge 0753/51855

TROLLSPEL
Monica Li3nn Klangstugan, Vadstorp 643 00 Vingåker



Spelmansmusik
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- DET KAN MAN FÅ ONT IHUVUDET AV l

En intervju med en av SpdmansRSrbundets supportmr

av Henry Sjöberg

q
j

q

.

l

l redaktionen har vi länge talat om att på något satt
ge en utomståendes syn på vårt arbete. Vi beslöt att
intervjua Anna-Greta Fmhm som visserligen dr upp-
hovet till en av Spelmamförbundets förgwndsfigurer ,
Christina Frohm, men samtidigt ar en av dem som
kanske bevistat flest spelmansstdmmor i SCSdermanland
som åhömre. Således b%kte jag Anna-Greta i
hennes hem, Hildesborg i Gnesta en dag i april och
har följer resultatet av vårt samtal,

*
H Hur kom det sig att Du bi5rjade åka på spel-

mansstämmor?

A-G Jag har varit van vid fiolmusik från bcsrjan.
Pappa spela. Han, mamma, Nisse och jag
vi for på spehnansstdmmor redan på 20-
talet. (Nisse, det var min bror det).

H Vad tycker Du dr den största skillnaden
mellan stämmorna förr och nu ?

A-G Förr var det tävlingar. Jag kan fortfamnde
se dem framför mig, Professor Sven Kjell-
strtSm t.ex. med sitt bockskägg. Han böjde
sig alltid fram och riktigt studemde varje
spelman som kom upp på scen, Man kunde
bli rudd för mindre. Sedan har jag hört de
flesta av de spelmän som Ni ungdomar
talar om idag. Bergström i Tystberga,
Anders Andersson i Ldstringe, Melker
Andersson, Björklund och Lilja och allt vad
dom hette!

H Är det något annat som slår Dig?

A-G Det låter mycket bättre idag. Alla unga dr
ju så förskräckligt duktiga. Du förstår det
var ju annorlunda förr. Det fanns så många
gamla spelmän kvar. Såna som kanske var
70-80 år gamla. Jag led många gånger när
Gustaf Wetter plocka fmm de där riktigt
gamla gubba° som kom av sig. DÖ hade jag
lust att gå upp och saga till alla som log i
mjugg - "Om Ni visste vad de har betytt
för spehansmwikenl "

H Finns det något annat som Du tycker har
fCSrdndmts ?

A-G Ja, Du förstör, har man som jag suttit med
huvudvärk soliga söndagar och lyssnat på
$pe|mon$tav|ingar där en och en spelat så
blir man glad när de klumpar ihop dem,

Det blir mycket bättre så ibland. Men så var
jag på en stämma för någm år sedan där
någm refonni vm re bestämt att det inte
skulle bli något estmdspel. För oss som kom
för att lyssna var det helt meningslöst. Vi
fick springa som små möss mellan stallena
där de spela, och när man hitta några så
hade de paus. För oss som lyssnar dr det
viktigaste att det ar ordning. Man måste
veta vad SOm ska hända.

H Vad tycker Du egentligen ar det viktigaste
när det gäller spehanunusiken?

A-G Har de bom ratt tempo så går det bra.
An närs ar jag inte så petnoga. Sedan dr det
någm saker jag gått och grunnat på. Det dr
det här med de nya idéerna. Helt plötsligt
blev det så fint med att man skulle dansa
till musiken. Tacka sjutton För att man ska
dansa till den. Det dr väl inget konstigt med
det. Har man som jag suttit och spelat till
dans så att fingmrna bkS"r så vet man att det
dr det viktigaste.

Sedan ar det det här med alkpelet. Jag tror
att det dr så har. Många äldre som dr med i
SpelmamfCSrbundet har nog spelat till dans
när de var yngre, men så bilda dom familj
och kom bort ifrån det ett tag. Sen börja
spelksten vakna igen och då går man in i
ett spelmåndag. Då dr det skönt att känna
att man kan vam med bland många även om
man $id|v inte är så duktig.
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H Anna-Grma, nu har Du fått tillfdle att
saga så många saker Om $pe|mon$r¢$rel$en.
Är det dutligen något mer Du vill fmmhålla
för dagens spelmän?

A-G Na, det ar det väl inte. Jag är ju bam med
och lyssnar så jag kan väl inte komma med
någm pekpinnar. Dom kan så mycket idag.
Jo, förresten, det är det här vad man spelar,
Alla tmditioner behöver val inte vam frön
tiden före Kristi RSdelse. Det finns väl nya
bitar som också ar bm. Eller spelmännen
kanske inte gör några bitar idag. Om dom
inte gör det så tycker jag dom ska satta
igång!

A. F. Bergst%m på stämma i Bj0mlunda 1940-talet Foto: Anno-Greta Frohm
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Foto: Dagens Nyheter Professor Kjelktröm
i kretsen av sCSrmkndska
spelmän

Ovan fr. v. Melker Andersson, Husby, Anders Andersson, Lästringe
Axel Fredrik Bergström, Tystberga, Carl Erik Eriksson, Lind, SkCSldinge
K.O. Olsson, Lidköping, Johan Albert Ekvall, Nyköping.
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€5Dbecmanlanbo epg|man0mbunb

Av Anna-Greta har vi fått låna pmgmmmet från
spehnamtävlingen på Tullgarn 1934. Vi presentemr
det i sin helhet.

Qb
Program

PROGRAX

Mb

€5pdmanootamman l Sullgarn

Kl. l em. HähnlWunf0mude av Södermenknds Spelmondörbunch ordf. lvor HultstrOm.
Spelmanmummon öppnm av Direktören vid Mcmkalhka Akademien prolmor Sven KjdlstMm
VId uppW0lMM0mo kommo¢ Mk|mm||ör0Mn nm Deuaer, ,W och tomkmmrm Godot VdW, K0Wmbqdm
MC oumalq 0pehnönnon Qeh redoOAm for UlMnw.

Shn 8 (Juli 1934.

0000000000

UPPSPELNING.
SpelmdnNm anmdW av Donoker.

l. A. F. Bcrptruin, Tygtb?W8 .......... .... .. 80 kr
2. Evald Lönnberg, E$kmlum Il ·

3. J. A. Ekvall, Nyköping 75 ·
4. Arvid Karjnon, Gnema 71 ·

Mu uu ~w m ~~~ N0~h0 L) Karl Erikmon, Kalrinoholm ......... . ..,... 78 ·
Slig Erikmn, Katrineholm ...... ........... Il p

jjd0 JO Da. C;. Allmd Andemon, Flen W p

7 Bertil Carluom Dmknr ...... . ............... 21 ·

~ ,,,~ Gunnnr öMdt, MMmköpim ..P............ 18 ·8 j. E. .\ndommn, Nyköping 78 ·
Gm. Sym, s0dértuljo Bl ·

Polakot, tuh.
GdngkU jr. OtuMker, Y&I984·

poloka.
Poloka, mla.
Pobka, vak.

Mameh, p&ka.

Pobka, Sta//am6.

Bmdmamch. Orrjonkw tub.

Bmdmarwch, tub, pol«ka.

nmkr. kl 2,30 em BygdehiMrier av »MOr i Smörkulla» 'Fröken Emer Amklundk

UPPSPELNING.
Spehmmwn ammk& au V0!10r

9 C. F. Pemon, jama
jo. John Johmmon, Katrineholm ......... . ...

D4lmar johammn, Katrineholm ............
Anno·jkrio Johmmon, Katrineholm ......

Il. Erik Ljungµvn, Trom
12, Gunnar OJamxl Egkihluna

Hugo Sten, Eokihtuna
1& Amo Lundin, Katrineholm
IL Arvid Johanomn, Bm% Vingåkor .........

Evald l.arnom Beqa, VinqUor ............
15. J. H. Thomdl, Sk%ölorp

G. A. Thomell, Skoxmrp ......

70
6!
n
17
68
32
36
17
bl
31
58
29

år Brudmamch, pohka jr. sl Mdm

· Polaka eller VUlmark, tub ditor
· korpral OMliM, gdngkll, am.
p av Johamsmt
P

: l Bnulmamch, gammdpolab,
gdngklt

: l GdngLU. poLnka. tub.

: l Vala, pohka. gdngkll

Omkr kl 3.30 em. l|'|nby4d0lal av KWkäetde ('art Ancleet, Sonmda.

UPPSPELNING
Spdmänmrn ¢ulma&0 av Denctker,

16. Henning Johamwon, Malm, Bc1(11a .......,.
il7. C. .l. O|Mon, Kapµti

C. H. Karl~n, Kapµla
18 Hi. Björklund, OxdOuind

j. E. Lilja, Nyköping
19. Sven lindemon, Åkom «ydcobruk ......
20. Nik BeWho|m, Ukilmum ............,.,...

Knut BeWho|m, EskihCum ..................
n C, A. Umon, slållma

Albm Guslufom, Dimkör ..................
22. Erik Eklund, (hlortibble

(hkar Fmnmon, E8kiblum .......,,.........

(hnkr. kl. 4Å) om Ihwkhimorior ov »AlOir

69 år ·GkbohpO'aW, tula.
:1 : l Vala. pohka.

:: : l Gdnglä, pcUka, gdngW

46 d Poloka, tuk.
: : jGdnglU, pokkw.

4 , l P&ka. mh. SpoW d lid och
8 kkrinetC.
:: : l Pohka. tuh.

i Smörkulk·.

UPPSPELNING.
Spelmdnnm anmåko au VdCw

23. .\Mon Johanwn, JnkobobeW. jDrm ...... 47 år

24. Evert .\ndcrwon, .\jbeWa 96 ·
25. J. E. ,\ndcmon, Åma. Djömlunda ...... u ·

mod bmlrr ,. .. DS ·
2& GmlM ()kMm, Bio 49 p

med mm —

Gdngklt (·Kallo och Elm i
1lammartorp·), pohb.

Gdngldl jr 1\mberg. kmppol·b.

Brmlmameh, gökpobka.

Pohka, bncdmamch jr. Juliki.

·Pd gilkr/drcil·. gdngldt au (hk
27. G. l. Sundkvist. EBkljgtun& u · 1'0ltér&von. pobka a moll av

BiWor Ek, Fmkihhona 39 · l StmdkrUC, tub au Oek. Pd.

tormon.
28. Bror Nyxdl, Kjuk 23 · . PMn löbodmllen, urda96

Carl Erikmn, HMlbeW SI · ktullm
29. SWrid Hdlbm, Ajbma 32 p ·Lic·Amlem pohb·, tub au

Rumholm.
30. Rikard AhlboW, Sköldinge 47 · l

Svon Fonbo¶, Vahbro il . l Mamch. pohkor,
Bl. Abort Gumlmn, VingUer .................. tig ·

Nib Harald Gwldnon, VinQker ......... 28 ' Gdngldl. pohka, tub.
Viktor KArhm, Vindkör IB ·
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Låtläger

Kl. 10.00 Samling för "uppvärmning"

Kl. l l .00 Högmassa i folkton i Lilla Malma
kyrka

Kl, 12.30 Spelmansstämma med bl.a. tävling
i gubbstöt

Ingen anmälan. Alla välkomna!

Byggvecka
Direkt efter VM i gubbstCSt börjar

ÅRETS SPEL- och BYGGVECKA

27 juni - 2 juli

I SpelmansMner i MalmkCSping

Vi ska måla, tapetsem, snickm och mum och såväl
yrkesfolk som hantlangare behövs.

Tillfalle till spel i gmpper, bad i Hosjcsn, fika, låt-
och tankeutbyte med vamnn,

l år kan vi också arbeta med att få ordning i arkivet.

Enkel grupplogi i Hembygdsföreningens stugor.
Frukost och kvdlkmat ordnar vi sjdva. Lunchen
hoppas vi delvis kunna spela oss till.
FSrm året kostade veckan 100:--/person.

Anmäl dig snarast till

Anna i Laggesta 0159/12240

Bernt i Malmköping 01 57/20636

Bosse o. Anita i MalmkCSping 0157/21121

e"" 0'""'°" ¶ t:,:;i ,,3l, 08/774 48 34

l
. -: ,å,.&,-L. .·

LÅTLÄGER 25 - 30 JULI 1983

Södermanlands Spehnansförbund

inbjuder till

låtlager

på Näshuka lägergård

Ur programmet: Spel i mindre grupper
Fiolteknik
Spel till dans
Presentation av arkivmaterial
Gcmförelasare
Damundervisning
Sång
Bad - kanoter Finns att hym

Antal deltagare: 25 st.
Indelning i grupper efter förkunskaper
Pris: 750 kronor

För icke medlemmar tillkommer
50 kronor

Barnvakt: Ordnas på dagtid
Anmälan: Senast den 20 juni 1983 till

Christina Frohm tel. 08/85 69 02
Erik Walberg tel. 08/39 07 46
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y " 1983 års fördelning av medel ur Stiftelsen Svensk
Folkmusikfond har nu ägt rum. Av 56 ansökningar

." har 25 tilldelah medel ur Fonden till ett samman-
lagt belopp av )30.500 kronor.

i Södermanlands Spelmansförbund

Bidmg till materiel för uppruttande av centmlt
fdkmusikarkiv i Sörmland 8.000 kronor.

µ

, . ,
ÖstergC$tknds Spelmansförbund

\"1 /"9
a" Publicering av lötar efter Carl August Lundblom

C )j¥ z9 '°'°°°"°"°"

' ' ". : (:' rf 3 '" ")~ \ . i" \ ·0'°' "zlk' _ '" > '"" " "' 1,/_/\'

,

,' ^ "

';:- '· — qy " "",, 'i "',m.¢ ' ""ÉE·d,u --"' '"
""' m gm , .m. w ,.,,, "°' Y.\1(, ,0' ,g ,,,,' ,"3;, '

Sensmoml: Hur man un gör så felar man.

\jfiyl))j
GRASSAGÅRDSTÄMMAN

Spelmanutämma i gammal boende miljö

ST RÅN GN ÅS

Lördagen den 27 augusti 1983

Kl. 13. 30 samling spelmän

Kl. 14.00 börjar stämman med scenfmmträdan-
den samt spel i gårdar och gränder

K l. 17. 00 övergår stamman till en spel- och
danstruff där spelmannen får till-
falle att spela till dans
(HAGASKOLAN)

STRÄNGNÄS GILLES FOLKDANSLAG

Frågor om stämman, ring: 0152/14644 Åke
/11271 Rolf el.

Håkan
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SÖRMLÄNDSKA
Ett trettiotM xoimlandska visor för praktiskt bruk.
Hållet ar framtaget al Södermanlands Spelmansför-
bund och Sörnil.indska Unzdomsringen.
Med i]lux[r,!t]oncr av Mau3"Mattsson.
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SÖDERMANLANDS MUSEUMS SERIE

SMÅSKRIFTER 6

Säljes genom Södermanlands Spelmansförbund och
Sörmländska Ungdomsringen
Medlemspris l O kronor

SÖDERMANLANDS MUSEUMS SERIE
SMÅSKRIFTER 6


