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K Å RA LÄSA RE l

Vårt första nummer för 1984 kommer lite sent. Trots
detta räknar vi med att få Ut ytterligare ett nummer
före sommaren. Det vore bra om vi i god tid fick in
upplysningar om sommarens begivenheter så att vi får
tid till kontroll. Det vore synd om vi missar någon-
ting.

l detta nummer har vi fått med fimktiondrslistan för
Spelmansförbundet men inte FCSr Sönnldndska Ungdoms-
ringen. Detta beroende på att Ungdomsringen inte
haft sitt årsmöte vid denna tidnings pressläggning.
Den listan kommer vi att presentera i juninumret.

För övrigt anser jag att vi har alldeks för lite debatt
inom våra led. Det borde väl egentligen vara natur-
ligt att fcsm den (debatten) i Sörmlandsläten men det
tycks omöjligt att starta den. Har Du ingenting Du
vill debmem ? Med risk för att bli kallad för av-
fälling och förrädare så hävdar jag att allting kan
inte vam så perfekt så att det helt saknas underlag
till en kritisk artikel.

Det kanske kan vam lämpligt som avslutning med en
vers ur Hävamok

Fröga och svam
frejdigt skall
den som vill kallas klok;
låt en få veta
en andre ock,
men vet det tre, vet det världen.

Henry Sjöberg

TACK FRÅN MILLIS WETTER

Millis Wetter ber att genom redaktionen få Fmmföm
sitt varma tack till Södermanlands Spdmansförbunds
styrelse och samtliga medlemmar för det fina orbete
som utförs inom förbundet.

Hon ar speciellt glad över att, som hon säger, arbetet
så klart fortsätter i Gustaf Wetters anda, att skapa
och bibehålla den sörmldndska folkmusiken.

Vi inom redaktionen ar glada över att vi har Millis
Wetter ibland oss och att vi genom henne har möjlig-
het att uppmuntm unga spelmän i arbetet För folk-
musikens basta .

r"
m

Vill även Du vam med och dm Ditt strö till stacken
så stöd Gustaf Wetters Minnesfond pg 71 55 33- 6 .

Ny dansbok

GAMLA DANSAR ISKÅNE

Tävlingsdanser och Skicklighetsdanser

Så har den kommit, del 2 i Börje Wallins dokumenta-
tionsserie om skånska danser.

Återigen har han lyckats. På ett föredömligt enkelt

sätt ger han läsaren en ordentlig grund att stå på.

Vid första påseendet verkar det omöjligt att trUnga in
i den rika dansfloran men om Du bara börjar så finner
Du att redigheten i uppläggningen hjälper Dig. Det
är en fascinemnde del av den svenska danskuhuren
som Börje Wallin prestemr. Det finns många bm exem-
pel som man kan ta Fmm men jag har fastnat för en
dans som jag dr väldigt förtjust i och har goda minnen
av. Det dr den dans som i Skåne kallas "Pksjladam"
och som vi i Södermanland kallar "Slagadans". l en
av beskrivningarna i boken heter det: "När man
dansar plc$jla dansen så håller man i hånnolen och
låter slavolen dansa runt den. Man skall nu hoppa
över sIavolen med ett ben i sänder och så kvickt, att
man ej blir träffad. "

B6rjo Wallin

6 :
C W

5"

:b"':'"
Pröva gärna dansen om Du har tillgång till en slaga.
Jag lovar Er en upplevelse. Mina goda minnen grund-
ar sig på när jag själv lärde mig dansen. Jag hade
fått mig berättat av sagesmän på flera håll i land-
skapet hur man dansade slagadansen. När jag kom
över en sIogo satte jag igång med träningen. Resul-
tatet blev blåmärken och bulor på skenbenen. Det
var en verklig pina till dess att jag kom på tekniken.
Jag unnar Er alla samma uppleveke. Dansen blir pO
något satt sö realistisk.

Det finns naturligtvis massor av danser som är vanda
att prövas i Börje Wallins nya bok .

Köp den - Du ångrar Dig inte I

Henry Sjöberg
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Å RSMÖTET 1984

Det dr så sällan som vår tidnings presslaggning
stämmer överens med årsmötet men eftersom det
passar så bm denna gång sö kan det väl vam lämp-
ligt med en redogörelse.

Årsmötet 1984 ägde rum lördagen den 3 mars i

Malmköping. C:a 100 personer hade mött upp. Vi
samlades som vanligt på värdshuset kl. 13. 00 vid en
kopp kaffe och ostsmörgås. Det dröjde inte många
minuter förrän fiolerna kom fmm och snart ljöd den
sörrdändska folkmusiken i hela huset.

Kl. 14.00 var det dags för en kort promenad till
fömmlingshemmet där det var dags för förhandlingar.
Bd bos från Si5dertdlje Spelmanslag valdes till mötes-
ondfCSmnde och klämde den uppgiften med glans.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk mpport föran-
ledde ingen diskussion utan med Wgångspunkt från
revisore mas be rättelse beviljades styrelsen ansva rs -
frihet.

F¢5re valet var det så dags för att diskutem Södennan-
lands Spelmansförbunds förhållande till SSR. Årsm¢$tet
1983 hade givit styrelsen i uppdmg att ta kontakt med
SSR och undersöka möjligheterna till ett samarbete.
Christina Frohm och Stig Norrman hade på styrelsens
uppdmg besökt SSR:s årsmöte i Hudiksvdl och lämna-
de såväl en skriftlig som en muntlig mpport till års-
mötet. Av rapporten framgick att SSR fortfamnde
tycks lida av någon sorts handlingsförbnning och att
våm representanter inte kunde finna någm exempel
på progressiv verksamhet. En livlig dkkussion följde.
Frön den kan följande argument För och emot intrUde
redovisas.

Argument för:
Vi SBdermanlands Spelmansförbund bör vara med
om vi vill påverka verksamheten.

Vi bör vam med för att kunna hjälpa och stödja
de små spelmansförbunden.

Vi skulle få tidningen "Spelmannen" fym gånger
per år.

Argument mot:
Det är viktigare att arbeta inom SCSdermanland.

Kostnaderna för höga. Ett medlemsskåp skulle
betyda fördubblad medlemsavgift för förbundets
medlemmar.

Det fanns fler argument För och emot men jag tror
att dessa var de viktigaste.

En överväldigande majoritei av årsmötets medlemmar
ansåg vid omröstningen att vi inte skall gå in i SSR.

Efter detta följde val. Arne Blomberg, vår erkänt
skicklige ordförande, hade avböjt omval men får-
klämt sig villig att stå kvar i styrelsen. Resultatet
blev att årsmötet valde Sören Olsson till Söderman-
lands Spelmansförbunds nye ordfömnde. Övriga val
framgår av funktionänlktan som återfinns på annan
plats i tidningen.

I övrigt kan nämnas att årsm8tet fattade beslut om
oförändrad årsavgift.

Punkten övriga frågor användes i sedvanlig ordning
för att pålysa om kommande stämmor och övriga

armngemang .

En höjdpunkt på årsmötet blev utdelandet av för-
bundets guldmärke. Den här gången hade styrelsen
beslutat att detta skulle tilldelas Sören Olsson och
Yngve Andersson. Arne Blomberg fmmhöll i sitt tal
för Sören att han, sin ungdom till trots, under en
lång följd av år varit en av de drivande kmfterna

när det galler den sörmländska folkmusiken. När det
gäller Yngve Andersson så påpekade Arne Blomberg
att det kändes underbart för en ordfCSmnde i ett spel-
mansförbund att få möjligheten att hedra en genuin
traditionsbärare. Att det var ett gott val styrelsen
gjort visade årsmötesdeltagarna genom Romände
applåder.
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Efter detta var det dags för Fru Millis Wetter att över-
lämna ett stipendium ur Gustaf Wetters Minnesfond .
Stipendiet, som detta år var på 1.000 kronor, till-
föll Nils Walberg . Styrelsens motive ring: " Som en
uppmuntran till en ung man som under stora ekonom-
iska uppoffringar går i lam för att läm sig reparem
fioler. '°

Så var det dags för förbundets avgående ordfömnde,
Arne Blomberg, att överlämna klubban till vår nye
ordförande Sören Olsson. Efter det att han avslutat
mötet vidtog filmförevisning . Det var Alvar Roséns
fl Im från spelmansstämman i MalmkCSping 1938 som
visades. Som ciceron fungerade Axel Andersson som
själv deltog i tävlingen. Filmen uppskattades livligt
av de närvamnde.

Så blev det promenad tillbaks till värdshuset i och
för intagande av middag.

Jag skulle önska att alla våm medlemmar skdle få
uppleva den glädje och den känsla av samhörighet

som råder på förbundets årsmöten och då alldeles
speciellt under middagen. God mat, massor med spel
och tillfdle till mycket pmt. Det stom felet är att
tiden går så fort. Helt plötsligt upptäcker man att
det Or sena kvällen och dags att avsluta en fin dag.

Vad hände då mer under kvällen? Jo, de som så
önskade fick möjlighet att fortsatta och titta på
Alvar Roséns filmer. Många tog tillfCMet i akt att
uppleva gamla tider och stämmor och inte minst att
återse gamla kam spelmanskammter.

Dessutom kungjordes resultatet av namntävlingen om
vår stuga. Det blev Gustaf Wetterstugen som

vann .

Tyvärr var jag tvungen att åka hem vid 9-tiden på
kvällen så jag vet inte när det hela slutade men det
ar väl som i sagorna att har de inte slutat så håller
de på ännu!

Hon"y Sjöborg

Ny ordf0rande

Som ny ordfömnde i Södermanlands Spelmansförbund
ber jag att få tacka för förtroendet.

Det känns oerhört spännande, jag ser fram emot min
mandatperiod med glädje och arbetslust.

Målsättning; det som ligger mig varmast om hjärtat dr

att etablera ett samarbete med musikskolorna för att
på så satt fånga upp den musicerande unga gene-
rationen där,

att Få till stånd en idédebatt med
domringen, där vi kan klara
samarbetet i dag. Hur vill vi
ho det ? Hur ser vi gemensamt
talet och decenniet därefter,

Sörmländsko Ung-
Ut hur vi ser på
ha det? Hur ska vi
på slutet av 80-
90-talet ?

Låt nu inte detta bli enbart en tidningsdebatt utan vi
hör av varandra, etablerar täta kontakter och nära
samarbete .

Vårt gemensamma mål är, ju, vad jag kan förstå, att
värna om och föra vidare till kommande generationer
den
sörmländska musik- och danstraditionen
att få massmedia, TV , radio att mer än nu intressera

sig för den svenska folkliga dansen och musiken,

att få tidningarnas kulturkritiker att mer an nu be-
gripa sig på, skriva om, och recensera våra
musik - och dansframträdande .

Sören Olsson
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"En vanlig sörmlandspolska"

av Stig Norrman

Det händer understundom att man vill lam sig nya
låtar. Nu För tiden när det dr ont om levande tmdi-
tionsbamre, får man antingen åka till spelmansfC$r-
bundets arkiv och lyssna på bandupptagningar eller
satta sig och läsa noter i då många uppteckningar
som finns. Den Förra metoden är kanske roligare,
medan den senare är svårare men mer spännande.

Oftast blir det nog att man sätter sig med uppteck-
ningama - för de gamla spelmännen spelar ju så
"konstigt" på banden - och efter så där en femton
låtar med beteckningen polska, hittar man en "bm"
hamburska . Eller slängpokka. Sedan lär man sig
låten enligt det gängse mönstret, spelar den till dans
och alla dr nöjda och glada.

Men de andra fjorton då, dr de verkligen så dåliga
de? Det dr dem den har artikeln skall handla om.
Några personliga funderingar kring de "dåliga"
hamburskorna .

När man läser kommentarerna till polskorna i exem-
pelvis Gustaf Wetters eller Olof Anderssons sörm-
ländska uppteckningar, möter man ofta uttryck som:
åttondelspolska, tre-takt-polk6, polkamazurka,
polkett, hambopolka, sörmlandspolska, hambopolska
etc. Vidare olika tempoanmärkningar: "Han spelar
fort och rytmiskt. Det marks att han spelat till dans
i sin ungdom. " "Spehnansmässigt i mskt tempo. "
". .. mskt tempo, mycket rytmiskt. Det märks att han
fordom spelat till dans. "

Den här sortens musik och dans har tydligen varit
väldigt populär i Sörmland och övriga mellansverige
under senare hälften av 18GO-talet och runt sekel-
skiftet. Det framgår när man talar med äldre personer
om dans och musik samt av den mångfald av uppteck-
ningar som finns bevarade. Däremot påträffar man den
sällan i äldre notbtScker.

Polka, polkett och mazurka Gir idag former med ganska
kläm gränser medan skillnaden för drygt hundm år
sedan inte alls var lika sjdlvkkm. Polska var då
fortfamnde populärt och därför kan, i det här samman·
hanget, polkett samt efterleden -polka och -mazurka
mycket väl tänkas mer stå för tempot än för formen
d. v.s. att syfta på en "hurtig och sprittande" polska.
Nåväl, kärt barn har många namn, och de provin-
siella benämningarna ar talrika.

Tempot för den här polskan ligger mm mazurkans och
de äldre spelmännen skiljer den också från exempel-
vis hamburska, både när man pmtar med dem och när
de spelar. Hamburska spelas i M. M. ca 125 medan
tempot för den här snabbare polskan ligger på M. M.
ca 160. Detta framgår också när man lyssnar på band-
upptagningar av de gamla spelmännen; skillnaden i
tempo är påtaglig.

l östra Si5nnland kallades den för sörmlandspokka och
spelades alltså i raskt tempo men med en annorlunda
rytm än i exempelvis hamburska. l nedanstöende upp-
teckning efter Arvid Pettersson, Vagnhärad, har jag
fömökt beskriva strUkmönstret genom bindningar:
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Polskan spelas med en nögot mer betonad etta än i
hamburska och med lätt markerad tvöa. Tilkammans
med bindningarna kommer också punkteringarna att
hamna där de skall vara och det hela ger ett väldigt
luftigt och rytmiskt intryck.

Detta spelsatt kanske många av dagens spelmän och
spelkvinnor uppfattar som "jönsigt", men tänk då på
att det dr musik till en snabb dans som fordrar en tyd-

lig rytmisering för att de dansande skall "känna sej
trivsamma me å dansa". Det Or annars lott gjort att
man förbiser just rytmiseringen i snabba melodier.

Nästa exempel dr en polska efter Bertil Sdfström,
Svärta, som hade de flesta av sina låtar efter sin mor-
far, Axel Viktor Johansson, Svarta. Polskan ar upp-
tecknad av Olof Andersson.
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När det gäller dansen anser jag mig inte kapabel att
ha några djupare funderingar om den. Att det ar en
pardans som tillhör de s.k. rundpolskoma kan man
val fastslå, och kanske ett citat från K,P, Leffler
kan va m tillämpligt i sammanhanget: "Härigenom
uppstår en kmftig rytm, lämpad R5r en bestämd steg-
RSring sådan dom i hamboeo|$kan, som just utmärker
sig för det fasta steget med knCjHjning på första
fjärdedelen i hvarje takt. Hambopolskan skall börjas
af den förande med hCSger Fot, af den förda med vän-
Ster, och ej med uttagande af ett långt steg af den
FCSrandes vänstra Fot och den färdas hCSgm fot, såsom
ofta dansas" (Folkmusik från Norm Södermanland,
1899).

Vad jag minns har jag bam en gång sett en dans som
skulle kunna passa i sammanhanget. Den kallades då
hambopolska och uppgavs vam en variant av hambo-
polkett (SiC).

I Iittemturen dyker ofta begreppet hambopolska upp
och som skulle kunna kopplas till den här musiken,
men personligen vill jag nog vam försiktig härvidlag
eftersom det för många också innefattar långsammare
markemde polskor, exempelvis hamburska, bond-
polska m. fl.

Efter Erik Lindell, Katrineholm, har Gustaf Wetter
tecknat upp följande låt som får vam ytterligare ett
exempel på den här typen av polskor:

t

i'f ' ' ' 4 l - r ?1 , " l '" I l l" l 0 " '
l 'l ? ' " , d' !p ?. ? I . Q, !p", ! l 2 ? ?' · a. . . P !" ! l

Xi l 4 r- -.. K .'J t ,4

. 7 e " < , p· "u lJ-j "· "' "'"m.
fr

" i l t l å . r l " " : l
id L q ' l , a l ' , l F 7' .' ' ,' : ' , !

e

l t'

>
+. . +- e"

m . Q ·

P"

e· 1 l

" ·~J W' "% 1_m



7

,/i,j sLm,'jg j.?.. 0 m l 1 e|1' ? . 0 0

" :-' <.(|.' >
U l " m

{'i , ti :: :'ti",! :. ' ""a"?" l : : k !"
P · m

"T '
^ d · ~

' '-=
,,',i':' n

l " "" '

ti'
~ K

~ "

P

P

0

0

?

C
P " ° Q

p 0 ' ,? ! ' ,d '
P 0l

l , I rj
° " :3 ' " '~

'Aij" i?|':
P

0 P ' 0' e '

e (B C
L L., ^

k " W

0 ·

1° " S '

Det sörmländska arkivet rymmer mycket musik som
genom utgåvor av olika slag gjorts tillgCmglig för
spelmän och andm intressemde både i och utom land-
skapet. Polskematerialet ar stort, naturligtvis, och
rikt blandat. Förutom att "var femtonde låt" dr en
bra hamburska eller slängpdska, finns där också
hambopolketter, markemde sIdngpokkor och en och
annan "misstänkt" gammalvals. Och sö vanliga sömn-
landspolskor fCSrståss!

S

Vad jag försökt här dr att peka på den senare delen,
den del Ov materialet som inte spelas så mycket i dag.
Åtminstone inte offentligt. Det lir lite synd, för även

om den här musiken kanske bom är 100 - 150 år
gammal tycker jag att den fc$rtjclnor en plats i den
nutida polskerepertoaren.

Till sist en polska som varit populär i nästan hela
Sörmland men som i dag mest spelas som hambopolkett
enligt "malmköpingstmditionen" (måste den det ?).
Den hur versionen dr efter Yngve Andersson, SC5der-
tdlje, som lärt den av sin svärfar Edmnd Pettersson,
Vagnhdmd .

Text: "Konjaken kostar en å sjuttifem . .."
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De sönnlCjndska polskorna dr Förvisso inte enbart
hamburskor och sIängpokkor. L
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Söbutälje §pe[mu11g[ag
Arne Blomberg:

Det var ett möte på Södragården den 20 mars.
Thure hade kallat ett 8extiotal personer från
södertäljetrakten för att försöka bilda ett
8pelmans]ag i stan. Tjugotalet intre88erade kom
och det vi8åde sig att de var en stabil grund
att bygga en förening på.

Länstidningen hade en 8rtjkel om att Södertälje
hade fått ett eget spelmåndag och det var min
egen första "kontakt" med laget.

Papperet med artikeln har gulnat för det är
länge sedan - året var 1958.

Initiativtagare till träffen - och till 8pel-
mmslaget - var Thure Enberg. Han var spelman
och hade lärt bl a av 8in morfar 8om gav Thure
hans första fiol när han bara var sju år ganmal.

Thure var järnvägare och fick 1945 kontakt med
Järnvägsmännens Spelmandlag mm verksamheten där
var liten och upphörde 8å småningom helt.

För att försöka bilda ett spehnamlag tog Thure
Enberg kontakt med spelmansförbundets ordförande

" Gustaf Wetter 80¶) givetvi8 var positiv till ut
försök8 få igång verkmmheten i trakten.

På Södragården träffades aljtsb tjugotalet spel-
män. Gu8t8f Wetter kommenderade "vid hakan fiol"
och 8pelet började. Det var ett lyckat grepp att
först sk8p8 mmhörigheten och 8edan bilda en
förening.

Thure blev vald till ordförande, som sekreterare
utsågs Eric-Harry Bergquist (intendent på Tore-
källberget), kassör blev Gottfrid Karlsson (sjö-
sa-kalle) och 8i8t - men verkligen inte minst -
muUkledare blev Folke Nordeman!

Eric-Harry ville att lorekällberget - ned Skan-
sen som förebild - skulle ha ett eget spelmam-
lag. Han erbjöd övningdokaler och framtida
spelmöjligheter på berget.

För att markera samhörigheten fick föreningen
namnet Torekällbergets SpelmarMaq. På spel-
ningar utanför 8ödertäljetrakten blev det dock
många frågor om var Torekällberget låg (kanske
var det vad Eric-Harry hoppats på...) varför man
redan efter ett år bytte rwnn till Södertälje
Spelmamlaq.

Laget debuterade offentligt vid spelman88tämman
på Torekällberget den 15 jtni ]958 och till hö8-
ten reste 15 Udertäl,jebor till upp88188tämman
för att framträda inför 8pelmän frän många delar

av landet.

När jag själv tog kontakt med laget hade man
redan varit igång några ménader. Eftersom jag
inte kände någon av spelmännen åkte jag upp till
Torekällberget en övningskväll för att ly88na.
Någon fiol hade jag inte med mej men det stod
givetvi8 inte länge på förrän de begrep att jag
ville vara med.

Sjösa-Kalle erbjöd Un fiol och plötsligt var
jag i kretsen med ett not8tä]l på vingliga ben
framför mig.

-Vi tar Widmarksvalgen, sa Folke.

Widmarksvdken är ingen nybörjarlåt. Det lärde
jag mig den kvällen och jag har sedan dess nog-
samt undvikit att lansera den för unga spelmän.

Men intre8set var väckt. Hem och öva! Tillbaka
nästa gång. Och nästa. Och nästa...

Ja, noter. På den tiden var det gjélvklart att
man anväMe noter. Gehör8pe]ets pånyttfödeke
var ännu fjärran. Vi spelade ur 8pelmansförbun-
dets olika häften och demutom "kändidåtar"
från många delar av landet. Jag 8kaffade en 8tor
portfölj som rymde några kilo nothäften som jag
släpade med mig till varje övning8kväll.

Vi spelade ofta och gärna och fick allt fler
engagemang. Många gånger spelade vi nog hellre
än bra men hade det trivsamt och vår glädje
smittade många gånger av sig på publiken.

Tidigt på morgonen varje l maj brukade stans
blåsorkestrar spelande tåga gata upp och gata
ner för att hälsa våren. Vandringen avslutades
på stora torget med en morgonkonsert.

Spelmanslaget inkluderade8 i denna ceremoni och
med i tåget genom gatorm vandrade fru8na spel-
män. När blåsorkestrarna gjorde paus försökte vi
göra 088 hörda med våra fioler.

Framme på torget blev det uppställning för kon-
8ert. Här var våra f'örutUttningar något bättre,
vi fick ju stå 8tilla och 8pel8 och (den fåta-
liga) publiken kom obs närmare än under mår-
8chen. Men nävakrumpenheten var 8tor efter vand-
ringen och det var inte många fioler 80¶) höll
stämningen.

Jag minm en majmorgon när det lät extra illa.
Thure Enberg stod framför oss andra spelmän och
höll vår flagga. När "musicerandet" började
gjchk Thures huvud ner bakom rockkragen och han
försökte blunda med öronen...

Men det var lyckligtvis inte alltid det var så
illa. Många gånger upp8tod härlig 8pe]man88täm-
ning och god muUk. Jag minns Urskilt många
årsnöten på Må8ngryds pensionat - många 8pelmän,
inbjudna gäster från när och fjärran, trevlig
samvaro och mycket musik.

Spelmanslaget blev gandca snabbt en t'å8t de] av
Södertäljes musikliv och vi anlitades flitigt
för uppträdanden j stadsparken, på Torekällber-
get, på ålderdomshem och på mångahanda festlig-
heter.



9



10

Spelmanslaget bildades 1958

Folke Nordman var då 8om nu dm
spelledaren med god kontakt ned
publik. ihure Enberg var lagets
ideolog. Folke och Thure hade öl
de kompletterade varandra - men
olika åsikter.

entusimtiske
både spelmän och
organisatör och
ika inriktning -
hade ofta ock8Ö

Folke har jag alltid upplevt 80¶) en väsentlig
del av ]amt, Thure däremot verkade ofta för
föreningen.

När 8pelmgnsf'örbundet8 första gehörskurser hål-
lits Ug Thure förutUttningar till en utökning
av f'öreningem verkmmhet. En särskild ungdoms-
verksamhet startades med Thure 8om entugia8ti8k
tillskyndare.

Ungdomgruppen förändrades genom åren och många
ungdomar upplevde där folkmusiken för första
gången. Många av dem är idag goda spelmän i
Södertälje Spelmanslag eller på andr8 håll.

Som j 8å många andr8 föreningar var inte alla
positiva till den separata ungdomsgruppen. Man
menade att ungdomarna lika gärna kunde vara med
j 8tora laget eller att det var förspilld möda
att jobba med spelmän om inte dé888 så småningom
gick över till "laget".

Södertälje Spelmanslag växte smbbt. Det verkade
finnas ett uppdämt behov av folkmtMkaktiviteter
j Södertäljetrakten. Upptagningsområdet var ock-
u stort - flera 8pelmän reste från Stockholm
för att vara med i södertäljelaget, som snart
var Sörmlards största.

Vad är det då som håller sanman en verksamhet i
över ett kv8rt8 sekel? Ja, givetvis är det
gemenswma f'olkmusikintremet grunden men vikti-
gast tror jag är gememkapen mellan lagets akti-
va medlemnar. Kamratskåpen blir ofta djup - även
om det ibland kan hetta till i konstnärssjälar.
Påfallande många av de ursprungliga medlemmarna
är fortfarande mycket aktiva!

En annan förklaring till att så många ursprung-
liga medlemmar Fortfarmde ingår i laget är
säkerligen att man bibehållit många av Una
verkmmhetsforer genom åren. Detta skapar kon-
tinuitet men medför gjvetvi8 även att de san
ömkar en avvikande verksamhet 8öker denna på
annat håll.

På många orter har det äldsta laget kanplette-
rats med nya grupper och föreningar. Ibland har
det uett genom att det umprungliga laget
delats. l Södertälje har man klarat detta evolu-
tionsvägen. Södertälje Spelmmdag är därför
fortfaraMe en mycket livaktig förening med
8tgrk timkraft gom lever sida vid Uda med and-
ra grupper. Många av medlemnarna är demutom
verkmma på flera håll.
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Många spelmän

har även varit aktiva

i olika orkestrar.
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SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND

Adress: Box 8
Postgiro: 28 91 06 - 7
Gustaf Wetterstugan: Box 107

Styrelsen

Ordförande Sören Olsson Odonstigen 20
Sekreterare Christina Frohm Björnstigen 127
Kassör Eivor Andersson Knoppäng
V. ordförande Stig Norrman Högbergsgatan 34
Ledamöter Arne Blomberg Insektsvägen 10

Bemt Olsson Landsvägsgatan 19
Erik Walberg KälNägen 32

Suppleanter Anita Hedlund Landsvägsgatan 23
Ingemar Skoglund Johansvdgen 16

Revisorer Henry Sjöberg Skånegatan 86
Birgitta Widén Blåklocksvägen 6

Arbetsgruppen för arkiv och inspelningsfrågo'

Sammankall. Bd Arrhed Landsvägsgatan 23

Redaktionskommittén

Sammankall. Henry Sjöberg Skånegatan 86
Ingvar Andersson Gambrinusgatan 5
Bemt Olsson Landsvägsgatan 19
lréne Sjöberg Skånegatan 86

640 31 Mellösa

640 32 Malmköping 0157/21445

152 00 StrUngnäs 0152/12137
171 72 Solna 08/856902
640 25 Julita 016/82047
151 33 Södertälje 0755/61 510
611 63 Nyköping 01 55/86282
640 32 MalmkCiping 0157/20636
122 33 Enskede 08/390746
640 32 Malmköping 0157/21 121
151 39 Södertälje 0755/97320
116 37 Stockholm 08/7148421
633 53 Eskilstuna 016/149041

640 32 MalmkCSping 0157/21121

1 16 37 Stockholm
112 31 Stockholm
640 32 Malmköping
116 37 Stockholm

Valberedningen

Sammankall. Ingvar Andersson Gambrinusgatan 5 112 31 Stockholm
Henry Alvin Svartbäcksv. 10 G 641 37 Katrineholm
Rolf Siewertz Norrgärdesv . 29 144 00 Rönninge

SÖRMLÄNDSKA SPELMANSLAG- och GRUPPER 1984

BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE
Arne Mattsson Grt5dingevägen 12 A 147 00 Tumba

EK LÖV och HUMLE
Bengt Hamldsson Myrsjögatan 3 643 00 Vingåker

ESKILSTUNA NYCKELHARPOG RUPP
Rolf Gille Tegelbruksgatan 7 632 28 Eskilstuna

FLENS SPELMANSLAG
Erland Eriksson Bergsgatan 20 642 00 Flen

FOLKMUSIKFORUM
Håkan SC5derquist Diamantvägen l 5, 611 44 Nyköping

Sjösa
GILLBERGA SPELMANSLAG
Bror Ryding Björkhuhsvägen 18 A 632 29 Eskiktuna

HÖGSJÖ SPELMANSLAG
Ivan Andersson Hasthagsvägen 1 2 640 10 Hcsgsjö

JÄRNA LÅTGRJPP

Lennart Darsell Myrstugan Pl 1199 153 00 Jdma

08/7148421
08/523619
0157/20636
08/7148421

08/523619
0150/14766
0753/55420

0753/37116

0151/11077

016/124600

0157/11403

0155/20185

016/423166

0151/45066

0755/70096
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KATRINEHOLMS SPELMANSLAG

Göte Karlsson

K LÄ och KNAVRA

Lena HC5C$g

Koktugevägen 14 641 52 Katrineholm 01 50/17864

Nybrogatan 51 V 114 40 Stockholm 08/611676

LÄGGESTA STATIONSORKESTER
Stig Norman Högbergsgatan 34 l 51 33 Södertälje 0755/61 510

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

MALMABYGDENS SPE LMANSLAG
Bror Andersson Hemgatan 6 640 32 Malmköping 0157/20489

MALMABYGDENS B-LAG
Ing-Marie Sundin N. Järnvdgsgat. 12 A 642 00 Flen 0157/11000

NYBLE ALLSPEL
Nils Hdggbom Blidvägen 6 137 00 Västerhaninge 0750/31288

N YC KELHA RPAN
Siegfried Nietz Sjölandsvägen 29 641 53 Katri neholm 0150/19038

NYCKELKNIPPAN
Sten Eriksson Frejavägen 9 154 00 Gnesta 01 58/10304

NYKÖPIN GSHUS SPELMANSGILLE
Ellen Skog Ringvägen 8 611 35 Nyköping 0155/14220

OXELÖ GILLES SPELMÄN
Arne Jansson Pulpetvägen 5 613 01 Oxelösund 01 55/30392

SALTSJ ÖBADENS SPELMÄN
Hans Eriksson Odenvägen 39 133 00 Saltsjöbaden

SLOTTSNYCKLARNA
Åke Stenbäck V. Trädgådsgatan 7 611 32 Nyköping 0155/18169

STRÅKD RAGET

Britt Svanshörn J ungfrugatan l A 641 31 Katri neholm 01 50/19325

STRÄNGNÄS GILLES SPELMANSLAG
Håkan Frykmo Lärktrud$v¢jgen 37 152 00 StrUngnäs 0152/11271

SVÄRTA SPELMÄN
Håkan SCSderquist Diamantvägen 15, 611 44 Nyköping 0155/20185

Sjösa

SÖDERTÄLJE PENSIONÄRSFÖRENINGS MUSIKGRUPP
Folke Andersson Östergatan 30 B 151 43 Södertälje 0755/3821 7

SÖDERTÄLJE SPELMANSLAG
Bd bos Bockvägen 13 144 00 R5nninge 0753/51 855

TROLLSPEL
Monioa Li5nn Klangstugan, Vadstorp 643 00 Vingåker 01 51/32156
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Fredmans Sdnge"

N:o 20.

Mina BjÖrnar hmkn eder,

Hvica hmd(kar hvar perlon,
Svarta klider med all hedcr,
Och i nåfven en Citron;
Samlen Eder tji u följa
Och ar bära tyÉ min bår,
Pimpinella (kall nog lkölja
Hvar en (lrupa om jag rår.

+ + +
Ja min mam Mmn (ig lurar
LikCom blomman till (in mull,
Och min hydå (ig nu (lutar
I lite hvilorum A full.
Farväl SkÖnhec, Glam och Styrka!
Forviil Lycka, Lit och Hopp!
Gud lår Blomberg inrer dyrka
Åfven GrafdÖrn fÖr mig opp!

~ DamhandUar
KbD 3090, HllverkUe
al mjukt och beMr
ligt brunt skinn, upp·
Ull kantade med 10·

bclkjmnskmn samt fodrade med ldnghårlgr kllllng"
»kinn Uppllll linnes redrbmd lnsydt, hvilker gör att
handskarna alllld sItta tutt till omknng handleden.
Mycket varma .och omtyckta. pm 3,80 pr p3r.
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N:o 117. Troligen från Finland. Utg. har hört en
visa till ämna melodi 8jungos på finska språket d ett Rmkt

fruntimmer. I Södormtdand sjöngs dertill följnnde ord:

Klippingshandsknr jag dig giNer,
Klippingshm&kar jag dig ge',
Fm det lir 0n ringa gåfvn,
Som 1% lWer för dig ner.
Mon botank min mila Lisa,
Att 1% ur en fattig karl.
Det Nr ju en gammal risa:
Skulm som ger mor un han har.
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Wiedes vissam\ing

Klippingshanskar jag Er lofvar

Klippingshanskar jag Er ger

Det är väl en ringa gåfva

Som jag lägger för Er

Men betänk min lilla Lisa

att jag är en fattig kar

Det ar ju en gammal visa

skälm som ger mer än han har.
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LÅTAR OCH VISOR
U R

UPLANDS NATIONS FOLKMUSIKSAMLINGAR,

N:o 13—18. 1)onslcknr upptecknade av Il. 1.i(jcfors eller Fru Mnrio Wilhelminn
Lllndbem, fbdcl Wenmimm, i Tensln (nu boxall i (invle). mm hnrj melodk·rnn
liV xinn MMldrnr; hickrn född lX25, innclern Kiwin Erxdnller lx27,

i:i, Jfr. Surmkvt /brnxdnger, Sånglekar n:n (M). Melnclien hr mrmnd|ik('n ('Il
vnrinnl 'till dnqlekcn n:o 73 mipl)inNnn(kknl'· nch l'rrdmnnx M\nger
n:o X) pMim| hjljrnnr xnmlen eder». \bxerligcn lir elen riill nkiljnklig Fr/\n
dcxxn lvh vnrinnlcr, men mippingxhnn(kknr%· mclndi hm' |);j 17(X).lnlrl
nnvllnlx lill h'inrcvisnr med xvnr, MIM visnr nv xnmmn lyp xcmi elen hiir
meddelncle. Se Nilx 1)enckcr: Melmlien 1/1/ KlilWngrhfmdxkm' i FCxIxIc riFl ('i!
till proC (Min Andcmcm (1929).
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LÅTLÄG RET

25 - 30 juli 1984

i MALMKÖPING

Vi kommer att ha
h äg k va rte r i Spehnansstugan och Hembygdsgården.

"Gu bbstötsda nsa r" gör vi på dansbanan.

S ov e r gör vi i MalmkCSpings gamla skola.

Ma te n äter vi i Hembygdsgården.

Bä rnva kl kan vi ordna på dagtid.

K ostnade n blir ganska låg p.g.a. de relativt
enkla armngemangen c:a 500 k ronor.

HÖR AV DIG SNARAST OM DU VILL
VARA MED. SE N A ST l MAJ.

Christina Frohm 08/85 69 02.
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PARDANSKURS LÅTSPELSKURS

SCSnnländska pardanser SC$rmlandskt låtspel

Till dansglädje, umgänge och Till damglädje, umgänge och
f¢$rMjelse. förnöjelse.

Kursledare: Henry Sjöberg m.fl. Kursledare: Christina Frohm m.fl.

PÅ FISKEBODA KURSGÅRD

7 - 8 - 9 september 1984

Pris c:a 300:-- kronor

lntresseanmakn före vårterminens slut till:
Rita Ekgren 0150/53823 eller
Erik Walberg 08/39 07 46

Arrangörer: Sörmländska Ungdomsringen
S¢$dermanlands Spelmansförbund



18

EN KVANTING ................

av Ingvar Andersson

År 1898 publicems i tidningen Strix en melodi med
åtföljande text som skulle bli ett örhänge, ja nästan
en kndsplåga. Musikens upphovsman nämns inte men texten
hade skrivits av den då mycket kände artisten Arthur
Hi3gstedt. Den börjar så här: "En kvanting träder i salen in .
........................................" Det dr alltså Kvasar
valsen det ar frågan om. Den blev otroligt populär och
spreds snabbt över landet. Den kom att tillhClm
bondkomikernas och danmusikantemas standardrepertoar
under lång tid. Fortfamnde tillhör den nybtSrjarrepertoaren
för många som börjar spela en eller tvåmdigt drogspel.

För spelmännen i Södermanland var dock inte melodin någon
nyhet. Den hade åtminstone under 1800-talets sista
decennier tillhört dems repertoar, om an i ett annorlunda
utseende an den melodi som skdle bli så
populär. Om vi jämför populdrversionen (Kvdsan valsen)
med någm uppteckningar efter olika spelmän av samma
melodi så finner vi stora likheter men också viktiga
skillnader. Jag har valt att titta på den melodi som
publicemdes i Strix under namnet Kvasarvalsen och på tre
uppteckningar efter olika spelmän. Den ena varianten av
melodin ar nedskriven av öster-åkersspelmannen Karl
Eriksson, alias Milleme-Kal, som hörde melodin spelas av
en annan C$steråkersspek man, Karl Ersson. Han var
kyrkovaktare i Österåker,
föddes 1848 och dog 1904. Enligt Milleme-Kal kde Karl
Ersson lärt valsen av storspelmannen August Widmark i
Vingåker.

Den andra versionen av melodin är hämtad från
Svenska Låtars Narkedel. Den har där nummer 142
och ar meddelad av spelmannen Carl Viktor Rulin i
Folketorp. %1in, som var född 1838, uppger att han
fått valsen från en beryktad spelman i Flöda vid namn
Widmark, Denne Widmark kan inte gärna vam någon
annan än August Widmark från Vingåker i StSderman-
land. Då Flöda var en av de sörmlandssocknar där
Widmark ofta spelade dr det förståeligt om Rulin
kopplade honom till just Flöda.

Den tredje uppteckningen ar gjord av Gustaf Wetter
efter Ivar Boström i Valla . Han hade valsen efter sin
fader Albert Boström som var den store spelmannen i
Flöda under slutet av 1800- och bcsrjan av 1900-talet.
Ivar kallade valsen För antingen Gamla Kvdsarvaken
eller Gamla Vingåkersvaken.

Gemensam nämnare för de har tre uppteckningarna ar
den välkände August Widmark från Vingåker. Carl
Viktor Rulin säger sig ha fått melodin från en Widmark
Milleme-Kal uppger också Widmark som kalla och
Ivar Bostrt$ms fader Albert fick som ung spela en del
tilkammans med just Vingåkers Widmark och kunde
väl knappast undgått att lam sig ett och annat av
denne berömdhet.

Det ar intressant att jdmR5m de har fym exemplen.
Om vi börjar med den vanliga KvUsorvalsen så ser vi
att notbilden uteslutande består av halvnoter och
fjärdedelar. Omfånget (avståndet mellan melodins
högsta och lägsta ton) ar bam elva toner. Det har gör
att den dr lätt att sjunga och lätt att spela på en- och
tvåradigt durspel. Den innehåller dessutom bom två
repriser vilket också var viktigt fSr sångvanligheten,
det blev en naturlig uppdelning mellan vers och re-
fräng.

Tittar vi på de tre spelmansvemionerm så ser vi att
de till att börja med har tre repriser istället för
Kväsarvakens två. Om vi sedan jämför repris för re-
pris så visar det sig att de melodiska motivet i första
repriSen ar lika i alla fym exemplen. Det är enklast
i Kvdsarvalsen, lite annorlunda i versionerna efter
Rulin och Boström, som förresten ar nästan identiskt
lika, medan Millerste-Kds vals går i en annan tonart
och ar mer utbrodemd i sin melodi. Den ligger Lex.
inte så bm till för ett dumspel. Andm reprisen visar
också stora likheter mellan Boströms och Rulins ver-
sioner som i sin tur skiljer sig helt från Kväsarvahen.
Millerste-Kak variant visar har samma melodiska
motiv som Kvasarvaken men ar mycket "utkrusad" .
Den tredje reprisen som Kväsarvalsen saknar ar hos
Boström och Rulin Fortfamnde ganska lika medan
Millerste-Kak tredje repris ar helt egen.

På skivan "Spehnanslåtor från Södermanland" spelar
Ivar Bostrt$m sin variant ov Gamla Kväsar- eller
Vingåkenva|sen . l SCSdemanlands Spelmansförbunds
arkiv finns också en inspelning med Edvard Pettersson
i Vagnhamd där han spelar en variant med tre repriser
som mm ansluter till Bostréms.
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Vals efter Corl Viktor Rulin Lerback, Närke.
Rulin hade valsen från en beryktad spelman i Flöda vid namn Widmark.
Den kallades gemenligen för Flodavalsen. blin var född 1838.
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"Gamla Kväsarvdsen" spelad av Albert Bostr8m.
Uppt. Ov G. Wetter efter Ivar Boström, Alberts son.
Nr. 506 i Wetterboken.
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VÄ RMBO LSSVÄN GE N

Söndagen den 27 maj 1984

4 danssträckor: H a m bo Schottis
Mazurka Hambo

Anmälningsavgift: Kronor 50:""/par till
pgk. 442 54 99 - 3
senast den 30 april.

Nämnare upplysningar: Eva Holmberg 01 50/57444
0150/19365

Armngörer: Vännbokgoifs Fotbollssektion.

T U L LG A RN SD AG E N

Lördagen den 7 juli 1984 kl. 14.00.

SPELMANSSTÄMMA
Samling för spelman kl. 13.00 - 13. 30.

BYGDESPELET "VACKRA KARIN"

DANS PÅ BRYGGAN

l Välkomna att återuppliva den gamla
( traditionen med spehnanutdmma vid

Tvllgarns slottl
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·-·.U· SOLVIKSFESTIVALEN

HANINGE SPELMANSSTÄMMA ordnas för 3:e året och hålls

på Tyresta By

(Pendeltåg till Handens Station, buss till Svartbäckens
By, där vi har extm bussar till Tyresta By)

Söndagen den 27 maj 1984 kl. 12 - 17.

Spel, da ns , vi $$tuga kommer att stå på

programmet.

Dansinstruktion, buskspel finnsmedsom
naturligo ingredienser.

Servering med enkel mat.

Kontaktperson: Agneta Rolfhamre 08/777 03 90, ABF.

VÄLKOMMEN!

lördagen den 18 augusti 1984

Solviksfestivden ar en folkmwikfestival för hela
familjen. Förutom musik- och teaterin$|agen erbjuds
Lex. för barnen levande verkstad och pionjMivoli
och för äldre olika sjöaktiviteter.

SoIvik ligger vid Väsbyviken i Mälaren mm Torshalla
Friluftsgörden ags av KFUK-KFUM Eskiistuna.
Solviksfestivalen ar ett sQmarmngemang mellan denna
förening, kulturföreningen TONTROLL och KFUK-
KFUM:s studieförbund.

N o te ra redan nu i em kalendmr, progmmtips m.m.
d a tu m et för årets Solviksfestivd!

Vi återkommer längre fmm med mer information.
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Det var en gråkall och kulen morgon, och jag huttrade
lite i min alltför tunna jacka, där jag stod och spana-
de nedåt vägen.
Så plötsligt fick jag se den välkända, gröna bussen
avteckna sig mot den vita snön. l dag var det faktiskt
tur att den var försenad. Hela morgonen hade jag
ägnat åt mina sysslor i tro att jag hade gott om tid.
Jag hade försjunkit i lokaltidningens många intressan-
ta nyheter utan tanke på hur snabbt tiden ibland kan
rinna iväg. Jag har all anledning att skatta mig lyck-
lig över att jag verkligen hann till mitt arbete utan
någon fömrglig försening . "

TA LA och S K RIV A

av Bernt Olsson

"Skriv som du talar", hette det i ett reklambudskap
från postverket. Det var nog en aning oövertänkt, och
med hänsyn till frimark$för$a|iningen vore det kanske
tur om man inte toge budskapet alltför mycket på
allvar. Talspråket ar flyktigt och svårfångat i skrift.
Har följer emellertid ett försök att återge hur en sörm-
länning möjligen kunde tänkas uttrycka sig i en var-
daglig, kravlös talsituation:

" Ja trodde ja hcslt på å inte hann ma bussen i morse.
Fast ja gick opp lidit - fast sen så gick ja å mölja -
O sen så satt ja md tininga å läste i den - å så där -
må ja åt. Fast sen så titta ja på klocka å då va ho lie
i! Å ja opp å feck på mej å feck tag i väska å så ut!

Fast då såg ja att han inte hadde kommi för da slog
skolungar å vänta å di hölls å vdsnds. Da vart kallt
å stå, för dd va rCjttså kallt - för ja hadde bam den
har tunna jacka, å inte tordes ja gå tebaks . . . fast
sen så såg ja att han kom. Di a g%na nu, bussa, för
da O lanstinge, ha blivi - så ja hänt ma, så ja korn
te jobbe, så da va ju tur - men så där a da. Ja tyckte
ja hadde så gott om ti på mej, men da a så där.
Joovars. Da slog mycke i tininga så klocka ho skend
iväg. "

Man b5r nog låta bli att skriva som man talar, det ar
ganska jobbigt. Dessutom bör man nog försiSka avhålla
sig från att tala som man sk river. Gör det lilla tanke-
experimentet att fråga dig hur du själv skulle reagem,
om en god vän ringde och sade så här i telefonluren:

"Efter ett ganska tidigt uppvaknande hade jag gjort
mig i ordning och tillbmgte därefter en rundlig tid
vid frukostbordet, där jag bland annat ägnade morgon-
tidningen ett gmndligt studium. Jag kastade en hastig
blick på klockan.
" oj, jag måste skynda migl tänkte jag förfdmd.
Bussen borde ju redan vam här!
Jag kastade på mig jackan, grep min väska och
skyndade Ut till hållplatsen, där emellertid en grupp
stojande skolbarn fortfamnde väntade.

Att pmta går lätt för det mesta - allt för lätt ibland.
Alla har väl någon gång grämt sig över oöverlagda
yttmnden som man fällt. Men ibland är det svårt att
få fmm någonting alls. Obekanta yttmr sig eftertänk-
samt och med viss försiktighet - man säger inte vad
som helst. Vi kan tanka oss två personer, som hamnat
vid samma kafébord. De känner inte vamndm så väl.
Man kan i den situationen inte inleda samtal med
"Jag hörde att du var full i lördags" eller "Var står
du politiskt ?". De väljer säkert något neutmlt ämne,
kanske hämtat från den närmaste omgivningen:

- Da fina |iu$$takar di har.
- Joodå, da a da. Di å inte så dumma di har Ijusmka

egentligen. Å gardinem a rätt$å fina di må - di ej

inte så tokugd.
- NdCj. Dä a rättså trevlit i FCSnstm. Fast krukväxtem

ser lite Iessna ut.
- Jaa, da a så där. Da a le ingen som vattnär dom.
- Nåd. Di skulle nog ta å blöta på dom lite så di

piggnä te.

Och så vidare. Sakinnehållet ar det inte så kinkigt
med, men man får kontakt genom att prata lite om
ditt och datt, och på det viset kan man ha det ganska
trevligt i vamndms salkkap.

När två människor känner vamndm väl och litar på
vamndm, kan de ibland uttrycka sig förvånansvärt
frispråkigt och till synes elakt. Men det är nog mesta-
dels bam en lek med orden, närmast i syfte att roa
va mndm . Om man lat hånfull eller "fömjjHger" på
allvar, då vore det nog snart slut på vänskapen.

Följande replikskifte hände jag för en tid sedan på ett
matställe. Det var två äldre herrar. Den ene hade be-
ställt in mat, men den andre kom med kaffe och bulle.
Det skulle naturligtvis ha låtit alldeks för tråkigt att
saga: "Ska du inte ha lite mat, du också?". Så tyckte
den förste. Han ville gärna pigga upp det hela lite,
så han so:
- Å du så jävla snål så du inte nänns äta?
Den andre tog inte alls illa upp utan svarade bara helt
belevat:
- Nåd, du förstör, ja åt så innihälvitte te middan, sö

ja a inte hungri.
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"Å du så jävla snål så

du inte nänns atu ?"
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Teckning av Måtts Mattsson

Ovanstående låter ju inte särskilt finkänsligt, men
tolspråket ar på satt och vis ganska subtilt. Man måste
veta vad som gÖr att saga i olika sammanhang. Det
måste låta akta, och åhömren avslöjar direkt varje
liten nyans av Mgjodhet. Tonfall och mimik ar lika
viktiga SOm orden. Man kan mycket val saga "jaa"
så att alla vet att man menar "ma". Det har behär-
skar de flesta till fdländning. Det blir värre när man
fattar pennan. Man ser inte adressaten, man kan inte
rätta till missförstånd. Allt måste vam följdriktigt,
klart, komprimemt och korrekt. Man känner hur det
tomma papperet ställer kmv, särskilt förstås om man
skall skriva till myndigheter. "HCSgaktningsfdlt",
"härmed" och "undertecknad" dr de första ord som
dyker upp i medvetandet, och det brukar de ju inte
göm, när man pratar med faster i telefon.

- Emma I
- Jaa, va Cl dej ?
- Har vi nåm kuvär?
- Ha du titta i byrålåda ? Va gör du ? Hålls du å

sk river ?

- Jaa, da a då för behändit att di skulle ta å lagga
sopstation presis$ har. Ge på dom ordentlit! Ja såg
e råtta i morse igen å di andrd ha sitt rätter di md -
da hörde ja di tala om när ja va åt affdm. Va ha du
skrivi ?

- Ska ja läsa opp°et för dej ?
- Ja gör dd så får ja hcsru.
- Ja ... ja ha skrivi så har . .. bror på va du tycker

Iq tycker da vart inte så tokit:

"Undertecknad, som tidigare har skrivit om den hOr-
slädes befintliga sopf¢$rbn¢jnningsstationen och som ar
mycket besvärlig och luktar as, anhåller hänned att ni
äntligen tar er i kmgen och gör något åt detta, för
det sa ni att ni skulle när ja ringde. Och nu har det
börjat springa rätter har också, och det ar väldigt o-
trevligt, det tycker både jag och gmnnama, och jag
hemställer härmed att dessa omedelbart avlivas genom
gi fl . "

Högaktningsfullt
N.N.

- Jaa. Nu ha ja skrivi
så en kan inte gå Ut,
å titta han ha ju inte
pmtar - dd kan di.

te kommun. Da luktar ju skit
å den där glöten som va här
gjort någe. Di bom pratar å
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Kväsarvalsen den stora s]agdängan.

;jg ,\4
Kväsarvalsens författare.

O, du den dunsigaste kvanting,
8om vi nån'sin i Kivet gett
något af vår kvantiteujdanting,tt
ty aldrig bättre än dig vi sett!

Grabben går eller vBggen kring,
(räAar sin fjälhi i rynkorim ring,
däcker barsmitt å spollar ett nig,
tjänare A'gusla, Godd&' ®oddag|

Två armar hon lägger om gmhbens hak
för alt fröjda med honom en vals,
två kardor han lägger på henne då
å Milil å kvAsil de börjar gå.

O, du den dunsigasle kvanlinµ,
som vi nån'sin i litvel gett
nåkol M vår kvanli|clljolanlinX,
ty aldrig bållre än dig vi 8e||!

Med hutvud mot huh'ud och bröst mol bröst
han hviskar ål henne med kårlekens röst,
ej bimigare fjälla ån dig jag får,
och 8å i en cirkel del heki går.

O, du den slumiµsle kvanling,
8oiti vi nån'sin i lifvel gett
något al vår kvaMileUjdnnting,
ty aldrig bällre an dig vi 8elt!

" fröjdb = dmm. " JUrpm = mömn. '"" okör
= hAr. t dajjnn = m'Ångreni. tt = kmntiteujoknting
m harooet = cigarretten.

Arlhur.
(Yrke) Bråckarkvanling.
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