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LÄSA RE I

När jag skriver det har är jag inte helt säker på att
det blir en tidning före sommaren. Vi lider av manuskripttorka. Jag är ganska saker på att många av Er
som laser dessa mder ofta finner företeelser som Ni
opponemr Er mot. Ni säger till Em närmaste: "Det
har borde man skriva Om". Men Ni kommer Er inte
för med att fatta pennan. Det ar tråkigt för jag tror
att hela vår rörelse skulle stimdems av en debatt
eller av att många framför sina åsikter. Så börja
snamst med att skriva av Er aggressionerna. Vi tar in
allt som inte innehåller personangrepp. Om det blir
nödvändigt så utvidgar vi sidantalet.
Vi vidgar hela tiden vår läsekrets så det kanske är på
tiden att vi åter upprepar vår tidnings målsättning.
Vi vill att vår tidning skall spegla den sörmlandska
musiken och dansen. Vi har inga kmv på att i första
hand vam ett nyhetsorgan utan det dr vår förhoppning
att det vi skriver skall vam bestående, d.v.s. att
tidningen skall ha samma lasvarde om tio år som den
har idag.
Det låter fint och högtmvande det har men en målsättning skall ju vam någonting att struva mot. Det är
egentligen bam våm läsare som kan avgöm om vi
lyckas.
l dem nummer presenterar vi tidningens tillkomst.
Vi tror det kan vam intressant fCSr våm läsare att få
inblick i arbetsgången. Det som inte framgår av beskrivningen ar kostnaderna. Det dr ett dyrt nöje vi
håller oss med. För 1983 var Spelmansf9rbundets del
i kostnaden 19.556 kronor. Eftersom vi delar kostna dema med Si3rmländska Ungdomsringen så kan allo
bilda sig en uppfattning om den totala kostnaden.

Då ska man vam medveten om att den kostnaden består av i stort sett tre poster, tryckning, distribution
samt hyra av redaktionslokal. Det finns en del kostnader för papper, klister o.d. men de ar så små att de
inte nämnvärt påverkar slutpriset.
Tyvärr ar det så att Statens Kulturråd tydligen bestämt
sig för att vår tidning inte skall få något ekonomiskt
stöd. Orsaken till detta ar svår att finna men om man
laser vilka som får bidmg så finner man att områden
som sysslar med den del av kulturen som innehåller
prefixet "folk" klart ar diskriminemde. Det ar naturligtvis ingenting att FC5rundm sig över eftersom finkulturen alltid har haft företräde. Det Or val enbart
vi blåögda sjalar som ibland dr6mmer om någon sorts
objektivitet från dem som styr och bestämmer.
Det har kanske låter som onyansemt "kvirr" så låt oss
lämna lite fakta. Tre tidningar inom vårt specialområde sökte för 1983. Det var Omdans, Spelmannen
och SC$nnlandslåten. Alla tre fick avslag. Tre science
fiction tidningar hade sökt. Samtliga fick bidmg.
Tilkammans 90. 000 kronor. Fem filmtidningar hade
sökt. Samtliga Fick bidrag. Tillmmmans 330. 000
kronor. Det är möjligt att jag rUknat fel. I så fall har
1q9 tagit till för lite eftersom det inte alltid framgår
av tidningens titel vilket fockområde den tillhör.
I vilket fall som helst så skulk denna uppräkning
kunna fortsatta ganska länge, men jag tror att de
exempel jag givit dr tillräckligt belysande.
Till sist vill vi på redaktionen önska Er alla
en trevlig sommar!
Henry Sjöberg

Svenska folkets dansmusik
Gammaldansen ar hela svenska folkets kdturella arv.
Vi ar lyckligt lottade genom att vi fortfamnde har den
i obruten tmdition. Den bidrar till att vårt land Fortfamnde har något ov kuhurell särart.
Vi tror emellertid inte att gammaldansen kommer att
fortleva utan ideella och engagerade insatser av olika
slag, och vi menar att man måste rädda den från att
främst bli en sHllös, stereotyp, svettdrivande motionsinrUttning utan sammanhang med kuhurlivet och den
historiska traditionen.
Med arrangemanget Svenska Folkets Dansmusik har vi
velat presentera gammaldans i en delvis ny och variationsrik form, och vi vänder oss både till dansorganisa·
Konerna och den breda allmänheten. Detta ar ju allas
gemensamma kultumrv, och vi vill att alla skall få
erfara känslan av att dansa gammaldans till musik som
har rätt tempo och ar rytmiskt riktig.

Vi har också haft ett pedagogiskt syfte. Uppvisningar
hor lagts in i progmmmet, och nästan glömda dansFonner som hambopolkett och fmnsas har fött vom med,
Vi har också uppfunnit titeln "dansjockey". Dennes
uppgift består i att orientem om danserna, énhjsio$mera deltagarna och leda fmnsCjsen.
Benamningen "danskonsert" ger en antydan om utformningen: Musiken fmmförs av olika spelgrupper enligt
ett detaljerat konsertprogram, och publiken medverkar
genom att dansa.
Beslutet om att genomföra armngemangen fattades
1982 i styrelsen för Molmabygdens Folkdanslog och
de har sedan ägt rum två gånger i Flen samt en gång
vardem i Ströngntis, Nyköping och Åker. Flem konserter Ur planerade.
Ondi narie medverkande ar numera följande:
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Organisatör och
prog ram leda re:
Dansjockey:
Musikutövare:

Dansare:
Prog mmmaka re:
Konstnär:

Sören Olsson
Henry Sjöberg
Rolf DahistrUm
Malmabygdens Spelmanslag
Malmabygdens B-lag
Sörmlandsoktetten
Flens Folkdanslag
Stefan Wiik, Regionmusiken och
Sören Olsson
Måtts Mattsson

Dessutom medverkar dansare och musiker från den ort
där konserten hålls. Kulturnömnderna och Folkets
HusR$reningamo har stött verksamheten.
SCSnnlandsoktetten ar nybildad. Den består av musiker
ur Regionmusiken i StrClngnds och musiklärare från
musikskdorna i Strdngnäs, Eskilstuna och Flen. Den
leds av Gunnar af Tmmpe.
Sören Olsson

Malmabygdens Spehnonslag tilkammans med dmgspelarna Rolf Dahlstr¢$m och Lars Arvidsson,

Bernt Olsson
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Den nybildade SÖRMLAND SOKTETTEN debuterade i Åkers Styckebruk

Samtliga spelmän i en av de avslutande låtarna. l mitten
dmgspelaren Rolf DahlshtSm , känd Jularbotolkare.

Ur Hilding Celander "Stjämgossame"
En kungörelse från Magistraten i K a r Is k r o n a i8o8 lyder: »Som genom flere för detta
utfärdade kungörelser, det ofta öfvade oskick, att vid infallande Juhl och Nyårs Högtiderne
kringstryka Staden, hus från hus, med så kallade Trµnjpan, Musik och Sång, JulBåcken och
Stjeman, samt att på golfven uti Boningsrum strö Halm, äfvensom att på allmänna plattsar och inoe på gårdar låssa skått och kasta raketer, blifvit vid En Riksdaler Trettitvå
Skillingar Banko förbudit, Alltså ock till förekommande af slikt oskick, har Magistraten
acktadt nödigt, åt härmedelst ytterligare desse i nämnde fall till ordning och säkerhet
ledande förbud förnya.·')
Det förtjänar kanske påpekas, att i en tidigare kungörelse av den 21 december I754 förbjudes visserligen både julhalmen och julbocken, men däremot säges då ingenting om
»stjämano. Har den varit okänd i Karlskrona på den tiden? Det är möjligt, men knappast
troligt. Sannolikare är att seden då ännu inte har väckt anstöt, vare sig nu detta får tillskrivas sättet för sedens utövande eller publikens olika inställning.
De anförda förbuden härstammar som synes från städerna. Sannolikt har sådana inte
heller alldeles saknats på landsbygden fast de inte återfinns i den tryckta litteraturen. En
mellanställning mellan stad och land intar A r v i k a, där det en kort tid (i8ii—i82i)
fanns ett stadssamhälle, Oskarsstad. Härifrån har jag funnit följande aktstycke, i Arvika
Sockenstämmoprotokoll i8ig, d. 2 maj: »Församlingens hedervärde ledamöter hade med
ledsnad sett den oseden begås af några inom Oscars Stad wistande Menniskor och Uven
af andra, att de vid Jultiden gå omkring med den så kallade Ljusa Stjeman, hvairigeoom
flera oorduingar, såsom fylkri och Dans uppå Högtidsnätterna m. m. förorsakats, hvarföre
Socknestämman vidtog det beslut att hvar och en, som hädanefter utöfvar ett sådant oskick,
skall betala id Rd Bco till Fattig-kassan, eller i brist deraf, sättas i Ståcken.o — — —
(Undertecknat E. A. Lagerlöf.)
Utom förbuden är det också enstaka tillfälligt uppdykande notiser, som ger oss små upplysningar, åtminstone om sedens spridning. I den s. k. Arstadagboken av fru Märta Reen$tjema, som i947 börjat utges i utdrag, finner man följande anteckning för d. 25 dec. I807
(I s. 367): »Musicanter och utklädde sjungande pojkar vrålade eftermiddagen i förstugan.o
De ·utkläddeo pojkarna kan inte gärna ha varit några andra än stjärngossar, såsom också
utgivaren förmodar. Förmodligen har de kommit ut till Årsta herrgård (vid Årstaviken)
från Stockholms stad.
Ungefär från samma tid har vi det första vittnesbördet, som härstammar från en f. d.
stjärngosse. Hans namn var Johan Ludvig Runeberg. I J. E. Strömborgs Biografiska anteckningar (I, i6) läser man nämligen: »Ännu under den sista julen före sin död erinrade
Runeberg sig livligt, huru han vid sex års ålder hade gått med julstjärnan i sin hemstad
(Jakobstad), och berättade med sin vanliga glada humor, huru han därvid fick pengar uta'
tusaijz Frapperande är den enastående tidiga åldern på denne lille stjärngosse. Det torde
ba varit Runebergs första mera offentliga framträdande.
'l K. Fr. Karlmn, Örebro skolas historia IV s. 144.
2) 7mmpan, ett krminstrument m ty. Rummelpqu, da. rumkpoue. Se l'eilberg Jul Il 278, H. Wctter
lkhchcbrauch s. iii. — TrumPan nämnes också i Uddevalla i8µ: se nedan s. 53.

En relativt utförlig framställning ges också i U d d e v a Il a W e c k o b l a d för den id
Jan. I834. Den är hållen i samma försmädliga kåseristil som insändaren från Göteborg I79I.])
»Ett slags Jul-spectakd, som, till en del, från urminnes tid härstädes varit brukligt, har
ändtligen, denna Julhelg, uteblifwit, som wi hört, i kraft af Magistratens deremot utfärdade
förbud. Stadens innewånare skola säkert hålla wederbörande räkning för afskaffandet av
dessa, julfreden och sedligheten störande uppträden; önstkligt vore blott, att de i en framtid ej åter måtte innästla sig. Här är det visserligen i allt för friskt minne, att behöfwa
någon beskrifning; men för wåra läsare i landsorterne torde en kort skildring deraf tillåtas.
Spcctaklet war twåfaldigt: Stjernan och Trumpan.
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Ur en bok om ungerska folkmusikinstnment

Stebrdbtmmmel
I. .lukr ~uda (- Topfdudd) nird dm lnMruinent
inTrj:lMhnubion tjOa h möCyök kbgekitot ron dem Verbum
mykA. dm oich auf clio Reibbowegung dör lhnd wAhrrnd
dm SµelO beUoht), huppUg'elÖ, Aöppäjö ode' ~
(ono·
muopcminch), KUpU nmprunglich turk. in der Bedoutung
·koruormigm GdUo, boule un& ·GdU, in dem Bienen
rxucht01 wordem)', duda (- Dudd) und gy"ekduda
(- Kindedudd) HMnnC in dor Thfolmo btx»cY6®ö
(- TopfbaO).
IL Dm lmtruinont lmtoht mio oinem irdooon Topf mil
öder ohno Honkd und mil dnom Rauminhall von 2-5 u.
ter. Soine 0¶nuW iot mil der Hamblw einm Schwoinm

<å>

0

:J

8t3lMblrummrl

24 BdhllNoB ~ 8WW ad det
jkm~ elner 8WbNlb¢rcmmel

tmogen. In der Miue demclbon behndvt wcij ein 30U bio
700 mm lwngor Rohm:ock, em Mumid öder em rund
gmchnitzter Holzmb mil oinem Durchm~r von 8 min
(b. Abb. 23). h'achdem dör Topf eul dem MArkt eder im
LMoo emlandcn vrurde, wird ein µmiendcm stuck Schweim·
blmo zugmchniuen. In db~ tu trucken und oteif, Urd
od do hnge im '
NJ%h bh m morrichend elmtioch
R0wordon ini. Sochnn wird db Blmenmiue an dem oinen
Stabonde im Abmnd von 20-30 mm mil 0inom dunnon
FHon fe0te¢ochnurl (o. Abb. 24). Mmchmd ochnoidec man
konzentrioch in don Swb dno RUIo, um oomit den Fdon
hg]tb&Nr bofmirn zu können. Ok &hwoimblw vid
nun demrt uber die TopfofTnung mkgc, ud der Stab in db
Topfmim und mil dom |enken. bien Eude nwch oben tu
owhon komme. Abochliehnd Ueht mon dk Blaoe Ktmfr
uber div Topfö¶nung und umchnUrt ok unterhUb d0^
Topfmndoo Fml mil Fdden. Im Kom. Fojcr wircl imnchmol
du oHro Swbende in eincr I~ von B-lo mm njton.
mig zemµlten, uodureh bdm Spkl xuutzlich än ~dn.
deo GorMnch onutoht.
III. Ikr Spinbr nimmt in ntehendu edor Utzundor 8Id)unq
den Topf mil dör 0¶nung nacij öbon unter den Unken Arm
öder grrift ihn mil der hnken Hwnd mn Henkcl, oobrn ein
mleber vorhandon im. Mil dor mtehton Hand umfaljt er
don St&b und mibt ihn mil dom angdcuchleten Dmtmon

Mxmµmmofkokr

und 7Arfinger auf. und wbuäm. Zuweikn orfolp dm
Reilmn mich mil dnmu angdcuchteen öder mil Han·
pulver beotrichenon Tuchkppcn. Bel nbuhru gkitendor
Reibbcwopng mick der Spiekr oinen brummendon
Klmig von unlmUmmter Tonhbhe, der bel der Begleitun,g
von Mdodkn die Viortd markien. Wonn der Spidrr Achtd
onougon wilj, do mibt or Ab. und aufw4rlo.
W.-V. Die 8tabrdbuommd wird vor alkm bcinutu, um
Mdodm tu boqkiun do dm Ohcrvn, uenn Tendhxbr 90·
·piol1 werdcn. Vor em einem lwjbon JUirhunden opidten
und mulen dk kmeren GuWrboiter im Kom, Fojc'r
h0u% eu den KWngen einer Zithor und oiner SWbreib.
uonimd. Gokpentlicb opidte mm oh mjch mil endmn
Mrkdieimtrunwnten tummmen, no l B. mil der LAnp·
OUle und der Klarin«te. Mil dom KJimcock, der Glockr
und eter Unp8öte Kehön in TmnMhnubkn die Rcib.
trommel xu den Inmrumenwn, wdcho dir rituelkn RcKW·
RemnRe beGkiten (d. h'otcnbcbpid 2). Vidkc'h i@t 0ie tum
Kind¢mpiekeuR abgminken, wovon öich die Bcu:ichnunk
gycrckluda hcrldtet.
VI. Anµben Uber dit Smbreibtrummd Rlbt em Duo allén
Teikn Trumdonubiem. Auch iu endervn Tcilen Unk&mn
erinnen nmn oich ihmr nock Ak omter tmchrribt oie Selm·
tyCn (1900) aj0 Begldtlnmumont der R0RMgeulWe in
TrmManubirn. Auch Dmtwlj 3hlonyui' erwahnt oie aur
Tmmchnubien, und eu ar auo der Gegond deo .
Sehnunvlbtmmmel
L Du lmtnimont vild bita (- Bulle) Renannt. Khrojy
Vhki bekjn jw der Gemoindr Bcreck im Kom. Htrom.
niCk in 8ielxmbUrigpn Ud Ubliche Bencnnung dia onomMo.
poelhcbo Wort bunugalö, ohm jedoch mj7.urb¢m. ob co
wich Auf dio Stab. öder $khnurmibtmmmd beUoht.'
Il. 1)&0 lmtrumont hl ein Hohkubd ohm Boden. Go.
k6entlich benutm mon &uch einen wwgodienten Bkch·
eimer. Die Mcmbmnc vedcrcigf mon aun 8chddell, chm
ebmwo wie dcr Bd8 einer &ckphife entheart und zube·
roitot wird. Auhr Awhe verwendet rmn hiodur ouch ge·
)Mchcen Kalk. Mil dom onthmrum Fdl 1mµnnt xmn nun
db juöBmv (Jfrnune da Gefuha. wobei der obemo Blech.
mifon ak Sµnnunprorrichtung dknt. Durcb ein Loch in
der Fdlmittc xieht man chnn von unten her ein B(bchd
RoOhmr.dm emungelähr
ebemo videnStrUhnrnbr. m
nteht wio der Betug eine
Vidinbogeno. An don Uch
untcr dem Fdl behndlkho
Bwchekndc bindel mwn
.,.H.,.,u.,...j.,'r,
Hlnj;e und ·brdte. ka wird
fm m] die Mombmne
gepreOt und mil eini600
Sltichen An ihr vom4ht.
Die Mak eine» Exempk·
m, dw von den CMng6
Dt4mmt und oich im UEM
(lnv. .'r. 61.151.1) bdn·
det, dnd dio fol60nckn:
LjtnrdmGefhBm4(Xhnuj,
:3 &hnumlbtmomc1 det (unW
untomr Diamotor 210 mm,
ohorcr Diameter 200 mm, Unge dm Ro(jhnorbuKhck
650 mm (d. Abb. 23).
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Ur "Musikimtrument från hela världen"

Friktionstrummor
Friktionstrummor inncfamr in'jrumcnl l in;)npi
olika former och storlckur. Vhxa. hÖMU)} ek rnin används i afrikanska initia|ionbccrcln(mlcl. hm den Il-

1011 u0mlcr 1(
'kj
. 14 v

piska trumformen. Andra ur huvudrakliµ'n inilu.
striclll framstulldu |ek$ak»inMrumcn| M)m hin Il |'n·
pulUra i många delar å\ världen. Alla t}pci j' hik.
Hönstrummor karaktcriscran av en mcmhrun ·nni
fås att vibrera µnom friktion. vm id del knl(|% med
en tygbil eller ett finger. Sammu effekt uppim' 'm"
om ett snöre eller en KUpp förs Rcnom mcmlmmcl
Till högm EurnFj§ku fnk.
nonslrummor. l rummorna
lillverkadc ev lerkärl ar (rån
Böhmcn (l) cKh Ncapcl (2).
Den Nku fnknmmrummwn
(3) (h ull ljuda med hjälp a\
hösltagcl. ben norske nnG¢r·
horptrummwn (J). den
cngehka trummun gjord av en
scnuphurk (S) och den 1ran·
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Till h4er A|r|kanskh 1nk·
timmummor Trummun hån
Zambiu (l) och den bydmn·
kumka ongunµ (2) har båda
en pinne genom ett hål i skin.

·c1 Den·yd·(nkanska

mmhupoanc (3) (h all ljuch
Inom bil mun pidcr ett
nippc \ålu maµ'ljälkar över
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¶ku trummun l form u\ en
|Uppkyck|inf tl||vcrkadc§ %om

N^n Två Ull Ml ahlra ljud
hm friklionstrumman - Dit
före pinnen upp och ned (j).
och un fö pmnen all snurra
Écnom ml gnidu den mellm
andcrtw (hi

'ui|Q^

0 ,

,11,1 ·|nb

.:J
l
·

' '
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mom MQQ'bo'9 ev motolL Norgo
(Pott Rivot8 Museum OxfOrd)
S FrökföonMrumm0. lokukp
lnblrum0nt. umpoburk.
Englond (pin Roven Mu60um,
Oxford)
6 FnklöonWummo lokuk6·
lnMnjm0nl, papp Fronkrlko
(Po|| Åbv0r$ MwOum, Oxford)

Att spela pa en kruka
en ahå upplevelse
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Apropå Klippingshandskar.. . . . . .. .
KLIPPING klip'iq', OÖM), r. l. m.; beut.. -on;
po. ·ar. (kllp- 1696 l: KlipingmtöfT7er)--IB73 l: Kli.
i'!r0g% Qwinfolk Hmwkm. klipp- 1646 l: klippjnu
h&nd¢8keer) oav. klypp- 1673 c: Klyppingn Bkinn)
- 1766 l: k|yppin®0·0kin)) ((nv. khjypinger, motwv. d,
khYping, id. klYpingr, klippt (åmklnn; ek. vbalmt. till KLIPPA, v.] (i sht förr) på 8ar8kj|t Bålt
'.mod användando av Mlg· l. pilbark) logarvnt
:år· (Xv. 90t)3khin (mod köttsidan Mät). Till
Erkh Hökenmon .. 8tt han luher honom (dm.
m mddermn) medt Mg hdfve en oxohud, en Kodhudh och tvi elippinger till Kon:go Ma:us bo.
tio«. GIR 2r); m (1666). l. bknko dyn& af Kliplng.
aoum¢mm 1671, 0. 1060. Skåndn Kllppfngen ur
begWrlig öfver hela Europ& VccAll $702, a. $?. Mod
b&rken aS vido och alg g&rfvar m&n klipping
till baodokar o. d. ÅKKRMAN KemTeän. 2: biO (1832).
VaruhjbTblltnm l. m ($931). — jfr gummer-, han>
xup?sng. — 3äNk. jjfr däppa till akinneC) (f Finl.)
blidl., i uttr. oäua (förr Mäppa) klippingen till,
Bätta ijvo: till. Tmmn mbte Mpµ kllpplngen
tu;. U·,F'mll1 V ($700). Dem pootkka örnen Kr B&n0kg
aogiihod. dock 0Mter han genm klippingen till,
3t

0l&h

3&n trkffm i vingen.

Runebbro

m». Topeliur Vint. Il. l: 861
Be30roth FM1o%. m (1017).

(1866,

6: ju

ibm).

jfr

Sogr (i sht förr): A ((öga br.): klippingSKINN, 80 B.
B: KLJPP1NGS-HANDBKB. Skråordn. m(|m). 0rdn·
uumu. lW6, n. h 3 w. Mdmö K|ippjng0·h&ndok&r
6ro beg&rl|g& Ufver hok Rikot, fur dorao mjukbot och egna lukt. LINNIL sk. m (1761). MagKomc
:327, 3. 7l Kljpping8h&nd8k&r kommo nr bruk
änder .8CK).tUoto mnure del. 3NF D: 4n0 (1028).
— -Lav. (t) lavon Nltigem canim var. 8Pll·
":& Acij. Achariu8 L.ich. lon (1798). — -SKINN.
(kjlppln«- me —IM8. k|lpp|nK$- m7 obv.) klip·
ping. (°}1rona NDER 8rn°,qr (I n A (1047). (l Jl'nlmO)
och

i

Bndr&

8umk&

otader

beredm .. det A.

kUkdo KlippingUinnet, wom ar ett mjukt Uinn
af unga kl|jink&r ooh kmm, ooh hvard Rör&0
hmrjehanda B&ker, men i oynnerhet lj&ndgk&r.
Stiern8tolpe Amdc 4: m (1008). V&terb. 1027, F.
m (i M9^ om fdrjb. vid 1&0o·¢aleu börjanh — -STOVBL. Ett par KliplngmöWler. ^7hmTb. 1606, b. 21A a.

Handok0 (ty. hanåcjhth), en Nkludnadgper$edcl
af skinn till betackoink ej blott af handen och,
ofta nog, (id del af armen, utan ock af hvarje
T drskildt. I 8vewkan betecknar ordet handske
en ut en lmndbeWckning af skinn, under det m
en sådan M annat material — silke, linne, bomull,
LIn m. m. — kalks va n to; i andra språk åter
u handbetuckningcn, oMsedt det materiai, hvarai
den tillverkats, ett och 8åmma Minn. Tillverkningen af handskar lir föremål för en mkild dnrine, handskmnkcriet. Man $ki)jer mellan
M hl|fvu(kla® al handskar: sa m g k $ k in n soch ghicC- h f|an8$kinn8handgknr.
Do förra tillverk q n mmgka(lt Mg", hjort-, kall-,
får- eller getskinn och kunna Hora qånw tvlltt:is,
utan Att lijrlnm sin MR, dn nnaro nufvudsaklimi
af gelskinn (do hmte af gctns- och killinp'kinn, dn
mindre 6na al lammskinn, do sUmMa M vanliµ
hvilgarlvadt Mmkinn). Skionen beredu genom
samm medel, mm anmndu vid hvitjprfning (so
·idaro Lu d e r). Sedan skinnen genom 4rskihl
behandling jimnatz till$kurag do j r'emmr al dubbel
handskbröd , sldckm, l8ggas i lagor på hvarandra
och
medelSsom
skarJ&rdler
8 stålmnsar
till form
af
olikauimnsu
handskddar,
hoµys.
K Ii ppi n [l tih a n d s k a r (da. klipping, ett dan ht
ulmmgkinn, af klippe, afklippn lllm ull : lir L u d e T)
ha, i olikhet med andra handsksorter, köttsidan
utåt och hår- l. narfsidan, från hvilken narfvco ar
Mipad, inåt, Klipping$hand$kar tillverku hufvudsaklipn i Skåne. En sort kallas i Frankriko oams
de buéde. Tillvorkuinqen ni dacåhanddcar Br en
Finmal och belydando fransk industri, i qnneriiet
Grenoblo och P&rig, mmt hr Urifråo spriat sig till
mdra lioder. — Bruket M handskar ur urgammdt.
Pemeroa bum ddana till skydd mot kölden, hvaremot grckeroa brukndo dem vid Wkill,igt 8rbete,
arskildt
att ickomdiim
PrX hnnderm
illn, Amtträd
viSårdmbdn,
måltidernaförtunnam
for &1¢
icke brinna fingrarna, mm !1nou gjordo tj&DA för
gaffel. Både hos greker och romam aosåp bruket
af handskar
till vekll fyxew
het, men
bld hos
do
60n8r0 80uj
med tecken
den miatiska
inbrytando
mycket dlm8nt.
Olver|jllmun(k al gu lmjsku vu en i
ceremoni, SOlO huide med till lörlutmdo al t. ex.
biskopsvUrdighet, rutt au &ljlufga cd md dlor slå
mynt o. s. v. Riddarnas bao&ar voro af Mor och
rllck¢c upp Uti stycko på armeo samt voro ofta M
ytbmidom lömdda med jurofj&ll. kom riddarståndet var handskens kmundc ett utmaninpstecken,
och därilrAn hllrlcder 3Ij¢ tälcmtet "kuta naodsken
åt någon" i bctyddscn inleda tvist. Eu lunning af
detta ridderlige bruk, bvilkcn 3nnu for etC feujhotg|
år sedun existerade i Sverip, var ull på en bal
kavaljeren markerade sin p at3 j angluseo geoom
nedluggundct af sin handske, hvaw rubbando upp·
1uqj som ell (orolaulp|öill8. Förse i 13:o åib. Imjade till lruo¢inllnel$dl'uktcn hora linnevunui', SUlll

rjckto till urujbjgcn, och detta mod forllchlu i
Sverige andu in på de |U|b(a årtiondena al 1800talet, då damerna på bdcr nyttjado vantar al primaljrlt, mycket hårdt manglade, för att glmen måtte
bli högre. l'ä 1600-tuh:C smyckades guru handskuma ,!rut|ul|t ujcj brodering, spetsar o. 8. v
(so 6g. ). F&rµ'n var mest gul eller för do 6nute
handskam hvit. l dessa uldro tider be(8cktu hanc1·
sken ulven cd dd af underarmco (k ragh a d du a r); först låogt fran)M 1700·tdet förgvann
kragen, haodsken upµkurs vid handlofvcm iosida och
·oordnada till att knAppu om bandledeo. Ubom
dot under riddartiden innebar en stor utm8rkdse,
uti en d&m sk8nktc en kavaljer sin haodskc, m ha
i vim knäbygder j Svcripo Inda in j 0cdan tider
han&kar dlor vantar, otta Kowtrikt utlgyddg, u¢gjor¢
od vbeotHg del af dö vid lrolofningeo Mehjooeo
emdhn brukliga gålvorna (so 6g. 3
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Sörmländska Ungdomsringen

Sörmländska

Ungdomsringen

Postadress: Sörmländska Ungdomsringen, Rådhusforget 5 A 633 tiO Eskilstuna
Besöksadress: Distriktsexpedition
RiSdhtmtorget S A
Eskilstuna 016-116940
Postgiro: 38 73 16 - 3
'Hedersordf.
Hedersordf.
Hedersmedlem

Bankgiro: 183 ¶ 6295

Ivar Schnell
Fritz Andersson
Henry Sjöberg

Tessins väg 2]
Esbjergsg. 6
Skåneg. 86

611 36
632 32
116 37

Nyköping
0155/!3707
Eskilstuna 016/422962
Stockholm 0817l't8421

Lennart Fredriksson
Björn Gustafsson
Börje Länn
Ann-Marie Carlson
Göran Berglund

Mellanv. 22
Gustafsv. 35
Törnerosg. 2 B
Durkg. 5
Björkhultsv. 20 C

633
633
633
150
632

69
46
43
]3
29

Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Trosa
Eskilstuna

Karola Holmkvist
Bengt Haraldsson
Charlotte Lagervald
Maud Karlsson
Rita Ekgren
Gunnar Andersson
Sven-Olof Ersmarker
Berit Antonsson

p] ]160
Myresjög. 3
Köpmarig. 4 A
Bolmens v. 33
Krusbärsv. l C
Näktergalsv. 23
Häggtäppsv. 17
Pl 755 Kolunda

640
643
633
121
64]
633
152
635

24
00
56
64
47
69
00
90

Sköldinge 0157,'50110
Vingåker
0151/11077
Eskilstuna 016/11]8?2
Johanneshov0155/867]3
Katrineholm0]50/53823
Eskilstuna 0]6/25653
Strängnäs 0152/70]10
Eskilstuna 016/22038

Dans-lek o Musik

Charlotte Lagervald
Birgitta Olsson
Sonia Waern
Kåre Wideh
Dag Sundin

Köpmang. 4 A
Landsvägsg. 19
Hammartorpsg. 9
Blåklocksv. 6
Finningev. 64 C

633
640
642
632
152

56
32
00
39
00

Eskilstuna
Malmköping
Flen
Eskilstuna
Strängnäs

Barn-och Ungdoms.

Rita Ekgren
Kent Johnsson
Britt Hortlund
Rolf Rehnholm

Krusbärsv. l C
Alfeldtsg. 8
Viag. 5
Jasminv. 4

641
633
]49
633

47
40
00
47

Katrineholm015Q/53823
Eskilstuna 0°16/146297
Nynäshamn 0752/16598
£Uilstuna 016/112497

Dräktsektion

Maud Karlsson
Anne Eriksson
Maj-Britt Nilsson
Christina Linder
Ing-Britt Gustafsson

Bolmens v. 33
Trosalundsg. 9 E
Box 3090
Snorres väg 16
Satståg. 18 A

]21
150
630
]48
642

64
]3
03
00
00

Johanneshov0155/86713
Trosa
M56/13639
Eskilstuna 016/148461
Usmo
0752/38608
Flen
0157/13062

Slöjdsektion

Gunnar Andersson
Stig Axelsson
Margit Kjellström
Jan Kjellström

Näktergajsv. 23
Snäckv. 4
Renstigen l
Renstigen l

633
613
641
64]

69
00
53
53

Eskilstum 'il6/25'553
0xej.ösund 0155/33281.
KAtrinehnlm0.15n/l9310
Katrineholm0?.5Cj/l93.10

Revisorer

Kjell Kolterm
Bd Pettersson
Folke Junås
Ragnhild Wiklund

Backav. 2 E
Hårstigen 18
Mörbyv. 43 C
Fruängsg. ]6 B

641
]52
149
611

37
00
00
31

Katrineholm015!j/!57LA
Strängnäs ' 0.152/11543
Nynäshamn 0752/12351
Nyköpir.C
0155/'1M79

Kjell Linder
Birgit Kindahl
Arne Sjöstrand
Lars Eriksson

Snorres väg 16
Spireav. 9
Lindv. 7
Trosalundsg. 9 E

148
633
641
150

00
47
53
]3

th:mn
n752/3Nm8
Eskilstuna 016/112?86
KMrimeholmOl50/55M6
Trnsa
ni $6,°!3£·3S

STYRELSÉ
Ordförande
V. ordf.
Sekreterare
Kassör
Studieledare
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem
Sektionsledare
Sektionsledare
Sektionsledare
Sektionsledare
.Suppleant
Suppleant

016/25465
016/1)5558
016/146616
0156/]3664
O)R/'"71.821

SEKTIONER

Suppleanter
Valberedning
sammankallande

0]6/111822
0157/20636
0]57/11133
016/352504
0152/17664

Föreningar anslutna till Sörmländska Ungdomsringen 1984.
0401

FOLKDANSLAGET PÅ NYKÖPINGSHUS C/O Anders Lind, (j Bergsg. 37, 61] 34 Nyköping
0155/11470 Pg 205671-]

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Lek
Musik
Barn o Ungdom
Dräkt o slöjd
Studieledare

0402

Dans o Lek
Barn o Ungdom
Dräkt o slöjd
0404

Lennart Jacobsson
Kjell-Ake Ersson
Bertil Rolff
Britt Hortlund
Liliann Jacobsson
Christina Linder

Curt Edelsvärd
Berit Hjelm
Hugo Dahlqvist
Lillemor Hansson
Lennart Darsell
Margareta Andersson

Harrieth Nilsson
Carina Eriksson
Reinhojd Peterson
Kjell Kolterud
Pernilla Eriksson
Margit Kjellström

FLENS FOLKDANSLAG, Pilv. 3, 642 00

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Lek
Musik
Barn o Ungdom
Dräkt o slöjd

Gunnar Mårdberg
Leif Moby
Kurt Garäjv
Sonia Waern
Ing-Marie Sundin
Karina Berg
Ing-Britt Gustafsson

Nyköping
Nyköping
Nyköping
Nyköping
Nyköping
Stigtomta
Nyköping
Nyköping

47
34
33
39
56
47

149
149
149
149
149
148

Järna

153
155
IS]
153
153
153

016/112286
016/424058
016/420]]6
0]6/352504
0]6/121143
016/112286

0752/13932
0752/16293
0752/160]0
0752/16598
0752/13932
0752/38608

Pg 646207-1

Järna
Nykvarn
Södertälje
Järna
Järna
Järna

0755/71813
0755/45667
0755/15767
0755/50053
0755/70096
0755/71827

Pg 462252-8

641
640
641
641
641
641

0157/115]7

Pilv. 3
Orrhammar 258
Orrhammar 99
Hammartorpsg. 9
N.Järnvägsg 12A
Rundv. 18 B
Satståg. 18 A

00
00
30
00
00
00

l
J

Pg 37289-6

Nynäshamn
Nynäshamn
Nynäshamn
Nynäshamn
Nynäshamn
tjsmo

0755/71813

Katrineholm

Jungfrug. 3 C
Väla
Carl Ugg]asv.17
Backav. 2 E
Grävlingsst. 2
Renstigen l

00
00
00
00
00
00

0155/]]470
0155/10070
0155/81788
0155/18198
0155/85462
0155/56085
0155/98145
0155/97277

Pg 34202-2

Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna

Nynäshamn 0752/16907

Jägarv. ]9
Kråkbärsv. ]6
Rosenlundsv. 22
Slota Gård
Myrstugan
Rönnv. 14 A

Flen

34
32
60
61
65
55
45
45

016/]22772
633
632
632
632
633
633

Ugglestigen 33
Lövjundsv. 34
KOlv. 55
Viag. 5
Ugglestigen 33
Snorres v. 16

VERDANDIS FOLKDANSLAG, Box 58, 641 21

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Lek
Barn o Ungdom
Dräkt o slöjd
0406

Spireav. 9
Kvartsgången 25
Sockenv. 9
Blåklocksv. 6
Köpmang. 22'F
Spireav. 9

JÄRNA-TURINGE FOLKDANSGILLE, Box 87, 153 00

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Lek
Musik
Barn o Ungdom

0405

örjan Kindahl
Vilmar Eriksson
Lars Eriksson
Kåre Wideh
Katarina Åberg
Birgit Kindahl

611
6]1
611
611
6]1
610
611
611

Eskilstuna

NYNÄSHAMNS FOLKDANSGILLE, Box 51, 149 00

Ordförande
Sekreterare
Kassör
·

tj. Bergsg. 37
Stallbacksgr. 3
Jupiterv. ]5
Ängstugev. 39
Brandkärrsv 150
Arhammar gård
Blåbärsv. 22
Artgången 14

REKARNE FOLKDANS GILLE, Box 76, 63] 02

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Lek
Barn o Ungdom
Dräkt o slöjd

0403

Anders Lind
Lars Risting
Tord Jonsson
Eivor Karlsson
Evert Lindberg
Kjell Rehnström
Eva Lindgren
Gunnar Sellberg

642
642
642
642
642
642
642

31
23
37
37
53
53

Katrineholm
Valla
Katrineholm
Katrineholm
Katrineholm
Katrineholm

0150/51617
0]50/60129
0150/52791
0150/15741
0150/171]4
0150/19310

Pg 383089-0
00
00
00
00
00
00
00

Flen
Flen
Flen
Flen
Flen
Flen
Flen

0157/11517
0157/]4368
0157/10220
0157/11133
0]57/]1000
0157/11844
0157/13062

l
I

17

0407

VINGÅKERS FOLKDANSLAG, c/O Bengt Haraldsson, Myresjög. 3, 643 00 VingXer
015l/ll077 Pg 4304780-2

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dräkt o slöjd

0408

640
640
640
]52
640
640
640

Maj Pajmqvist
Agneta Dahjgren
Gunnar Andersson
Jan-lngvar Dahlgren
Carita Wajlin
Kerstin Andersson

Uttermarksg 27
Mossebov. 9
Näktergalsv. 23
Mossebov. 9
Rossviksv. 3
Näktergalsv. 23

Berndt Johansson
Bd Pettersson
Karl-inge Karlsson
Roland Eriksson
Kent Johansson
Roland Eriksson
Anita Eriksson

633
633
633
633
633
633

0157/20636
32
34
J2
00
32
32
32

0]51/]1077
0]51/11824
015]/11298
015l/ll298

Vingåker
Vingåker
Vingåker
Vingåker

Pg 810187-5

Malmköping
Sparreholm
Malmköping
Strängnäs
Malmköping
Malmköping
Malmköping

Owe Richardsson
Siv 0h]sson
Rune Bjärelid

Vallsundsv. 80
Spjutv. 12
Nyponv. 17
Breviksv. 3
Trädgårdsg 3 C
Breviksv. 3
Breviksv. 3

613
613
613
613
6]3
613
6]3

Thor-lnge Svensson
Kent seijboldt
Ingrid Ardell
Åke Pehrsson
Kerstin Frykmo
Asta Hoflin

00
00
00
00
00
00
00

Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna

0157/20636
0157/30539
0]57/20266
0]52/]2]37
0157/20636
0157/20636
0157/44069

Flodins v. 27
Finningev. 43
Finningev. 43
Vallbyv. 50 C
Trädgårdsg.36
Finningev. 66

0161148590
016/1]5399
016/25653
0]6/115399
0]6/21290
016/25653

Pg 106433-6

Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund

Rönninge

Traststigen ]5 144 00
Raststigen 34 144 00
Blåbärsstigen 6 144 00

STRÄNGNÄS GILLES FOLKDANSLAG, Box ]79, 152 00

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Lek
Barn o Ungdom
Dräkt o slöjd

S]
52
69
52
70
69

Oxelösund, 0155/36745

SALEMS GILLE,C/O Siv Ohisson, Häststigen 34, 144 00

Ordförande
Sekreterare
Kassör

04]2

Landsvägsg. 19
Landsvägsg. 24
Kilholmen
Odonstigen 20
Landsvägsg. 19
Landsvägsg. 19
Kettsletorp

FOLKDANSLAGET OXELN-GILLE, Boc 60, 613 O]

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Lek
Musik
Barn o Ungdom
Dräkt o slöjd

0411

Majmköping

00
00
00
00

NÄSHULTA FOLKDANSLAG, C/O Agneta Dahlgren, Mossebov. 9, 633 52 Eskilstuna
Pg 928519-8

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Musik
Barn o Ungdom
Dräkt o slöjd

04]0

Bernt Olsson
Birtt Karlsson
Ä8tå Bergman
Ingrid Olsson
Bernt Olsson
Birgitta Olsson
Eva Larsson

643
643
643
643

Myresjög. 3
tjstergårdsg. 5
Vitlag. 44
Vi]]ag. 44

MALMABYGDENS FOLKDANSLAG, Box 28, 640 32

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans
Musik
Barn o Ungdom
[käktråd
0409

Bengt Haraldsson
Carina Nyberg
Kjell Larsson
Aino Larsson

0]55/3393]
0155/33579
0155/35446
0155/35332
0155/34]97
0]55/35332
0]55/35332

0753/54802
Pg 86793-7

Rönninge
Rönninge
Rönninge

0753/54675
0753/54802
0753/52388

Strängnäs, 0152/17192 Pg 855226-5
A 152 00
C 152 00
C 152 00
]52 00
A 152 00
F 152 00

Strängnäs
Strängnäs
Strängnäs
Strängnäs
Strängnäs
Strängnäs

0]52/12336
0152/14836
0152/14836
0]52/14644
0152/]7546
0152/11632

18
0413

USMO HEMBYGDSGILLES FOLKDANSARE, Box 87, 148 00

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Lek
Musik

0415

0417

å:::

Torgg. 9 B
Trutv. 5

tjsmo

Trosa

149 00
148 00

0156/13664

Hans Carlson
Durkg. 5
Gunnel Gissleh
Balders Hage 23
Berit Hansson
Lokes Hage 13
Ingrid Hjälmhed
Måsg. j]
Monica Knutsson
Lokes Hage 34
Ann-Cathrine Holgersson Kvartsv. 8
Gunn Bäck
Ejderg. 9

150
156
156
150
156
150
150

]3
00
00
13
00
13
13

0752/38670
0752/30207
0752/38227
0752/14461
0752/30376

Pg 66]709-6

Trosa
Vagnhärad
Vagnhärad
Trosa
Vagnhärad
Trosa
Trosa

0156/13664
0]56/lljj4
0]56/11738
0]56/13948
0]56/11366
0156/12880
0]56/12231

SÖRMLANDS FLÖDA FOLKDANSLAG, c/O A-C Olsson, likna Säteri, 641 90 Katrineholm
0150/70235 Pg 293167-3

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Barn o Ungdom
Dräkt o slöjd

,

Angelv. 6
]48 00
'ldrnm?'"" "i:: ::

TROSA FOLKDANSGILLE, Box 140, 150 13

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Dans o Lek
Barn o Ungdom
Dräkt o slöjd
Studieledare

0416

Börje Lillhannus
Marie Eklund
Börje Axelsson
Leena Jibbefors
Jan Eklund

tjsmo Pg 733064-0,

Margareta Wällersten
Ann-Charlotte Olsson
Roland Geiborg
Karola Holmkvist
Monica Rydegren

Flodaf'ors
tjkna Säteri
Lårstund
pl 1160
Furuv. 10

BYGDEGILLET NYKUPING, Trollstigen 9, 611 45

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Mmik

Lars Wideh
Bengt Perers
Jan Olsson
Lars Lordin

641
641
640
640
640

90
90
23
24
23

Nyköping

Strogen
Trollstigen 9
Vinterv. 9
Attingev. 14

611
61]
610
611

Katrineholm
Katrineholm
Valla
Sköldinge
Valla
0155/97179

90
45
60
50

Nyköping
Nyköping
Tystberga
Nyköping

0150/70]79
0]50/70235
0150/60863
0157/5?]10
0]50/60718

Pg 541]66-5

0]55/53075
0]55/97179
0155/60303
0155/57242

DIREKTANSLUTNA MEDLEMMAR I SURMLANDSKA UNGDOMSRINGEN 1984
Ivar Schnell
Artur Andersson
Arne Blomberg
Henry Sjöberg

Tessins väg 21 611 36 Nyköping
0]55/]3707
Sörgården Granhed 64] 90 Katrineholm
Insektsv. ]0
611 63 Nyköping
0]55/16608
Skåneg. 86
116 37 Stockholm
08/7148421

SVENSKA UNGDOMSRINGEN FUR BYGDEKULTUR
Postadress
Box 4030
Besöksadress
Tjärhovsg. 18
Förlaget

102 61

MEDLEMSTIDNINGEN HEMBYGDEN
Rune Holmberg
Löparv. 5

Stockholm

08/420630
08/420687

791 31

Falun

023/15086

·
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UNGDOMSRINGEN
D,,,m 1983-11-08

KUBsEB.EöB.saMILIGA.sEKlI0NEB.UNDEB.l98g.
j .

Unqdomsledarutbildninq? Dräkt
Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad:

2.

Unqdomsledarutbildninq? Dräkt

Datum:
Plats:
Målgrupp:
Må]sättning:
Kurskostnad:
3.

1984-01-29
Societetshuset, Trosa
Deltagare i grundutbildning l-jv,, 1982-83.
Uppföljning av grundutbildning.
100 kr.

Unqdomsledarutbildninq, Dans
Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättnjng:
Innehåll:
Instruktör:
Kurskostnad:

Li ,

]984-01-28
Societetshuset, Trosa
Nya dräktintresserade medlemmar
Ge deltagarna insikt i Dräktsektionens
arbete och få svar på frågor.
100 kr.

1984-0]-29
Mellösagården
Föreningarnas dans och Musikledare
Utökat danskunnande
Uppställningsdanser
Sonia Waern
60 kr

Barn-och Unqdomsledarutbildninq

Datum:
Plats:
Målgrupp:
Kurskostnad:
5.

Unqdomsledårutbildninch Dans
Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad:

6.

1984-02-11-]2
Åsa Folkhögskola
Tidigare dejt. i del ] och .1.1.
300 kr..

1984-03-04
Ukilstuna
Aktiva dansledare
Utbyte av erfarenheter
60 kr.

H,jälpledarutbildninq BUS
Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad:

1984-03-1]
Mellösagården
Ungdomar 12-16 år
Att fungera som hjälpledare
60 kr.

20

7,

Unqdomsledarutbildninq slöjd
Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad:

8.

Unqdomsledarutbildninq? Dräkt Grundutbildning del j.
Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad.

9.

Kurskostnad:

1984-09-07--09
Åsa folkhögskola
Aktiva eller blivande dansledare
Att utbilda nya ledare inom både Barn
och Vuxenverksamheten.
300 kr.

Unqdomsledarutbildninq BUS
Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättnihg:
Kurskostnad:

]4.

1984-08-26
Katrineholm
Aktiva dansledare
Utbyte av erfarenheter
60 kr.

Unqdomsjedarutbildninq Dans och BUS? Grundutbildn. del l.

Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning':

13.

1984-05-19--20
Fiskeboda
Deltagare i Fiskebodalägret 1983.
Kunna fungera som hjälpledare i Föreningarnt
150 kr.

Unqdomsledarutbildninq Dans
Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad:

]2.

1984-04-15
Rönninge
Föreningarnas Barn-och Ungdomsledare
Vår-BUL
60 kr.

Barn-och Unqdomsledarutbildninq

Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad:
Il.

1984-03-24--25
Hagabergs Folkhögskola, Södertälje
Dräktintresserade medlemmar
Grundläggande dräktrådsutbildning
300 kr.

Barn-och Unqdomsledarutbildninq

Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad:

10.

1984-03-17--18
Vårdinge Folkhögskola
Föreningarnas slöjdintresserade
.
Att få igång slöjdverksamheten i föreningart
300 kr.

Unqdomsledarutbildninq Dräkt
Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad:

1984-09-23
Eskilstuna
Föreningarnas Barn-och Ungdomsledare
Sånglekar och Ramsor för de yngre
60 kr.

Del IT
1984-09-29--30
Vårdinge Folkhögskola
Deltagare i grundutbildn. del l
Utökat dräktkunnande
300 kr.

Unqdomsledarutbildninq, Dans och BUS, Grundutbildning del IT

15.

Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad:
16.

21

1984-]0-12--]4
Åsa folkhögskola
Deltagare i del l
Enl. del l
300 kr.

Unqdomsledarutbildninq slöjd
Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad:

17.

1984-10-27--28
Näshulta
Föreningarnas slöjdintresserade
Att starta slöjdverksamhet i föreningarna
300 kr.

Unqdomsledarutbildninq Dräkt
Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad:

18.

1984-11-10--]]
Katrineholm
Föreningarnas dräktledare
Utökat dräktkunnande
300 kr.

Unqdomsledarutbildninq BUS
Datum:
Plats:
Målgrupp:
Målsättning:
Kurskostnad:

C

1984-11-]7--]8
Åsa Folkhögskola
Föreningarnas Barn-och Ungdomsledare
Utökat sång och danskunnande
300:-
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HANSSON HARPLAG
Rolf Hansson
Vildvinsvägen 5
632 33 Eskilstuna
016/42 20 81

22

Danskvalitet - vad är det ?
Jag går och bar på nögm funderingar som jag gärna
vill delge våm läsare.
Jag har under någm veckor farit runt landet och
dokumentemt gammaldans. Anledningen till besöken
ar en undersökning som Nordisk Förening för Folkdansforskning startat. Den går ut på att vi dokumenleror två gammddansmiljöer i varje enskilt land och
att vi därefter jämför vårt material . Undersökningen
utförs i samtliga nordiska länder, d .v .s. Sverige,
Norge, Finland, Danmark, Island och FartSarna . l
Sverige dr Arkivet för Folklig Dans ansvarig för projektet och jag har tagit till min hjälp Mats Nilsson
från Göteborg. Vi bestämde oss för Dala-Flodo i
Dalarna och vollsjö i Skåne. För att få ett tydligare
svenskt material dokumentemde vi även en kväll på
Mala na len i Stockholm .
Och så till mina funderingar. Det ar helt klan en avsevärd skillnad på hur gammaldansen utförs på dessa
tre platser. Då uppstår frågan - varför?
Ett skal kan vam att man helt enkelt alltid har dansat
olika i Skåne och Dalarna. Men varför ar det i så fall
så stom likheter mellan Stockholm och Dalarna ?
Om man då tittar djupare på problemet så finner man
att i Skåne dokumentemde vi härmtmdition, d.v.s.
huvudparten av dansarna hade Ian sig grunderna i
dans genom att härma . l Dala-Floda och på Mälarsalen kan man i huvudsak anta att dansarna Ian sig
genom kurser, vi kan kalla det danslämrtmdition.
Den stom skillnaden verkar vam att dansarna i Skåne
dansar till det som musiken spelar men de i DalaFlöda och Stockholm dansar det de lärt sig på kurs,
d.v.s. så har har jag lärt mig att man ska dansa
schottis och sedan spelar det egentligen inte så stor
roll vad musiken spelar. Detta betyder att man i
Sköne finner att dansama har ett gemensamt rytmiskt
mönster. När man tittar Ut över salen gungar alla
samtidigt. På de två andra platserna finner man
ganska många olika stilar.
Men vi fann dessutom kläm skillnader mellan sättet
att dansa i Dala-Floda och i Stockholm. Detta kan
naturligtvis enklast RSrklams genom skillnader i upptagningsområde. l Dala-Floda var det hUvUd$ak|igen
folk från orten. En av pojkarna som dansade var från
Mockfjad och det fick han höm många gånger den
dagen vi filmade. Mälarsalen i Stockholm besöks val
huvudsakHgen av dansare från Stockholm, men den
kvällen vi dokumentemde fanns det folk från Uppsala
och Södertälje där, men dessutom någm stycken från
Värmland (Ransdterspojkarna svarade för musiken).
Men skillnaden i sättet att dansa på dessa platser
måste ändå kunna sökas i andra orsaker. Det bör
väl vam så att man i Dala-Floda har en intern danslämrtmdition d.v.s. att man har en eller högst två
danslämre som i stort sett arbetar likadant som sim
föregångare. Utan att på något satt ta in begreppet
kvalité i diskussionen kan man saga att det skapar
en viss trygghet för eleven när han skall ut och
prakthem. Besökarna på Malarsalen i sin tur representemr med all säkerhet många olika danslärare. Resultatet av detta blir nästan kaotiskt. Vitt skilda uppfattningar om teknik och rytmik blandas och R5r åskådaren blir det hela mycket RSrvirmnde.

Slutsatsen av en undersökning som den vi nyligen utfört dr att danslämrtmditionen håller på att fCSrstöm
gamma Ida risen i Sverige .
Man kan hitta två allvarliga brister i danslämrtmdi Konen idag:
l.

Dålig rytmik och följsamhet till musiken.

2.

Dålig teknik.

Vad ska vi då göm för att förbättra situationen?
Det basta skulle naturligtvis vara att återgå till
härmmetoden, men det dr nog en omöjlighet. Vi har
under l960-1970-talen byggt upp vår kursverksamhet
till en omfattning som ar svår att göm sig av med.
Det enda alternativ som jag kan se dr att vi skapar
ett instrument för att gamntem kvalitén på danslamrna .
Det dr på tiden att vi inom folkdans- och gammaldansrörelsen skapar Iegitimemde danslämre.
Detta i sin tur betyder att danslämren - för att bli
auktorisemd - måste genomgå ett prov. Detta prov
bör ej kopplas till eventuell utbildning utan vam
fristående.
l all annonsering från resp. folkdansorganisation,
gammaldans- eller studieförbund skall i fortsättningen
anges att man i sin kursverksamhet anlitar legitimerade danslärare.
För att en reform av ovan skissemt förslag skall kunna
genomfCSms fordras stor uppslWning från be%rda organisationer och dems medlemmar. Men det tror jag
inte ar någon omöjlighet eftersom det borde vara varje
sann dansvdns önskan att höja kvalitén på dansen. Det
gör vi bast genom att satta stopp för alla dem som utnyttjar dansens popularitetsvåg i kommersiellt syfte.
Rent pmktiskt skulle det hela kunna gå till på följande satt. Övervakande organ borde vara Samarbetsnämnden för Folklig Dans där alla de inblandade
organisationerna dr representemde. Lämpligt ar att
faststalla speciella provdagar för olika delar av
landet. Varje prov bör innehålla två delar, dels en
del som handlar om resp. dansforms historik, teknik
och musik dels en del som handlar om hur man förmedlar dansformen till elever. Det kan vam nödvän digt att dessutom begränsa sig innehålkmässigt, d .v.$.
att man första gången blir legitimerad lämre i gamma1·
dans varefter man kan bygga på med Lex. övrig pardans.
Det ar viktigt att man faststaller om man har behov av
alt skapa legitimation för all dans som ryms inom folkdansblocket eller om det räcker med par'dansdelen.
Jag skulle vilja föreslå att man börjar med pardans
eftersom den såväl ur traditionell som nordisk synvinkel dr vår viktigaste dansform .
Sammanfattningsvisl Vi har alldeles för länge låtit
utvecklingen styra oss. Det ar på tiden att vi ingriper.
Allt för en bättre dansvärld på ]990talet.
Henry Sjöberg

,:1'"l
'),i';')j

Q

u W

,

l,
.P
0

.

"l

e
~

44ACM C4WHÉH

24

å$témhl]8 Dåh¶-Ihgtjtµt
::'a"

7 B Brahegatan 7 B
Anders Selinders komiska, men tilllika karaktäristiska daldans eller den
sirliga menuette de Ia cour inläres barn
och ungdom å privata lektioner samt
i familjer.
OSB.! Dessa danser, utförda i kostym,
kunna bereda såväl dess utöfvare som
åskådare mycket nöje under julhelgen
och äfven sedan, samt dansas af 2 å 4
personer. Snar anmälan bör göras.

JOHN RINGENSON
Mångårig dansör vid kungl. St. teatern.
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Vi har länge tänkt att presentem hur vi gCSr vår
tidning men vi har varje gång skjutit upp det i
brist på spaltutrymme.
Men så hor går det till.
l. När vi fått klart för oss i stom drag vad tidningen
skall innehålla bestämmer vi vem som ska skriva
vad. Vi kontaktar också andm personer som vi
tror kan bidm med någonting. Tyvärr kommer det
alltför sdllan några spontana bidrag. Som tur ar
har vi vår faste kolumnist Bernt Olsson och vår
utmärkte iHustmtC$r Måtts Mattsson.

2. De flesta manus som kommer in måste renskrivas
och anpassas till ldmplig spaltbredd. Det jobbet
sköter Birgit Eisenbmndt på kvällar och nätter.
3. När vi fått en uppfattning om manuskriptens omfattning vidtar arbetet med insamlandet ov och
letandet efter lämpligt bildmaterial. Det kan
ibland kräva många telefonsamtal och kontakter.
Ibland får vi anlita vår "Flygande kanonfotogmf"
Per-UIf Allmo Som alltid ställer upp.
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" 4. Lay-out arbetet består av att vi klipper och klistmr
varje sida för sig. Allt sker för hand men om mderna på senare tid blivit rakare beror det på att vi
fått ett ljusbord till redaktionslokden. Christino
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Frohm och jag brukar tillbringa åtskilliga, ibland
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ganska nöjsamma, timmar med detta. Vi bmkar
räkna med att den har delen av arbetet tar lika
många timmar som tidningen har sidor. Det sista
momentet ar att skriva innehållsförteckning och
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följebrev till tryckeriet. Det ar en härlig känsla
när man går med det färdiga manuset till posten
för vidarebefordmn till
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5. Tofters Tryckeri i Östervåla. De får $jdiva presen-
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lem sin verksamhet men vi vill gärna Fmmhålla att
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:marbetet und.ralla år fungemt utmärkt.
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A. Tofters arbetar med avancerad teknik gällande
,
text och bild. Fotografier inläses med laser i
datorsystemet. På bilden arbetar bildoperaRSren
med att förändra en inläst bilcl. Bilcl och text
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B . Sidfi henna monte ms manuellt till a rk . Dessa
kopiems sedan på plåtar som inspdnns i tryckpressarna .

C . Från tryckha||en med en fyrfdrgspress i förgrunden.
l den trycks alla fym Färgerna på en gång.
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D. Efter tryckningen falsas, häftas och skares tidningarna. I maskinen kan flera ark läggas upp
i de olika stationerna.
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Funderingar av Måtts Mattsson

PIGOR
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Minnes barndomens pigor;
tilldels själar
med öd$ligj, sensuella ögon;
tilldels höga bröscs och mäktiga länders varma
arvsmonument från forna vadmalsland.
Slagfärdiga munnars rop i slåccern;
samsångens pigpsalm i ladugård;
drömmar på knä ibland rovor;
surmjölk i stenkrus på renen.
Dec buttra mumla om Olga
faren i väg till Idaho.
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med spiselelden speglad
i undrande ögon.
Då sjöng det urerollska bondska i sinnec
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som en tung malm.
Buecra talade rösterna.
Barnet låg undrande i vaggan,
jakthund.en såg upp från sin k?rg·
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Men underhgast hosukymnmgarnas
trollsk. langc·rsk·;
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vemodiga, tunga prasunna
som bugade och drog, bugade och drog
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Där f.nn$ pigor med jungfrudunkel,

och digra frågor i hindklara ögon.
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kvinnor

med buttert melodiska röster
mumlande liksom ur myter.
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med hängande själar;
men många suuo där stolta: undersamt barnkära
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Många tomma pigor sucto

Var det inte som sången om eviga bönder?
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Som malmen av givande jord?

HARRY MARTIN,ON
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Södermannalagen 1325
I. Huru en man skall fästa sig hustru.
En man vill bedja om hustru åt sig med sina närmaste fränders
råd.' Han skall uppsöka den man, som är rätt giftoman. Fader
skall vara sin dotters giftoman. Finnes ej fader, då skall det vara
broder.' Finnes ej broder, då skall det vara de närskyldaste fädernefränderna med de närmaste mödernefrändernas råd.' Åt vem som
de fästa henne, skall det vara en laglig fästning. Och ingen skall
hava rätt att upphäva denna fästning, om icke verkliga hinder
finnas, och biskopen skall råda över deras skilsmässa.' § i. Om en
mö går från sin fäders eller sin moders råd, skall hon vara skild
både från Fädernearv och mödernearv, om hon icke får nåd av dem
medan de leva och de förlåta hennet det.' — Änka må själv råda över
sitt gifte med faders och närmaste fränders råd.'
Il. Om bröllop.
Nu lagar en man till bröllop i tre bröllopstider under ett år.'
Nu får han sina fränders flock och följe och får efter sin fästmö för
att bedja om henne.' Då vägras hon honom, en gång och sedan
ännu en gång. Då skall hennes giftoman böta tre m.arker för var
gång, som han har vägrat honom, som lagligen beder om sin fästmö.'
Nu far han tredje gången efter sin fbtmö, och hon vägras honom
då liksom förut. Då samle han sin frändeAock och tage sedan henne,
var han kan få henne. Och hon skall sägas vara lagligen tagen
och icke våldtagen. Den som rövar henne från honom, böte fyrtio
marker, tjugo marker till målsäganden, tio till konungen och tio
till hundaret,'o
VI. Huru äkta makar åtskiljas barnlösa.
Nu skiljas äkta makar åt barnlösa; dör mannen före hustrun, då
skall envar av dem äga sängen efter den andre med allt det som därtill hör. Lever hustru efter sin man, skall hon äga sina kyrkkläder,
de bästa och icke de sämsta; det skall vara tröja och kjortel, kappa
och två huvuddukar, ·pännc och fingerring. Som fördel i boet
skall hon icke få mera." Lever man efter sin hustru, skall han
äga utom skiftet häst,, sadel, sina kyrkkläder och fyra folkvapen,
men intet mera som rördes i boet,'l

3q· :Förde] i boet», fsv. mfä, egendom som tillhör någon ensamt (jfr oensah, böter
som till alter någon ensamr). Enligc UL A ro pr (och VmL Å id pr) skulle kvinnans
kvrkklädcr bestå w »trOja, kjortel, kapµ och huvudduk, icke mera, om ock mera finne».
tå huvudduk, spänne och fingerring äro alkå tillägg i SdmL.
3i. Mannens fördel i boet är denmnma i UL och Vml. l stället för dyra folkvapen» har dock UL »vapen med vilka han kan väl fara till strido och VmL »vapen, om
sådana finna». De fyra folkvapnen voro säkerligen desamma, som enligt Md. 2 skulle
vara hamnans vapen: sköld och svärd, spjut och järnhatt.
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Folkligt samtal med hänsyftning å Sveriges seger i schlagerfestivalen.

Bernt Olsson
- Ha du hört att di vann igår? Di sa"t föreksten på nyhetera i
^
morse,
- Å dä för dä du sir så hörker ut?
- Ja,

dä klart dä rolit - dä å dä visst dä. Ha du hört någe an"et?

- Ja,

ja hörde di skulle sjungä,

di där pGjka

fast ja såg just

inte någe på"t. Ja å just inte någe för dä där myckna sjungä di hålls ju jämt må dä där

å saggär Gm"et i tininga må

å i

teve. Å sen så tycker ja di åbäkär sej så förbankade dant di där
sångara!
- joodå. Du skulle ha sitt. Dä va allä möjligä där å skuttä å
gapä - fast di där pÖjksata di va duktigä,

dä får en iCv te

säjä - di skuttä å gapä värst utå dÖm allihop - så di vart allt
värst di. Så di vann.
Ja tycker dä rcilit när svenska går stå å vinner. Dä å ju lite
svensk kultur dä där,
- Jod,

kan en säjä.

dä kan en le säjä dä må. En förstår sej le inte på dä finä

i kråksången - fast ja tycker dä å lite - javetintevajaskasäjcL...
...

fast ja va inne ett tag i går kväll, å då va dä pådraje,

så

ja stog i dörra å såg lite på"t. Fast då va dä e sån där vråhonå' - å måla va ho å vickä på ändan gjorde ho å hoverä sej.
- Då vart du allt stinnöjder:
- Näävars, ja vet inte dä, Ja tyckte dä vart förtjjiit å stå å si
på dä där - så ja geck ut å gjorde rent åt hönsa, Så ja såg aldri
di där Harrys. Fast fruntimra hadde sitt dan

för di satt å

32
titta - å di sa att dä va bra, sa di. Di å visst nära hormoner,
ska varä. Va va dä di sjöng då?
- Ja, dä va diggilej å diggido å diggilej... ja, ja kommer inte
ih&g va dä va di sjöng. Fast du skulle ha sitt va di hadde på
fötterd Di hadde stövvler, å di va förgylldä - hur di bär sej
åt må dä, dä vet ja inte - men föfgylldä va di.
- Ja, di hittär på - fast dä å di le tvungnä te - en får nog varä
påhittuger ifall en ska levä på dä där.
- joho du: En får nog varä rättså finurliger ... Du å ja skulle nog
inte kunnä levä på å skuttä ikring på dä där vise - då finge en le
inte ihop te lite äta en gång.
- Nää, å sen så blir en ju f1åsmätter bara en går ?ppför farsttrappa
tycker ja.
- Du å le för buckuger, ha vurti;
- B"ror på va dä ska varä dä där diggilej å diggilo? Dä låter lite
behändit.
"jaa,

ja ha någe funderä på dä där: Numerä så sjunger di ju mycke

på utrikiska. Dä ska le varä nära kärleksord,
- Jovars. Dä å nog någe sånt därnt,

kan ja tro.

Fast di där förgylldä stövlo

å nog inte myckéå ha - inte när en ska hålls i jolpärolanne

iallafalR
- Nä då passär dä sej nog bättre må di här gamlä kängo,

fast di inte

sir mycke Ut,
- Å,di å le inte så

dummä di

där,..

Heller åckså

å b8rstä å d8m dä värstä å förgyllä dan

så kan du

ju

ta

så kan du sjungä

diggelidej du mä:
- johodtC Då vurte en allt populär riktit
överallt b6rtikring.
Så dä tror ja ja ska försökä mä: Å du kan ju varä må å spelä
munspel å vickä på ändan.
- Ja då ställer vi le 3pp i schlagerfinalen nästa år.
- Jaha, då å dä överenskommi:
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