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jag vill tacka er alla som arbetat för
Södermanlands Spelmansförbund under
spelmansåret 1987, som varit så rikt
på händelser och innehåll.

Ingen nämnd - ingen glömd.

För mig har året varit fyllt av många
glädjestunder men även en del besvikelser.

Till besvikelsen hör Svenska Ungdomsringeo
för Bygdekultur och Sveriges Spelmäns Riks·
förbunds totala avsaknad av handlingskraft
när det gäller marknadsföringen av vår
unika folkdans- och folkmusiktradition.

Prat räcker inte - handling måste till!

Är det kunskap, vilja och en framtids-
vision som saknas?

Någonting ytterligare som gjort mig besvi-
ken är massmedia och då främst radio och
TV:S cyniska sätt att totalt ignorera
svensk folkmusik och folkdans.

Varför inte byta ut alla dessa country-
timmar i radio mot svensk folkmusik av
hög klass.

Till höjdpunkterna hör det måldokument som
vi inom Södermanlands Spelmansförbund ar-
betat fram . Arbetsnamn "Folkmusiken i
framtiden".

Genom detta har min tro på framtiden för
sörmländsk och svensk folkmusik stärkts.
Nu skall det hända något!!!

Ber att få gratulera Södermanlands Spel-
mansförbunds äldsta spelmanslag

KATRINEHOLMS SPELMANSLAG

som i år fyller 40.

Södermanlands Spelmansförbund, med stil
och kvalitet, vilja och kunskap, arbetar
målmedvetet med att bevara och levande-
göra den sörmländska folkmusik-, vis- och
folkdanstraditionen. Ett kulturarv som
enar och förenar generationer OCh samhälls-

grupper.

Till sist önskar jag och min familj

er alla

EN GOD JUL och

ETT GOTT NYTT ÅR!

Allt för Södermanlands Spelmansförbund

Sören öl sscjn
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Kära läsare!

Jag var för ett år sedan tveksam till om
Sörmlandsläten skulle överleva sin 20.e
årgång. Nu är vi där och vi i redaktionen
vill passa på ti11fä11et att tacka alla
medarbetare som under åren ställt upp och
hjälpt till att göra vår tidning läsvärd.
Det bör poängteras i detta sammanhang att
vi större delen av dessa 20 år arbetat
helt utan ekonomiskt stöd. Under några få
år fick vi tidningsstöd från Statens Kul-
turråd men det drogs in. Därefter sökte vi
stöd under många år men fick avslag. Nu-
mera söker vi inte ens eftersom Statens
Kulturråd i sin medelfördelning klart visat
att de är helt ointresserade av folklig
kultur. Det är redaktionens förhoppning
att vi ska kunna fortsätta med utgivningen
av vår tidning under minst en tioårsperiod
till.

1988 kan bli ett intressant år för oss.
Redan den 2 " 6 januari anordnas ett semi-
narium på Musikmuseet i Stockholm. I in-
bjudan står bl.a. "Syftet med seminarierna
är att inventera nuläge, behov och föreslå
projekt som kan genomföras inför och under
1990. Men också att fundera över våra be-
hov bortom 1990."

Med tanke på den framskjutna placering
Södermanlands Spelmansförbund haft när det
gäller nyskapande verksamhet så är det väl
självklart att förbundet kommer att bli
representerat på seminariet.

Det här för över till 1990. Året kommer
att proklameras som

FOLKMUSIKEN och FOLKDANSENS AR

Det är viktigt att redan nu börja planera
för året så att vi gör sä många människor
som möjligt medvetna om de värden som vi
försöker att bevara och förmedla.

Till slut vill vi i redaktionen önska
alla våra läsare

GOD JUL

och

GOTT NYTT ÄR!

H e n r y S j Ö b e r g

JULMÄRKENA 1987.

Det var med stor glädje jag som spelman mot
tog beskedet att de fina julmärkena i år
skulle prydas av spelmansbilder. Jag hade i
färskt minne serierna med landskapstypiska
gårdar och kyrkor från hela Sverige.

Besvikelsen blev desto större när det visa-
de sig att även utgivarna av julmärkena
Svenska nationalföreningen mot hjärt- och
lungsjukdomar gått in på den fördomsfulla
vägen och avbildat 10 spelmän från Dalarna,
6 från Hälsingland, 5 från Jämtland samt
4 upplänningar.

Det verkar som varken beställaren eller
konstnären förstått att varje landskap har
och har haft spelmansprofiler likaväl som
gårdar och kyrkor.

Vi som redan sysslar med folkmusik och dans
känner väl till våra traditionsbärare och
förgrundsgestalter. Jag tänker nu på "van-
ligt folk" från Halland, Dalsland, Söder-
manland och Norrbotten som förväntansfullt
skådar julmärkena och får sucka uppgivet -
Så det finns inga spelmän från våra land-
skap dä??

Jag har uppmanat dem att fortsätta med spel
mansbilder kommande år. Att de åtminstone
gör serien fullständig 1990 då vi här i
landet har FOLKMUSIKENS och DANSENS AR.

Förlagor till ytterligare spelmansbilder
finns ju att få hos respektive spelmans-
förbund.

C h r i S t i n a F r O h m

Svar på sid. 21
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Katr'i neho1ms Spelmanslag

har fyllt 40 år 1987.
Wetter i spetsen till
Spelmanslag är därmed

Den 27 augusti 1947 samlades en rad spelmän med Gustaf
konstituerande sammanträde och bildade laget. Katrineholms
det äldsta inom Södermanlands Spelmansförbund.

Under 1987 har de 40 åren firats på en rad olika sätt och nu vid årets slut har
en kassett och en minnesskrift givits ut. Skriften kommer förhoppningsvis att
presenteras i kommande nummer av Sörmlandsläten tillsammans med ett referat från
den stora jubileumsmiddagen sqm i skrivande stund ännu inte är aväten.

Må ovanstående nytagna bild tjäna läsarna som aptitretare inför utförligare tiden-
der senare.

Göte Karlsson
ordförande i Katrineholms Spelmanslag

SPELMANSSTÄMMA I ESKILSTUNA
lördag 27 februari Folkets Hus Eskilstuna

13 .00 stämma
Stämman övergår i spel och dans mot kvällen.
Servering Fritt inträde

Upplysningar: Kåre Widén 016/35 25 04

Ärr: Eskilstuna Spelmansgille, Folkets Hus
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Katrineholmsvisan

Kommer ni ihåg Katrineholmsvisan i Sörmlands-
läten nr 2/86? Vi bad om upplysningar om den
trevliga visan och fick svar från Agnes Wären-
gren i Björkvik.

Katrineholmsvisan är diktad av Sofi Rundqvist som
föddes vid Målkärr i Björkvik den 5 maj 1869. Hon kom vid
två års ålder till St Munkcbo (som ju nämns i visan).

1896 kom hon till Katrineholm, gick i sylära där och un-
der den tiden skrev hon visan.

Hon gifte sig med Johan Rundqvist och de bodde några år i
Stockholm. Rundqvisl var maskinist och skötte tillsammans
med andra både trädgård och slott åt änkedrottning Sofia
och bodde då vid Haga Koppartält. Hennes brorsdotter Sonja
minns att hon var och hälsade på vid Haga i samband med
olympiaden 1912.

År 1914 blev Johan Rundqvist maskinist vid det nystartade
Björkviks andelsmejeri. Han blev kvar där till 1928 då Sofi
och han flyttade först till Villkärrstugan. Sedan byggde de
ett hus på mark avstyckad från St Munkcbo. Det huset he-
ter fortfarande Soficro.

Om Sofi diktat andra visor vet inte Agnes Wärengren men
dc hon frågat minns alt hon gjort många dikter till födel-
sedagar och bröllop.

Sofi Rundqvisl var tidvis mycket sjuk och hon dog barnlös
1944 vid 75 års ålder.

Vid St Munkcbo finns en del brev. Dc som bor där nu ar en
generation längre bort. Marianne Granlund ur systerdot-
terdotter till Sofi. Av henne har vi fått bilden på Sofi.

Sofi Rundqvist, Björkvik 1869 - 1944
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I bondpolskans fotspår.

Ät dominanten i
suensk folklåts-
musik attsöka

i Polen?

Fil. känd. NilsDencker,
Sköldinge, uttalar sig
för Esk -Kuriren om

sina låtforskningar
i Polska arkiu.

Att vår gamla svenska folklätsskatt för-
utom sitt rent musikaliska intresse även
besitter ett betydande kulturellt värde,
är ett förhållande, som alltmer börjat upp·
märksammas. De gamla polskorna, stek- och
gånglåtarna, bröllopsmarscherna etcetera
avspegla på sitt sätt gammaldags seder och
bruk i våra svenska bygder, och deras icke
sällan om en sträv men äkta humor vittnan-
de melodiska utformning ger ofta uttryck
för något särpräglat nationellt eller ge-
nuint bygdemässigt.

Att så är förhållandet, hindrar emellertid
inte, att själva de musikaliska första-
handsimpulser, som i mångfaldiga varianter
gå igen i de gamla svenska låtarna, kunna
vara av internationellt eller rättare sagt
kontinentalt ursprung. Ty även andra län-

der än Sverige ha sina folklåtssamlingar,
och vandringen genom olika länder av en
enkel melodiramsa med dess mer eller mind-
re nationellt betonade omvandlingar kan
ofta erbjuda ett lika intressant som givan"
de studium.

En dylik kontinental släktskap antydes hos
den betydande del av våra gamla låtar, som "
kallas "polskor", redan av namnet. Ordet
polska är ju (eller kan vara) en adjektiv-
form av det geografiska namnet Polen, och '
det har också mycket riktigt av fackmännen
uppställts den hypotesen, att vår rika sam-
ling av a11mogepolskor i själva verket
söker sina musikaliska förebilder från
Polen eller i varje fall på ett eller an-
nat sätt står i något samband med detta
land.
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400 låtar upptecknade!

Denna onekligen mycket fängslande problem-
ställning torde det väl åtminstone delvis
ha varit, som lockat en av vårt lands främ-
sta låtkännare. fil.kand. Nils Dencker,
Åsa, Sköldinge, att i egenskap av Lengmans-
stipendiat nyligen företaga en 6 veckors
studieresa till Polen. Esk.-kuriren har
med anledning härav haft en intervju med
känd. Dencker, som nyss återkommit från
sin i flera avseenden mycket givande forsk-
ningsfärd.

Fullproppad med rekommendationsskrivelser
från polska legationen i Stockholm, vars
älskvärda tillmötesgående är ett av mina
angenämaste minnen, berättar hr D. bl.a.,
hemsökte jag diverse baltiska och polska
bibliotek och fackmän, till vilka senare
jag framlade problemet ungefär så här: "Vi
ha i Sverige en gammal dans, som heter
polska, såsom "Näckens polska" etc. Vari-
från melodierna till dessa polskor ur-
sprungligen kommit, veta vi emellertid
inte, men det skulle vara av stort intres-
se att fä reda på deras vägar..."

Och så framlade vi våra erfarenheter och
kollationerade dem så gott sig göra lät,
varjämte jag passade på att skriva av cir-
ka 400 polska låtkompositioner. Vad nu den
eventuella likheten mellan våra svenska
polskor och deras polska förebilder beträf-
far, så kanske jag i korthet kan inskränka
mig till att säga , att vissa likheter o-
nekligen finnas i fråga om den allmänna
klangfärgen och tonkaraktären i komposi-
tionerna, vilka åtminstone delvis äro av
samma huvudtyp som våra.

"Iaqh lärt Påhlisk Dantz".

Att verkliga beröringspunkter just med
Polen också förefunnits, vilka kanske kun-
na förklara det svenska dansnamnet "polska'
framgår bl.a även av en 1åtvisa från 1680-
talet, under vilken tid sannolikt denna
"polskimport" till vårt land började äga
rum, vari det bl.a. heter:

"God Wänner, säd han, aff ehr iagh
ingen känner,

Ey heller wett iagh aff Book, Paper,
Bleck och Penner,

Men iagh har tient lång tijd så in-
som uthom Landz:

I Påhlen warit medh dher iagh lärt
Påhlisk Dantz,

Den ey brukas här aff Ungkarl eller
Gänter,

Doch är han där i Bruuk, der Mars
han Bogan spänter."

400 JÅt&r upptedmMo!
D0iii]& onekjlgen mycket Mxigdande

probkmmunjng tordo det väl Ab mZnmuno
delvb h8 varit, mm lockU tjn &v vårt
l&nd8 frAm9t& 1&tk&nnare, fil känd. N1]B
Dencker, Å9&, SköldlR9% att I yemkap
av Leng· mgjjB-M$pendf&t oMen för0wg&
en 6 veckors 6tudlere8& till Polen. E8k.-
Kuriren har med anledntng härav hMt en
Intervju med känd. Deocker, Bom rim
återkommlt frAn Btrj ! flera
8vBeenden myckot dv&rjde forgkung8-färd.

— Fu]1proppM med rekommend&-
tjons9krivelser från polgk& legationen f
Stockholm, vant akkvärda ttllrnöte8· gå-
ende är ett &v mina angenämaste mlnneo,
herättar hr D. bl. e, ljemökte ju divem
b&ltisk& och polsk& b1· bllotek och Ahckmän,
Ull vIlka 9cij&· re jag fmmlad0 problemet
ungefär bä hk: "vi h8 f sven0 en gamma)
d&n& bouj heter pohk© 8Åsom "Näc· kom
po1U&" etc Varifrån melodier-

n& Ull de33& poKkor unprungWeo kom-
mit, veta vI emellertid hjt% meij
det okulle v&t8 av 8tOl1 lntreuo ut få
reda på der88 vägtir.............................."

Och i en liknande passus frän 1688 heter
det till yttermera visso:

"Således är nu Wärlden kräsmaga
och delicat blefwen,

att alla fäm sinnen aff Frantzsyske
seder, minuetter och Pålska

Krokdanser äro så förkiuste wordne."

Vad de där "krokdanserna" egentligen var
för något, är inte så gott att säga - i
varje fall kände man inte till dem i Polen!
- men det kan dock här vara intressant att
notera, att det faktiskt finns en gammal
sven sk bonddans, som heter "Krokdansen"!

Min viktigaste uppgift var emellertid, som
sagt, att samla så många melodier som moj"
1igt för landsmålsarkivet i Uppsala univer·
sitetsbibliotek. Jag har då i regel gått
så till väga, att jag i särskilda anteck-
ningsböcker med bläck nedskrivit de respek·
tive melodierna ur tillgängliga polska sam"
1ingar, i några fall även direkt från fono-
grafupptagningsru11ar.

Varje sådan notanteckning har vidare för-
setts med nödiga data och anteckningar,
varjämte i några fall vederbörlig hänsyn
även tagits till det nationella inflytan-
det på melodierna, melodiernas "para11e11e·
utvecklingar" från samma ursprungskomposi-
tioner etc.etc.
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Polack som sjunger Värmlandsvisan.

Förutom bibliotekscheferna besökte jag en
del musikprofessorer, väsentligast musik-
historici vid universiteten, och alla tyck·
tes vara mycket intresserade av uppgiften.
Sverge kände man förvånande väl till, och
en av polackerna kunde t.o.m. sjunga
"Näckens polska" och "Värmlandsvisan".

Det kan f.ö. anmärkas, att de till Sverge
"importerade" melodiernas ofta genuint
svenska tonkaraktär i regel beror på, att
de ifrågavarande melodierna under en läng-
re tidrymd varit utanför sitt ursprungs-
lands gränser och så småningom under sin
utveckling stämplats av det folkkynne,
under vars hägn de råkat komma, i detta
fall det svenska.

Den som tycktes ha bäst reda på Sverge och
hyste ett alldeles speciellt levande in-
tresse för vår allmogemusik, var en pro-
fessor Lucian Kamienski i Poznan, med vil-
ken jag hade ganska givande diskussioner i
ämnet. Jag hade f.ö. fiolen med och fick
även spela upp några svenska melodier för
den lärde professorn, som inte gav sig,
förrän han tillförsäkrat sig uppgift om
allt material i ämnet, som över huvud står
att få.

Denne Kamienski hade bl.a. rest omkring i
västra Polen och upptagit folklåtar på fö-
nografrullar. Polen har f.ö. rätt mycket
av levande folkmusik kvar. På en bussresa
från den forna huvudstaden Krakau till
fjällkurorten Zakopane vid Tatramassivet
råkade jag vid denna tid komma mitt in i
ett goraliskt bröllopståg, som hade mycket
över sig av gammaldags seder, vilka delvis
påminde av forna dagars Sverge. I spetsen
för tåget marscherade sålunda fem spelemän.
som spelade bröllopsmarscher etc. En av
dem blåste trumpet, en annan säckpipa. Två
trakterade fioler och en basfiol.

Efter musikanterna kom brudparet, bruden
vitklädd och med krona på huvudet, och i
slutet av tåget vinglade tre något ostadi-
ga individer, som tydligen tittat en smula
för djupt i brö11opsbälen - alldeles som
hos oss i forna tider!

Jag föredrog för professor Kamienski på
min fiol den svenska polskan "Tyska klock-
orna" samt en annan polska av Anders
Andersson i Lästringe. Om den sistnämnde
yttrade professorn, att "den klang precis
som en polsk folkmelodi"! Över huvud taget
var sammanträffandet med denne eminente
folklåtskännare synnerligen givande, och
det intresse för Sverge och våra svenska
folklåtar, vilket visades även på andra
håll i landet, var lika påfallande stort
som för mig glädjande.

Polen har emellertid inte en så rik skatt
av gamla notskrifter som Sverge. Spelmans-
böcker äldre än från 1700-talet finns det
sålunda över huvud taget inte i de polska
biblioteken. Vi svenskar förfoga i det av-
seendet säkerligmöver ett betydligt rika-
re material än polackerna.

Denna brist i de polska kollektionerna
skylldes i allmänhet pä de många krigen,
men professor Kamienski sade sig ämna "
genom upprop i tidningarna o.dyl. försöka
fä fatt på sådana gamla notböcker, vilka
tilläventyrs kunde finnas i privat ägo. '

Det var emellertid inte endast till Polen
jag förlade dessa folkmusikaliska arkiv-
studier. Min resa gick från Stockholm över
Reva1, Dorpat, Riga, Kaunas (Kowno),
Königsberg och Danzig, och särskilt i
Königsberg fanns det frapperande mycket av
gamla nottryck.

Jag besökte även Warszawa och Lwow (Lem-
berg) samt Krakowa (Krakau), där jag stan-
nade i icke mindre än 10 dagar, huvudsak-
ligast fördjupad i det gamla "Jage11onska
bibliotekets" skatter. Den gamla ståtliga
borgen i Krakau, som Carl XII på sin tid
intog, står ännu som ett stycke imponeran-
de medeltid mitt i nuet. Staden är f.ö. en
modern industristad, välbyggd och vackert
belägen.

Goralerna - Polens dalkarlar.

Hemresan skedde över Poznan (Posen) och
Berlin. Jag passade emellertid som sagt
också på att göra en avstickare med buss
till Zakopane, vars bekanta "Tatramuséum",
säregna folkliv och imponerande natur ju
blivit första klassens turistattraktioner.
Även själva bussfärden erbjuder mycken
ögonfägnad. Den f.ö. rätt gropiga lands-
vägen går här genom ett vackert, kulligt
landskap, och då och då passeras någon
slinga av den forsande floden Dunajec, som
så småningom avbördar sitt vatten till
Weichsel.

Befolkningen i detta "Polens Dalarne", de
s.k. goralerna, bor vanligen i gråa timer-
hus med tråtak (annars tycktes halm vara .
det vanligaste taktäckningsmedlet på den
polska landsbygden).

Det är emellertid ett misstag att tro, att '
hela befolkningen i denna polska turist-
provins är "smittad" av turistindustrien
och sålunda endast håller på sin säregna
allmogekultur för att skapa fram objekt
för turisternas kameror och skissböcker.
Tvärtom torde nog huvudmassan av stammen
i sitt liv och leverne vara ganska "äkta",
och att männen fortfarande bära sin pitto-
reska nationalkostym bottnar säkerligen
mera i vana och lokalpatriotism än i kall
beräkning.
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Denna kostym består av nedåt avsmalnande
vita byxor med breda, blåa revärer. På byx·
låren finnas vanligen snirklade broderier
i klara allmogefärger, vanligen i rött och
blått, och över axlarna är kastad en man-
tel, som ävenledes är rikt broderad. Den
lilla lustiga, kortbrettade slokhatten är
försedd med en brokig snodd och stundom
även med en fjäder.

Goralkvinnorna däremot bära sina national-
dräkter vanligen endast på sOn- och helg-
dagar, då de skola vara särskilt fina.

Jag talade även med direktören för Tatra-
muséet, vilken också han samlat folkmusik
på fonografru11ar. Det har f.ö. här ut-
givits ett rikt illustrerat, praktfullt
bokverk över folklivet i denna provins -
en ovanligt tilltalande volym, som erbju"
der mycket av intresse.

Det är ganska lustigt med dessa gamla fo1k·
1åtsspelare, att de - vilket även sker i
Sverge och andra länder - stundom, såsom
en professor i Warschau anmärkte, "spela
falskt", d.v.s. mucisera på ett sätt, som
egentligen varken är moll eller dur utan
något egendomligt mitt emellan. Hur detta
spelsätt uppkommit, är dock inte gott att
säga.

Det fanns f.ö. för några år sedan just i
Tatratrakten en bygdespelman, som tillika
varit traktens sista rövarhövding, en gam-
mal bister typ, som både kunde spela fiol
och berätta historier i massa. Han hette
Sabala, och hans minne lever ännu i respekt
och vördnad hos befolkningen. Han avled år
1894, och en hel del låtar ha upptecknats
efter honom. Denna Sabala begagnade sig,
när han föredrog sina låtar, av en liten
miniatyrfiol, liknande den skånska s.k.
träskofiolen.

Ingen brevväxling Polen - Litauen!

över huvud taget tycktes de flesta polsk-
låtarna i norra Polen, liksom våra egna,
gå i 3/4 takt (mazurik), och en del av des-
sa nordpolska låtar klingade ganska lika
våra egna, medan typen var något annorlun-
da i Sydpolen (krakoviak).

Polackerna äro f.ö. ett ytterst musikin-
tresserat folk, och det hände, att man,
när man i en järnvägskupé fick syn på min
fiollåda, bad mig att föredraga några
låtar på fiolen, vilket jag också gjorde
några gånger. I stort sett ha alla visat
en översvallande älskvärdhet, och Sverge
känner man som sagt ganska väl till efter
de många krigen och härjningarna av 1700-
talets svenska arméer.

Priserna i landet voro också överlag gan-
ska blygsamma. En god middag å la carte -
t.ex. gick i regel på endast kr. 1:50 i
svenskt mynt. Landsbygdens folk var i regel
påfallande enkelt klädda, och särskilt
Litauen verkade flera hundra år efter sin
tid. Arbetslöshet förefanns givetvis även
i Polen, men landet tycktes dock i det
hela taget trots depressionen ha klarat
sig rätt bra.

En ganska kuriös men belysande upplevelse
kan noteras: Jag ville en dag skicka av
ett brev från Kovno i Litauen och bad där-
för hotellportieren att få köpa ett ut-
landsporto.

- Vilket utland? frågade denne.
- Till Polen!
- Det går tyvärr inte för sig, blev svaret
vi ha inga som helst förbindelser med det
landet...

Det gick sålunda inte att skicka ett brev
från Litauen till grannlandet Polen, vilke1
kanske är en reminiscens av Vilnafrågan,
och även mellan Polen och Tyskland tycktes
förhållandet vara en smula kallt, vilket
jag märkte på många tecken.

Vad själva Polen beträffar, märker främ-
lingen en avgjord skillnad mellan det gam-
la "Kongresspolen" och de västra delarna,
och det var ingenting ovanligt, att befo1k·
ningen i de sistnämnda delarna talade en
smula ringaktande om t.ex. bostadsförhål-
landena i Warschau.

Även här finns alltså i viss mån en fråga
om "öst och väst". kanske mest märkbar
rent kulturellt. Bland annat märks skill-
naden på den olika levnadsstandarden. Både
den väst- och den östpolska arbetaren är i
regel duktig och arbetsam men medan den
förstnämnde använder sin lön för att leva
ungefär som övriga europeiska arbetare,
bor den senare oftast i ett enkelt kyffe
utan andra möbler än en kista, vari han
förvarar sina tillhörigheter och sin mat,
samt därtill en primitiv sovkol. Icke säl-
lan äger den östpolske arbetaren endast en
enda kostym, den nämligen i vilken han ar-
betar. Detta, även om han har samma lön
som sin västpolske kollega! Östpolackerna
äro med andra ord inte vana vid västeuro-
peisk levnadsstandard.
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Överflöd på arbetskraft tycks det emeller-
tid finnas, särskilt österut, där man ofta
kunde få se t.ex. en herde, vaktande ett
par svin, en annan tätt intill vaktande
ett par får, och en tredje strax bredvid
t.ex. tre kossor - ett arbete, som man ju
tycker att det skulle vara nog för en enda
pojke! De smutsgrå omålade stugorna göra
också i längden ett ganska tröstlöst in-
tryck ute på de vida slätterna.

Men utomordentligt vackra och tilltalande
vyer finnas även, och över huvud taget
borde nog Polen uppmärksammas av svenska
turister mera, än vad som är fallet. Lan-
det är både billigt att resa i och sevärt,
och utbytet av en resa där blir alltid
givande. Därtill kommer en allmän älskvärd
het mot utlänningar, vilken verkar mer än
avväpnande, och språkfrågan behöver inte
skapa några bekymmer. Man klarar sig näm-
ligen nästan över allt i Polen med att
tala tyska..·. Vox.

F LUNNEVADS

FOLKHÖGSKOLA

VALKOMNA TILL VECKOSLUTSKURS l
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Så dom"' K9 på diarfva
På dierfva f"örstA hvarfva ;
Hur hur%t det m6nd' 6å,
Så går det fram 6odå

Dansaren bar du bunoit dutet of konan, Under 6ig om och fortsätter:

Så dao'ar 1'6 på 'brfva
På 6brf\'a ondra ln'arfva;
Hur hurtigt det ml\od' 61\,
& går det fram 6ndå.

Lyckl@t och v51 återlommen till Ut6åu6ssl5llet, gÖr bon ånjo en 6vånÖ och be-

yifver 6i8 bter åstad· Så dansar j'g på diarfim

På 6brfva tredje lnarfva.
Så 6br det darfva ut;
Det visste jag förut.

Blott co och enmn fÖrmår likväl gå åar/ta ut. Den dan»nde, bvillen — M-
tm tredje res·n — i utt hurtiga öfvermod, 6Ör de djtrfvmle ·pdng, Sd hop-
pnde µ ett ben, än böjande bufvudet, någon gång ned till mArken, Girlomr,
till de krinptåendes dom förnöjelse, meMndch jemnRgtco och faller d ur, då
desse h@judt utbrista:

Så dunsa du på slarfva
På shrfm fÖrsta (ondro, trdje) bvarh·m
Xng ba' da ruri bra,
Du hade ej gått 818.

:"ir ·,!
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FOLKMUSIKEN I FRAMTIDEN

a v Arme Blomberg
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Ett tjugotal medlemmar i Södermanlands
Spelmansförbund träffades på Fiskeboda
kursgård den 19 september 1987 för att
diskutera hur våra sörmländska traditioner
kan fungera i framtiden och hur förbundets
verksamhet ska inriktas de kommande åren.
Efter en diskussion om de 1ångsiktigamålen
för förbundet, arbetade olika grupper fram
en rad idéer som kommer att bilda grund
för organisationens kommande verksamhet.

Södermanlands Spelmansförbund har enligt
sina stadgar till uppgift "att söka väcka
till liv och vidmakthålla kärleken och
förståelsen för äkta folkmusik, särskilt
den provinsiella folkmusiken inom land-
skapet Södermanland. Samtidigt skall för-
bundet på alla sätt stödja spelmännens
arbete med att insamla och bevara vårt
kulturarv inom tonkonstens område."

"ÄKTA FOLKMUSIK"

Men vad är då "äkta folkmusik"? Tyvärr har
vi spelmän och folkmusikälskare gått i en
fälla. En fälla som omedvetet gillrades
redan av de tidiga upptecknarna som samla-
de in våra folkliga visor och så småningom

även vår folkliga instrumentalmusik. Allt
intresse har fokuserats '<rjng de folkliga —
melodierna. Vi har själva fortsatt att
samla och publicera folkmusik som sedan
av olika musiker används i skilda samman-
hang.

Men allt användande av folkmelodier är
givetvis inte folkmusik. Hugo Alvén gjorde
konstmusik av folkmelodierna, Jan Johansson
och Bengt-Arne Wa11in har använt dem till
jazz, olika grupper har gjort pop och rock
och nydanare av olika slag och olika be-
gåvning har genom tiderna försökt förnya
folkmusiken genom intryck från andra län-
ders folkmusik och andra musikstilar.

W

FOLKMUSIK EN EGEN GENRE

Folkmusik är alltså inte detsamma som fo1k·
melodierna. Vi har behov av en definition, '
vi behöver särskilja folkmusiken som en
egen genre - skild från andra genrer!

Förslag på nytt synsätt:

FOLKMUSIK ÄR MUSIK UTÖVAD PÅ ETT SÄTT SOM
NÄRA ANKNYTER TILL DET TRADITIONELLA FRAM-
FÖRANDESÄTTET I EN VISS BYGD VID SKILDA
TIDER.
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Det innebär att folkliga melodier som
framförs som jazz, konstmusik, pop givet-
vis inte längre är folkmusik utan just
jazz, konstmusik och pop. Det innebär ock-
så att melodier frän andra genrer blir
folkmusik när de spelas med folkmusikali-
ska manér. Det var givetvis folkmusik när
Ivar Boström spelade svenska arméns tapto
med spelmansmanér på fiol!

DET FINNS LEVANDE FOLKMUSIK FRÅN SKILDA
TIDER

Dagens folkmusik innehåller många olika
stilar. Den är inte museala kopior av
tidigare musik utan den förändras - men
med små steg, vårt förslag till definition
säger att den nära anknyter till det tradi·
tione11a framförandesättet. Den kan också
ha sin grund i traditionen från skilda
epoker med olika stark kvarvarande levande
tradition och den kan givetvis också vila
pä rekonstruktioner av förlorade tradi-
tioner.

Några sörmländska exempel:

* Vals, schottis, polka, hambopolkett
och andra "gammaldanser" spelas i stark
levande tradition med många stilbil-
dare som förebild.

" Hamburska och den yngre, markerade
slängpolskan spelas i god tradition
med flera levande eller inspelade tra-
ditionsbärare som förebild.

* Den äldre, mer omarkerade slängpolskan
spelas med svagare tradition med färre
traditionsbärare.

* Sörmländska långdanser spelas utan
sörmländska förebilder, till stor del
rekonstruerad.

Det är anmärkningsvärt att vi har ett så
stort och ålderdomligt musikliv bevarat i
levande tradition.

VAD FAR MAN GÖRA MED DET FOLKLIGA
MATERIALET?

varje spelman spelar för sitt -och andras-
nöjes skull. Någon pålaga att spela pä
visst sätt kan givetvis inte läggas på
den enskilde spelmannen. Var och en får
använda musiken på sitt eget vis.

Men en organisation kan - och bör - ha en
ordentlig målsättning. Södermanlands Spel-
mansförbunds målsättning bör vara att in-
samla, vårda och sprida kunskap om den
sörmländska folkliga musiktraditionen, dess
miljö och användning. Den upplevelse som
vår folkliga tradition kan ge bör även kom-
mande generationer kunna känna.

Det ligger i förbundets intresse att stimu-
lera utövande som anknyter till den sörm-
ländska traditionen men organisationen ska
givetvis också ti11handahälla det folkliga
materialet till utövare inom andra genrer.

INSTRUMENT

TILL

UTLÅNING!

Spelmansförbundet har av Styrbjörn Bergelt
emottagit som donation en stråkharpa med
stråke och låda.

Dessutom har Anders Eklundh deponerat en
silverbasharpa och en kromatisk nyckel-
harpa inkl. stråkar till utlåning bland
våra medlemmar.

Är du intresserad att låna något av dessa
instrument så vänd dig till styrelsen med
en ansökan under adress:

Södermanlands Spelmansförbund
Box 107
640 32 Malmköping

Vi tackar dessa båda spelmän för deras
välvilja och efterlyser samtidigt flera
instrument som donation eller deposition.
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VART TAR MUSIKEN I

FOLKMUSIKEN VÄGEN?

av Stig Norrman

Knappast någon musikalisk genre - möjligt-
vis rockmusik undantagen - har varit så ut-
satt för så olika utommusikaliska tolkning-
ar som folkmusiken. Oavsett vem man frågar,
utövare eller åhörare, hänvisas ständigt
till diverse sociokulture11a betraktelse-
sätt. Folkmusik är knätofs. Folkmusik är
dans. Folkmusik är proletär. Folkmusik är
våra rötter. Folkmusik är livskvalitet. Få
tolkar den som Joakim Thåström i rockgrupp-
en Imperiet: "Svensk folkmusik är jävligt
intressant, inte minst för att den är så
melodisk."

Det har alltid hävdats att folkmusik är
starkt funktionsbunden och det finns fort-
farande de som menar att den inte får "ryck·
as ur sitt sammanhang", underförstått: den
måste alltid vara kopplad till något som
'inte är musik. Förr i tiden betraktades
böndernas musik i vissa lärda kretsar som
amusisk, "ej musik", och om musiken i sig
hävdas ibland fortfarande åsikten att folk-
musik får ett konstnärligt värde först då
den kläs i en konstmusikalisk dräkt av ex-
empelvis Bartok, Stravinskij eller Alfvén
för att ta några kända exempel. Andra för
fram den populistiska aspekten; folkmusiken
måste förses med populärmusikaliska stil-
medel innan den kan höjas ur sin "amusiska"
tillvaro. Enligt sådana uttalanden skulle
alltså folkmusiken sakna såväl estetiskt
värde som mening eller att dessa kvaliteter
är så svaga att de möjligen endast kan för-
nimmas, underförstått: den måste alltid
vara kopplad till något som är musik.

När man sysslar mycket med folkmusik och
möter ovanstående åsikter uppstår onekligen
frågan: är folkmusik verkligen en musikal-
isk genre eller är det en folkloristisk
"genre"? Finns det några specifika musikal-
iska drag som förenar de låtar som infogas
under beteckningen folkmusik eiler är det
den utommusikaliska funktionen som är den
sammanhållande faktorn?

I dag möter de flesta människor ofta folk-
musik som ett dekorativt ljudmönster på hem
bygdsdagar, nationella helgdagar och i
olika köpcentra eller som ett pittoreskt
inslag i kommersiell turism. Ibland ordnas
också hela "bondbröllop" för att riktigt
visa hur det gick till förr i tiden, van-
ligtvis under ledning av någon kunnig per-
son som refererar händelserna för publiken.
Resultatet blir oftast en musik som är hårt
knuten till det arkaiska, det museala, och
uppfattas som en ålderdomlig och förlegad
kuliss men som det är trevligt att damma
av när solen skiner.

Det är inte mycket annorlunda pä våra spel-
mansstämmor heller som oftast arrangeras
för att visa upp själva musiken. Koppling-
en till den utommusikaliska funktionen är
väldigt viktig.

Låtarna presenteras som "Polska efter A.A.,
eller vals efter N.N. o.s.v." varefter oftc
följer en kortare eller längre utläggning
om den spelman som på ett eller annat sätt
förmedlat låten. Men detta säger ingenting
om själva musiken; på en dansbeteckning
följer en personskildring och kanske en
funktionsbeskrivning. Underhållande för
den historiskt intresserade men musikaliskt
ointressant.

Antag nu att vi tar bort allt som inte är
musik från folkmusiken, d.v.s. dans, bränn-
vin, stekar, folkdräkter, sekelskiftes-
kläder, veg. mat m.m. - får vi då kvar
något av värde och mening i musiken, och
något som kan visas upp för publik? Hur ärr
vänder vi egentligen musiken i umgänget
med våra lyssnare?

Folkmusiken har tagit steget upp på estrad
ernå därför att de flesta av dess ursprung·
liga funktioner antingen dött ut eller er-
satts av annan musik. I dag vattnas det
inte längre i munnen på någon som hör en .
steklåt men detta är inget att sörja över,
musiken finns ju kvar. Frågan är vad vi
skall göra med den. ,

Jag tror inte det bara var av sociala or"
saker som de gamla spelmännen gick till
varandra och spelade för varandra eller
att Anders Andersson i Lästringe uppträd-
de som "attraktion" vid dansti11stä11ning-
ar medan andra skötte dansmusiken. De be-
hövde inte alltid agera metronom för fik-
tiva dansare, inte alltid spela s1ängpolsk·
or "i 112". Det var själva musiken som var
det viktiga.
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"Det var en fin låt men den går nog inte Det kan tyckas att jag här har velat propå-
sä bra att dansa efter". Sådana anmärkning· gera för estradspel och elitism. I så fall
ar hörs inte sällan vid såväl informella har jag uttryckt mig otydligt. Vad jag för-
spelträffar som vid offentligt scenspel. sökt peka på är att folkmusik är mycket
Utan dansare. Men man kan inte bara lyssna mer än bara folklore. För visst skall vi
utifrån konventioner, man måste använda visa upp vår musik i museala sammanhang,
fantasin också. Det är inte enbart spel- visa hur det var "förr i tiden"; självklart
männen som skall vara kreativa utan även skall vi spela till dans för de som i dag
åhörarna; också en godtemplare kan upp- vill dansa de gamla danserna. Naturligtvis
fatta det fina i en brännvinslåt. skall vi också delta vid spelmansstämmor

och festivaler med våra spelmanslag och
I Norge brukar man prata om "lytte-slät- grupper. Men vi bör också bättre ta till
ter", 1yssnarlåtar. Även den sörmländska vara själva musiken i allt det "folkliga",
folkmusiken har sina "lytte-slåtter", men tänka på den del av våra åhörare som inte
tyvärr tas de sällan fram och då oftast är med i "svängen" men som faktiskt sitter
inpressade i en hämmande dansmusikalisk där framför oss på sina stolar. En del kan
form. När man tittar på notbilden av upp" ju ha kommit enbart för musikupplevelsen.
tecknade lyssnarlåtar ser man ofta uttryck Vi kanske till och med kan nå en ny publik.
för intrikata rytmiska mönster och impro- .. , ,
visatoriska moment som dock svårligen låt- Jag tycker det ar synd att inte folkmusiker
er sig uttryckas i en form där andra kri- mer presenteras och bedöms utifrån dess
terier gäller. Det är m.a.o. svårt att få musikaliska kvaliteter. Det bäddar för miss
till det och låten läggs åt sidan som "nog tolkningar och inbjuder enligt min mening
bra, men inte nu", eller "bara för proff!" till ett alltför trängt, kanske ibland fel-

aktigt betraktelsesätt. Låt oss dock hoppas
Att anpassa låtarna efter vars och ens för- att det inte går så illa som i följande
måga utifrån dess musikaliska kvaliteter lilla historia av Albert Engström:
är något alla kan, men få försöker sig på· "Skrukeby folkskola har av Föreningen för

Jag tror vi mer måste börja skilja på s.a.s Skolornas Prydande Med Konstverk fått de
"funktion och funktion" när det gäller små änglahuvudena under Rafaels Sixtinska
framförandet av folkmusik. Det museala madonna. Folkskoleinspektören är på besök
framförandet har sin plats och det nutida och uttrycker sin glädje över konstverkets
sin. Dansmusiken har sin funktion och lyss- därvaro.
närmusiken sin (därmed inte sagt att man Skolläraren: - Ja, jag har satt tavlan mitt
inte kan lyssna på dansmusik, exempelvis för bänkarna för att barna ska si, hur fult
vid Sparreholmsträffen). Vi behöver inte dä å å ligga må armarna på pulpeten."
alltid stödja oss på utommusikaliska sam-
manhang för att legitimera folkmusiken, Även vi har en plats att pryda i Skrukeby
den står alldeles utmärkt på egna ben. Dess folkskola men låt oss göra det på musik-
utom tror jag att ett alltför folklorist- timmen.
iskt synsätt på folkmusiken innebär en risk
för musikalisk förflackning och ytlighet i \ ,
själva musiken.
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Att göra bättre program

En endagskurs i nyårshelgen för dig som leder eller arbetar med uppvisningar, stämmor
eller andra program.

l många sammanhang visar vi upp oss - spelar låtar eller gör dansuppvisningar - och
del är viktigt att vi gör det så bra som möjligt. Men det gäller inte bara att spela eller
dansa bra, även programuppläggning, presentation, framförande och tekniska hjälpmcdcl
ar minst lika viktigt.

Södermanlands Spelmansförbund och SKS inbjuder till en kurs i Malmköping den 2
januari om ATT GÖRA BÄTTRE PROGRAM.

Vi kommer alt behandla

* PROGRAMUPPLAGGNING
* Scenframställning
* Talteknik
* IMPROVISATIONSTEKNIK
* Ljud OCH LJUS

Kursledare

Tid

Plats

Antal

Pris

Anmälan

Torbjöm Karréskog, Nyköping.
Skådespelare och regissör med tio års professio-
nell erfarenhet. Hörs tisdagar i Radio .Sörmland.

Lördag 2 januari 1988 kl 9.00 - 16.00.

Malmköping, stadshuset.

Max 20 deltagare!

Endast 150:- kr inklusive fika och enkel lunch.

Anita Hedlund 0157-211 21
Arne Blomberg 0155-862 82

An mälan senast 28 decem ber

OBS Deltagarantalet är begränsat. Anmäl dig snabbt!

Södermanlands Spelmansförbund

***

Sveriges KYRKLIGA STUDIEFÖRBUND
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ZORNMÄRKESUPPSPELNINGAR

I SKARA AUGUSTI 1988

UPPSPELNINGAR

Berättigad till uppspelning är man fr.o.m.
det kalenderår man fyller 16 år. Deltagar-
na skall spela upp minst tre valfria låtar
och bör dessutom vara väl insatta i den
folkmusiktradition, frän vilken låtar och
instrument valts. Den som spelar upp får
gärna ha dansare med sig vid uppspelningen.

JURYN

Vid centrala (riksomfattande) uppspelning-
ar skall juryn bestå av tre ordinarie leda-
möter, men kan utökas med en lokal repre-
sentant. Vid regionala (lokala) uppspelning-
ar (då endast bronsmärken och diplom ut-
delas) skall juryn bestå av två ordinarie
ledamöter och en lokal representant.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Vid uppspelningen bedöms varje låt för sig
enligt följande:

A. Allmän musikalitet och kunnande

Denna rubrik indelas i rytm, intona-
tion, tonrenhet och teknik med utgångs-
punkt från folkmusikaliska traditioner.

B. Egenskaper som spelman

För att kunna bedöma ett traditions-
rikt spel med hänsyn till folkmusikens
egna villkor är punkterna A oti11räck-
liga. Egenskaper som gestaltningsför-
mäga, konstnärlig utstrålning och över-
tygelse samt medvetenhet om en viss
tradition är också av stor betydelse
vid bedömningen.

Varje juryledamot för sina egna an-
teckningar. Efter överläggning inom
juryn fastställs ett protokoll. Detta
får ej delges annan person utanför
Zornmärkesnämnden än den uppspelande.

RIKSSPELMAN

Med samtliga märken följe' ett diplom, vil-
ket dessutom kan utdelas separat som upp-
muntran till fortsatt spelmansgärning. För
att erhålla diplom, brons- eller silver-
märke måste man alltså spela upp minst tre
låtar för Zornmärkesjuryn. Zornmärket i
guld tilldelas synnerligen framstående tra-
ditionsbärare (endast ett - två guldmärken
per år).

Spelman som erhållit Zornmärket i guld
eller silver äger rätt att kalla sig riks-
spelman.
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18 SVENSK FOLKMUSIKFOND

Till vilka ändamål går pengarna?

Ändamålsparagrafen i fondens stadgar lyder
så här:

Fonden har till uppgift att främja utbild-
ning och forskning på den traditionella
folkmusikens område samt att även i övrigt
stödja den traditionella folkmusiken.

I begreppet folkmusik innefattas därvid
all folkmusik, som utövas i Sverige, dvs. 2.
även samernas, de finländska minoriteter-
nas och invandrarnas folkmusik.

Medel ur fonden skall kunna utdelas till
huvudsakligen följande ändamål:

l. Göra det möjligt för spelmän, sångare
och dansare att vistas hos en eller
flera traditionsbärare för att lära
sig en viss tradition eller utveckla 3,
en viss repertoar.

2. Utbyte av folkmusikutövare inom SveriCE!
och med andra länder för att skapa kon-
takt och byta erfarenheter.

3. Anordnande av regionala, nationella
och nordiska träffar kring praktisk 4.
verksamhet på folkmusikens och folk-
dansens område.

4. Försök att förnya spelmansstämmans form

5. Dokumentation av folkmusik och -dans
för inlärningar och utövande av en typ
som faller utanför inspelningsarkivens
ordinarie verksamhet.

6. Uppordnande av folkmusiksamlingar och 5.
-arkiv i enskild ägo.

7. Utgivande av folkmusik i klingande och
noterad form, i första hand för peda-
gogiskt bruk.

8. Stöd till byggande av folkmusikinstru-
ment. 6.

9. Pedagogisk försöksverksamhet.
10. Informationsverksamhet på folkmusikens

område.

Till dessa punkter finns i arbetsgruppens
skrive se föl, ande kommentar:

Den ordning i vilken de olika ändamålen är
uppställda är avsedd som en grov prioritets
ordning. De första punkterna är mer ange-
lägna än de sista.

l. Lärlingskap i olika former är det tradi
tionella sättet att lära sig folkmusik
och folkdans. Det gäller inte bara att
lära sig spela, sjunga och dansa utan

7 .

också att få en känsla för den miljö
och de levnadsförhållanden ur vilken
musiken och dansen sprungit. Det bästa
sättet att lära sig folkmusik och folk-

,dans är genom direkt kontakt med den
levande traditionen under en längre
period. ,

Folkmusikutövare skulle kunna vistas
i en trakt en kortare tid för att t.ex.
deltaga i en spelmansstämma eller en
folkmusikkurs, och genom umgänge med
lokala utövare utbyta erfarenheter och
ge perspektiv. En god grund för givan-
de utbyte med utövare från andra län-
der utgör det gemensamma instrumenta"
riet - främst fiol och dragspel.

En typ av sådana träffar är de sommar-
seminarier som arrangerats 1976 och
1977 i Ingesund resp. Burträsk och
Bräkne-Hoby. Det finns dock behov av
ytterligare träffar framför allt inom
mindre geografiska områden.

Stöd skall inte utgå för att arrangera
spelmansstämmor. Däremot skulle fonden
kunna stimulera till nya inslag i stäm"
morna, t.ex. olika pedagogiska försök,
presentation av invandrares musik etc.
I vissa fall skulle dock ett direkt
stöd till ett arrangemang kunna bli
aktuellt, t.ex. för att anordna spel-
mansstämmor på nya platser.

Dokumentationsarbete av detta slag in-
går oftast som en integrerad del av en
större helhet, där målet är att stimu-
lera eller återuppliva lokala tradi-
tioner. Sådan verksamhet har exempel-
vis bedrivits i Norrbotten och Väster-
botten.

Över hela landet finns privatpersoner
som under lång tid ägnat sig åt att
dokumentera lokala traditioner. I dag
finns starka önskemål om att flera
människor skulle få ta del av deras
material. Med ekonomisk hjälp från förr
den skulle en enskild samling kunna
registreras och katalogiseras " anting·
en av samlaren själv eller av lejd
kraft.

Ett stort behov av undervisningsmate-
rial existerar. Ofta måste man begrän-
sa en utgåva till att omfatta endast
ett mindre geografiskt område, vilket
samtidigt innebär en begränsad upplaga
till relativt höga kostnader.
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8. Folkligt instrumentbygge är i många
fall en utdöende tradition. Det är där·
för mycket viktigt att stödja initia-
tiv för att uppehålla och i vissa fall
återuppliva byggandet. En tillgång på
ändamålsenliga instrument är en förut-
sättning för utövande.

9. Pedagogisk verksamhet inom folkmusiken
och -dansen får idag anpassas till gä1·
lände utbildningssystem för att erhål-
la ekonomiska medel. För att exempel-
vis driva ett spelmanslag i studie-
cirkelform krävs både en ledare och en
fastställd kursplan, två element som
är främmande för folkmusikens sätt att
verka. Fonden skulle kunna stimulera
utarbetandet av pedagogiska former som
mer direkt anpassas till folkmusiken.

10. Det finns behov av olika typer av in-
formation på ett mer generellt plan,
t.ex. förteckningar och kataloger över
folkmusikskivor, seminarier, större
kurser, stämmor etc.

Bidrag?

Bidrag kan utgå till enskilda, grupper
eller föreningar. Pengar delas ut endast
en gång om året, men ansökningar kan läm-
nas när som helst under året. Ansökning
skall dock vara inlämnad senast den 15
Lanuari det år man Önskar få bidrag.

Ansökan skall omfatta

- en beskrivning av det projekt eller
den verksamhet som det sökta bidraget
skall användas till;

- en enkel ekonomisk kalkyl för projek-
tet eller verksamheten;

" de(n) sökandes namn och adress(er).
Ansökningarna skall sändas till:

SVENSK FOLKMUSIKFOND, C/O STIM
Box 1539, 111 85 Stockholm.

Bidrag ges inte till arbeten eller projekt
som redan är avslutade. Om du söker pengar
för att lära dig av en traditionsbärare
bör en del av det sökta bidraget utgöra
någon form av ersättning till din "lärare".

Behandlas ansökningarna?

Ansökningarna sänds till folkmusikfondens
rådgivande nämnd. Denna består av sex sak-
kunniga personer, tre utsedda av fondens
styrelse och tre av Sveriges Spelmäns Riks-
förbund. Medlemmarna i nämnden kommer från
olika landsändar. Två av medlemmarna byts
ut varje år, för att garantera förnyelse.
Nämnden granskar de inkomna ansökningarna
och inhämtar kompletterande upplysningar
i de fall där det behövs. Sedan lägger de
fram ett förslag till fördelning av bidra-
gen till fondens styrelse. Det slutgiltiga
beslutet fattas av styrelse, som består av
representanter för bidragsgivarna och
Sveriges Spelmäns Riksförbund.
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Här följer en skildring av livet på landet för 240 år sedan.

L A RS H A L L M A N

BLACKSTA OCH
WASSBRO SOKNAR

'748 O'H '759

bröllop Bröloper börjar man alt mer, åt gjöra mindre, och som det kallas: i tyst8
het. Wid skål-drikningen på de stora må jag lägga härtil, ät gubbarna
töra ibland komma ihåg sina döda, i synnerhet sina nyss afledne präs$
ter, ja den urgamla skålen: Guds faders skål i himmeln tör wäl ock slinka

BRUDSTUo med, om de få en tår på hjärtat. Brudstugugång hade jag så när glömt.
g ugång Den war i gammul där i mycket bruk, ja så, åt min Antecessors'dötrar

gjorde sig mödan, åt uphämta den samma i bägge soknarna. Den består
deruti, ät när det är lyst för de unga tu, så tager fåstmöen, mycket grant
Aätad med smycken och glitterband i hufwudet och en liten rätt gran piska
i näfwen, en annan hustru i Soknen med sig, går eller åker omkring til
hwar och en, då hon får allahanda, som duger i et hushåld, såsom ull,
hampa, lin, kakor m. m. och hustrun, som följer henne, får ock dylikt med.
För fattigt folk, som skulle sätta bo, kunde det komma til pass; men jag
wet ej, hwad kom åt Wassbro·boerne, åt de på almän Soknestämma d. i7
Jun. i75o, begjärade, åt denna seden måtte aldeles aflysas, och d. Il
Novemb. samma år stadfåstades detta förbud wid wite af 6 d' k"'.

fiske Fiske tager man nu på wid herrgårdarna, åt bruka efter Öfwerlnspec'
toren Grises påfund, och fångar man ansenliga gjäddor nog; dock icke i
så stor myckenhet, som han säger skier, när han sjelf är med. Utom des
har man af ärfarenheten förnummit, åt de stora winter-notar, som pläga gå
i Långhalsen, taga bort en ansenlig myckenhet fisk, så ät derefter om som'
rårna synes mån på.

jakt Djur i wåra skogar äro egent]. wargar, som ibland om wintern följas
radtåls, loar, räfwar, gräfswin, harar, mårdar, ikorrar, igelkåttar, wisler,
som hållas nog wid husen. En och annan utter wisar sig ibland i rånlår
och små sjöar. j år har Bokhållar Rinman, som är vice Länsman och bor
på östergården i Biudby låtit gjöra sig en räfgrop; men han har icke fått
deruti, som jag wet, mer, än en enda räf.

Fåglar finnas här, örnar, ufwar, glador, uglor, hökar, korpar, kråkor,
skater, falkar, hackspikar, kajer, skogsdufwor, nötskrikor, starar, Siden'
swansar, talgoxar om wintern och swalor om somaren; men tättingar och
sparfwar alla tider och Gjöken försumar icke sin stund.

Watufåglar äro änder, snipor, fiskmåsar, Lommar och den så kallade
wrak-fågeln, som wid islåssningen wisar, hwar fisken har sit stånd. Här
får man ock höst ock rvår räkna hela skäckarna af flOttfåglar, i synnerhet
tranor och wilgiäss. De senare 'pläga icke sällan skåcka sig tilsammans

· Amtecessom µ'¶gd"gqm
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med wåra hemtamda, töra ock ibland narra bort någon af dem med sig;
men lemna ock ibland någon qwar af sina. För många år sedan hände, ät N
en sådan gåse gaf sig ibland Näsby gjäss och kom til byn med dem om 5EÅ " ·
aftonen. Bonden Olof Larsson, som dog kort förrän jag kom til försam· '
lingen, war en gamma] man och åkte til Kyrckjes i sin kjärra. Folcket kal' \ 7k : · . , l
lade honom Trump i Näsby. Han tog emot denna gåsen, fostrade honom j "
och wände honom, åt äta både ur hand och mössa. När bonden talade, .'l \
swarade gåsen straxt på sit wis. J twenne år höjt gåsen detta qwarter til · ·\ "4'
godo; men tredje hösten reste han sina färde; utan twifwel, i sällskap med
sit Ryktande slägte; men lärer måst trötnat på wägen, ty wintem derpå
reser Olof åt Stockholm, då han under wägen tog med sina fölgslagare
nattqwarter i Telge-Näsby. Han war icke wäl kommen i gården och tajte
med de andra, fbrrän gåsen i sit hus börjar, åt swara och skrja,kjännandes,
kan skje, igen sin husbondes målföre, likasom han kjände igen rösten af
sin gjäst. Han frågar wärdfolket, om de, om hösten, fått någon främmande
gåse til sig, det de tilstodo, och til bewis, ät det woro hans, så beskrifwer
han honom ti1 anseende, och huru han war wand, åt äta utur hans mössa,
hwilka prof gåsen gick igenom och Olof tog honom hem med sig; men
slaktade honom följande höst, ät förekomma en annan bortresa.

De tama kreaturen äro här de samma slagen, som öfwer alt i orten. Om BOSKAPSv
jag sätter ut deras antal, så rår jag icke före, der jag skulle slå felt om et skötsel
tiåg mer eller mindre. Så omtränt, tror jag, här skal wara i bägge Soknama
120 par hästar, jOD par oxar, 3oo stycken kor, 36O ungboskap, iooo får
bätre och sämre samt 28o Swin. Gjetter finnas icke många. En och annan
kan hafwa et par stallbäckar och kan skje några gietter. Wid Torp woro
de, för några år sedan, och i min Antecessors tid war här wid prästgården
en stor myckenhet. Det är sant, de äro nyttige och på gjeten duger alt,
hwad är; men oläte hos grannarna och wal1ku]]ans enwishet, som är det
folckets proprium, skrämmer mig. Kalkoner och ankor finnas på Herrgår'
dama, påfåglar och dufwor wid Henlunda, gjäss hafwa ock en del af böns
derna, och wisa de här somligstans, åt de ock kunna fostras och trifwas,
utan ät wara nära til någon sjö; men höns finner man i hwar koja.

Utd"ag 'a' svar från
SvenskaNationalföeningenmotHjärb ochLungsjukdomar

Vi är ledsna över Er besvikelse över kartans utformning men vi måste förklara, att

när vi av enkomtnär beställer ett julmärke, har denne i stort sett fria händer be-

träffande motiv. Vi har accepterat konstnärens förslag att avbilda ett antal bygde-

spelmän och sedan vi sett skisser och slutligen det färdiga julmärkesoriginalethar

vi tyckt oss ha all anledning att vara belåtna. Den parallell Ni drar med julmärkes-

kartorna med svenska gårdar resp kyrkor som motiv förefaller oss inte helt naturlig.

Att ha en spelman från varje lanckkap har aldrig varit avsikten. vi tror knappast att

man bland gemene man förknippar riksspelemän med speciella 1andskap,utom möjligen om

man känner till någon spelman från det egna landskapet.
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H A M B O

av Henry Sjöberg

Hambo, som av många anses vara den mest
svenska av alla danser, har en förhistoria
som är höljd i dunkel.

Namnet förekommer i tryck första gången
1844 i Sverige. Då med tillägget polska.
Pä 1850-talet finner man namnen hambopo1-
kett och hambopo1ka.

I Damboken i väöät6Äclu6oAmat utgiven av
Sigfrid Flodins förlag i Stockholm 1856
kan man läsa följande (sid. 35):

PoEketta ä/i anabta ttuten i poEha; Uhaöå
PoEka-MazuUa och HambopoEketta, dock att
man i deA^a damen AaökaAe och Eg6te^ Ug

maa.
På Hjalmar Linnströms förlag i Stockholm
utkom 1879 Ungdomem Bok. Underrubrik
FUckmnaö Lekai'i efter goda källor utarbe-
tad av Ella. På sid. 111 kan man läsa följ"
ande:

385 HambopoEka. StäUUng och 6attning
Eika tom i vatö. Damen Uha med poEka med
den ökARnaden, att den g& mycket Ung-
tanunme, och att 6ömta takten inom kva't,/e
öteg äAL meta utcbtagen, tamt att hoppet,
oöm gö)teö i poEka, käjt bLUi näbtan om&k-
Ugt utan att de'i6öh hett och hUEet ute-
Eemnaö.

Om man jämför dessa båda beskrivningar så
finner man att 1856 skall hambopolketta
dansas raskare än polkan men 1879 skall
hambopolka dansas långsammare än polkan.
Detta kan naturligtvis tydas på olika sätt
men troligt är att det var polkan som änd-
rat tempo.

I båda fallen kan man med hjälp av det
stora antal melodier som finns från 1850-
talet och framåt och som har namnen hambo-
polkett eller hambopolka fastställa att det
är fråga om en dans i 3/4 takt.

När vi kommer till sekelskiftet och kan få
grepp om den folkliga traditionen blir för-
hållandet annorlunda. Hambopolkett är då
fortfarande polka i 3/4-takt med många lo-
kala namn typ gt'bbåtöt och mmpedama.
Hambopolka står då för en dans närbesläk-
tad med våra dagars hambo men snabb och
helt jämn. Dansas ofta till en melodityp
närbesläktad med hambopolketten.

Om hambopolkettens förhållande till polkan
skriver K P Leffler 1899 i sin FoEhntuik
6Un noma Söakmnan£and (sid. 9):

PoLkan äten a en nywe dam. FUn bö'uian
in6öXd hoa OAå ödöom ö6vedUwtdam han
hon på de uebta håté i Eandet av aUmogen
omattö i den gamCa invanda t'te6,/&dede£ö-
takten ock bU6vtt ak. hambopoEhett. I
åenme :Ud han hon i tin 'lätta geötaEt
kommit in bEand aUmogen t&om ett nyme
Un hån ö6vediéaööen; hon kaUaö i YIOAALå
Södeunantand otta poEhett, Uven hoppa,te.
Detta namn böjl emeUbuUd ej Eeda uu 6ök·
växLäig med det upptändöka hopp,sa, poEka
damad med gaEopptteg. Man mdöte ocUd,
ö&om öynem åkLUa meUan "poEhett", tom
a poEka i tvUi&dde£ötabt, och hambo-
poLkett, åom haA bte6jä'ldedeL5.

Namnet hambo, utan tillägg, förekommer för-
sta gången när Värmlands Nation i Uppsala
har dans i november 1884. Uppgiften finns
på ett dansprogram. Något annat omnämnande
har jag inte kunnat finna. 1886 förekommer
dansnamnet två gånger i dansprogram, 1887
en gång och 1888 en gång. Under åren 1890-
1899 förekommer dansen vid 23 ti11fä11en
men under åren 1900-1910 vid 141 ti11fä1-
1 en .
Tobias Norlind skriver i Damem HULoUa
1941 att hambo blir populär i slutet på
1880-talet. Han tror att det till en del
kan bero på att folkdansföreningar startar
vid den här tiden. Men om man studerar
Philochoros uppvisningsprogram så finner
man hambo på programmet först 1899. Det är
troligare att det rör sig om en helt ny
dans som lanseras under 1880-talet och med
liten eller ingen anknytning till före"
gångarna hambopolka och hambopolkett.

Den första svenska beskrivningen av hambo
återfinns i Gustaf Elias Lindells dansbok
L&oboh i 17amkomt som utkommer i Stock-
holm 1907. Han skriver följande om denna
dans (sid. 62):

Hambopobkan, hviCken endw't thiEjet Ug
&ån da£po&ka genom en i /1lVåA takt på
6ömta amEaget åtakomnande och uu nä)ia
medeEcLjup vediötäUd nigning, &tadktonunen
genom böjning a6 b'tödjebeRet vid knäCeden
- iti6ö'tdu av 6öUattwen ån 1883 vid unden
viöningen i dam. Linden denna 6cmn bEä ock
damen godtagen a6 den ätideviö 4tockhoemaAe,
och ett &utionde dä'late^ hade den ät.o.m.
undantnängt den pobka mazuUa, ,som dåh-
igenom kom au men ur modet. Den på an-
6ö'ult tätt anoMnade daÉpobkan kick be-
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n&vUngen hambo, hvUket häk£edeet tig &dn
den gamCa hambopobkan och kwvuUU 6ogatö
ktaötmäAket poLska. På detta uutt tLUkom-
ma au emeUanåt nya damen, hviEha, våAé
öig de &0 geUaUökut eUet idiotLUut an-
oMnade, dock atéäUd pAoppaö i den goda
aEémänheten ö&om det yppeuta aÉbtéAt,
hviEket tagit 6o'un genom en tå djupt gående
tankekombination a6 någon väCbutUU
öpAaÅttdhon&tnäAL. Ett ätiotaE Lit öevme uu
6öMeö da£- eUet hambopobkan en andta
6i.g(bt teven- eUen uppöpaUUng. Mäöta,ten
6öa detta nya uppötag åk i6ön om obekant,
men antag9igen UUhök denne täUökapeät
kotaAbeteÅu vännen. TLU hambopotskan i
detta öUckt &tenkonvna vi vid detaÉietandet
a6 tvUUunaade daviöem

De första instruktionsböckerna inom folk-
dansrörelsen är Letu'tugan som utkommer med
sin första upplaga 1900, den andra 1907.
Ingen av dessa böcker har hambo med.
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur ger
ut sin första instruktionsbok 1923. Där
finns omdansningen i hambo med (sid. 14).
I tredje upplagan, Sthlm 1944, införes
även förslag till indansningssteg i hambo
(sid. 14).

1924 utkom i Stockholm Låltobok i mödan
dam av Elin Fredriksson. Den innehåller
beskrivningar på Foxtrot, Shimmy, Tango,
Vals, One-Step och Hambo. När det gäller
hambo skriver Elin Fredriksson (sid. 21):
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Hambo a en gammaE övenök dam. l &hunOia·
den haA den damatö av SveUgeö ungdom,
ock med Un 6'iUkhet hajt den beötått i
honktwtemen mot de kån utéandet inkomna
mut eueA mincbte EångUvade damemia. Den /
1låk På öénajté &en undag&tt enda,ö't ömäute
6öu'ndungam Så t.ex. km UgUngen pd
höga 6ot 6ömvunnLt, och 6attungen bUvit
annoHunda. Hambon beötåit av två
avdeEUngau den 6ömta dätt man 4pungeAL
&am&t och den ambta d& man damw AunÅt.
........... Ni tkaU hinna Ukna uu ätAé 21
gänga på 1/2 nUnut. Det haAL 6öaa vaUt
vanUgt att ej 6Eytta höga inätUE vänöten
utan man bmkade hUEa höga 6ot c:a 30 cm
bakom vämtejt 6ot unda lida tiden dd man
övängde på btean. Man öatte dd etta tväng·
Ungen Red höga 6o't något bakom vänötot ,
601. Sedan på ett 6Ettttade man &am höga
6o't 6ö'tbi vänö.ten åd att den kom 40 cm
6al^öa våiuten åamt Uhnade ett. Det äAL
ju intet öom hAncbiam att Ni BÖr td, om
Ni öiukw och det a bmhUgt i Edeit
hembtalut .

Om indansningen skriver Elin Fredriksson:

............Stegen iiakdt 6jtam ä'to nunma aUdeEw
Uka dem i vaaU vamjök den, oöm o'tdenätUgt
Eä'ut tig vaEmtegen 'takt &am, utan vida,te
han dmza åteg. Den evida åUUnaden a den
att deööa tteg 6jLam&t aELtid damm ett
bebtänt avitaE gången nämUgen bte gånget,

d.vm. Ni åkaaU Uhna uu 3 L/lc gdngen,
öanut att taluten ä/i hmtigane. . .......

Ytterligare en dansbok i modern dans utkom
1924. Det är Henrik Meiers LCUioboh i Dam.
Även den innehåller beskrivning av hambo.
Skillnaden från Elin Fredrikssons beskriv-
ning är att Henrik Meier beskriver en ham-
bo med nig på första taktdelen i omdans-
ningen samt indansning med sparksteg.

SAMMANFATTNING

Det vi idag kallar hambo kan alltså möj-
ligen vara konstruerad av Gustaf Elias
Lindell 1883. Hur indansningen såg ut i
hans dans anger han inte men påstår att
det vi idag kallar da1stéQ i indansningen
infördes 1893. Riktig spridning får dansen
först på 1900-talet och enligt Elin
Fredriksson förändrar man dansen något i
början på 1920-talet så att man i indans-
ningen övergår till valssteg istället för
sparksteg i indansningen. Dessutom anser
hon att hambo skall dansas utan nigning.
Så långt skriftliga källor. När det gäller
folkliga uppteckningar finns det några
punkter som är av vikt. I Södermanland
dansar man fortfarande i tradition hambo-
polka som man ibland kallar tvåstegshambo.
Den formen ligger nära Lindells beskriv-
ning vad det gäller indansningen. Däremot
dansas den mycket snabbare än det tempo
Fredriksson anger. Denna folkliga tradi-
tion kan härledas till 1900-1910. En in-
tressant aspekt i det här sammanhanget är
att den form av polka-mazurka som är van-
ligast i Sverige kallas bland annat hambo-
mazurka i landets södra och västra delar.
Som ett tillägg till detta kan nämnas att
två meddelare i Södermanland ansåg att ett
lika vanligt namn som hambopolka var po1ka·
mazurka. Denna hambopolka beskrivs 1879
som polka i 3/4 takt, en form som i Söder-
manland kallades, och fortfarande kallas
hambopolkett.

I spelmansböcker från 1850-1900 samt i
dansprogram från samma tid skiljer man
mellan hambopolka och hambopolkett. Detta
måste innebära att det var skillnad mellan
dessa båda former men var skillnaden låg
kan inte idag fastställas. Om det var så
att hambopolkan som den dansas idag har
dansats likadant under åren 1850-1900 så
borde någon notering ha gjorts eftersom
det är ett sätt att dansa som så avsevärt
skiljer sig från övriga former av gammal-
dans.

Som avslutning följer här lite statistik.
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VALS POLSKA HAMBO HAMBO HAMBO
POLKA POLKETT

Spelmansböcker 1850-1901

August Widmark, c:a 1850

August Lindblom 1856

Roxström 1856

August Lindblom 1896

E G Gustafsson 1899

C G Gustafsson 1901

Dansprogram 1860-1909

1860 - 1869

1870 - 1879

1880 - 1889

1890 - 1899

1900 - 1909

Tryckta nothäften 1810-1899
(Musikmuseet)

1810 - 1819

1820 - 1829

1830 - 1839

1840 - 1849

1850 - 1859

1860 - 1869

1870 - 1879

1880 - 1889

1890 - 1899

29 9 4 6

23 48 5

22 - l 7

4 10 - 6

12 l - 9

29 l l 11

~

e

15 - 5 l

21 2 13 l

80 9 45 4 5

46 5 68 - 23

89 3 101 - 141

22 - - -

17 -

15 - - -

30 l - l

42 1 4 7

55 - - 2

57 " - -

40 5 l 4

15 4

m

~

MIDVIN1ERSTÄMMA
lördag 6 februari Elektron Gnesta

14.00 stämma
15.00 danslekar för barn
18.00 dans

Kaffe och mat serveras under hela dagen.

Upplysningar: Pelle Roos 0158/126 28
Pär och Marianne 0158/109 59

Ärr: Folkets Hus, Nyckelknippan, Bygdens Blandning
Södermanlands Spelmansförbund
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Melodien var efter Sjtsel Anders i Spåriga, Råby-Rönö socken, död om.
kring |9io. Han spelade mycket med »a·durstämning·, d. v. s. tenoren
stämd till e och basen till a. Försökte någon lära sig en låt efter Spel
Anders gjorde denne genast om den. Han komponerade själv sina låtar,
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TORPET I SVEDALA

berättelse i trenne avdelningar

med efterskrift
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FöRSTA AKTEN

Karl-Evert och Anna bor på den lilla jord-
bruksfastigheten Svedala, som består av tio
tunnland åcker och lite skog. De odlar sin
jord och äger fyra kor, en häst, en gris
och 18 höns. Hästen, en märr, heter Hilda
och är "paplug", som Karl-Evert säger. I
skjulet står en damcykel (Nornan) och en
herrcykel (Fram). Det tar nästan en timme
att cykla in till stan, ty vägen är rättså
usel - krokig och knögglig och tull av
gröpper. Vid bryggan nere vid s ·inden av
Gårdsjön ligger en tjärad eka. '·'an fiskar
till husbehov.

Sådant är livet, fullt av arbete, och fri-
tidsnöjena har inte varit många. Förr spe1a·
de Anna och Karl-Evert fiol och cittra ti11·
sammans, men det blir just inte av numera.
Barnen har aldrig varit särskilt intressera"
de av sådant. De har tyckt mycket om att
läsa istället, och det har föräldrarna inte
haft något emot, så länge det har varit 1äx"
or och annat nyttigt och inte en massa
skräp, scm de ödslat pengar på eller släpat
hem från biblioteket. Karl-Evert vet en,
säger han, som höll på och läste i sina
sketna romanböcker tills lagårn ramlade i-
hoo.

Nu har barnen blivit vuxna och flyttat hem"
ifrån, och Karl-Evert och Anna har blivit
lite till åren.

Husen skulle behöva rödfärgas. De är gamla
och lite medfarna. Boningshuset är uppfört
i liggtimmer och brädfodrat utanpå. Ladu-
gården är byggd av restimmer och plank.
Alla knutar och fönsterfoder är vita men
skulle behövas målas. Det stiligaste på
hela gården är verandan, grön och vit,
sirad med många utsågade krusiduller.

Nu kommer Karl-Evert in.

- Kommer du nu? säger Anna. Ja ha inte
börja rusta må någe äta än.

- ja kastar ikull mej på soffa ett tag.
Sätt på radion så får vi höra vädre.

- Å dä någe fel må dej? Du verkar inte
som du va riktit kry, tycker ja, säger
Anna och knäpper på radion. Den står på
skänken vid köksfönstret med en liten
broderad duk över sig.

- Stockholm-Motala, säger den. Nu följer
väderleksrapporten frän Väderlekstjänst-
en.
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- Förresten, säger Anna, så å dä inte så värst mycke
må mej heller. ja hinner
inte må som förr. B'ror pä ifall vi måste sluta
te ....................

ANDRA AKTEN

Det har flyttat in nytt folk på Svedala, folk som ser
ljust på framtiden och som
redan lagt ned åtskilligt med pengar på att
försköna och förbättra sin fastighet. Bo
ningshuset har byggts om helt och hållet och ser nu
riktigt modernt ut med fasadtegel, brunlaserade
gavelfält, stora perspektivfönster med bruna
karmar och svart betongtegel på taket. Verandan är
ombyggd och innehåller nu badrum. Den har isolerats
ordentligt och täcks av brun plastpanel. Den har en
liten glugg med gult glas. De gamla dörrarna är
utbytta - porten är teakfärgad med ett stort
mässingshandtag och med smala, assymmetriskt
placerade råglasrutor.

Ladugården är nu mycket förfallen, men en
parabolantenn sitter på taket. Den passar inte så
bra utseendemässigt, men något får

man kanske offra för att få bättre standard Genom
Sky Channe1 kommer kultur från stora världen till
Svedala.

Jordbruket är nedlagt, men sportfiske förekommer,
och man kan jogga i skogen och utefter den gamla
vägen till staden.

En ny, asfalterad landsväg går c:a 50 meter
från stugan. Staden har kommit närmare.Från
torpet kan man nu se två bensinstationer -
Q8 och Statoil - samt växthusen vid Swed- .
plant Gardencenter och bilskroten, f:a Går
Demontering AB.

Far och mor i huset, Bengt och Karin, lob"
bar i stan, hon på Fitness Center och han
på Quickly Partyservice. Barnen, Kent och
Sarah, går i gymnasiet. Det är en pigg,
sportig och kreativ familj, som ser hela
tillvaron som en utmaning.

Det står en alldeles ny Opel Kabriolet på
gården. Den har mamma vunnit i en rolig
tävling. Det gällde att veta hur många
kalorier och hur mycket fibrer det finns
i ett Kavli Lightbröd och dessutom att
svara på frågan: "Varför skulle du ta med
dig Kavli Lightost pä första turen i din
nya Opel Cabriolet?" Karin gav ett fyndigt
svar med utgångspunkt i uttrycket "Lev
Light!", och hon vann!

Familjen diskuterar ibland Svedalas framtid
Man har ganska djärva planer och leker i
tankarna med olika alternativ: hästgård
(Swedala Riding Center), golfbana på de
forna åkrarna och med Lake Range vid sjön
(Swedala Golf Club), skidbacke vid Gårdsjö-
berget (Swedala Ski Center). Ibland tänker
man sig t.o.m. en enorm turistanläggning i
vilda västernstil (Swedala Western Ranch).
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TREDJE AKTEN

Livet på Svedala har ändrats pä ett radi-
kalt sätt. Far har byggt upp ladugården,
som delvis rasade ihop i vintras. Det finns
djur därinne - förutom Saras ridhäst (Royal
Viking Turbo) står två kulliga små kor där
och några får finns också. Mor tänker börja
så smått med giftfri grönsaksodling. Sara

funderar pä att åka runt i bygden med en
bandspelare och samla in kvarlevorna av den
lokala vistraditionen. Hon har börjat stu-
dera folklivsforskning pä högskolan. Kent,
som förresten just har vunnit en resa till
Disneyland i en slogantävling, tycker att
de andra har blivit halvtokiga.
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För att förstå orsakerna till denna för-
ändring måste vi gå något tillbaka i tiden
till en vacker och solig sommardag. Sara
solade sig energiskt på gräsmattan. Hennes
fader låg i skuggan av ett äppelträd och
bläddrade slött i motortidskriften Fart
Magazine. Hennes moder satt i en vilstol
borta vid väggen och studerade Jaques
Debrul's Face et Skin Program - ty solen
är skoningslös mot den nordiska kvinnans
ömtåliga hy.

Alla hade bandspelare med hörlurar, ty de
hade olika musiksmak. Därför hörde de var-
ken varandra eller det öronpinande oljudet
nerifrån Ordsjön, där Kent for omkring i
familjens motorbåt (117 hk) och skrämde
slag på änderna.

Bengt tittade upp från en annons angående
Volvos nya 1onglifeplåt. Plötsligt vidga-
des hans ögon av skräckblandad förvåning.
Han blundade och tittade igen - stelt och
stint bortåt vinbärsbusken. Han slet av
sig hörlurarna mitt i en countrylåt.

- Va.. va å dedär? stammade han, blek
under solbrännan.

Han såg en hel liten skara av målmedvetet
marscherande små varelser, knappt två deci"
meter höga. De såg ut som folk men var
ålderdomligt klädda i grå vadmalskläder
och hade stickade, röda luvor på sig,
trots sommarvärmen. sjöng gjorde de också:

Vi ska skaffa nya jobb!

Vi ska skaffa nya jobb!

Bengt tyckte sig känna igen melodin till
"Wc sha11 overcome..."

De bar på små textade plakat och bande-
roller:

Vi flyttar!
Tomteförbundet på marsch.
Fler arbetsti11fä11en för tomtar!
Bättre lagårdsmiljö!
Med TF för forntiden!

Lite längre bort syntes skylten "Med TFU
för framtiden". Bengt hann inte se allt.

Det var ett demonstrationståg! Det
grå män i knäbyxor, små grå kvinnor
kjolar och små, små barn i koltar.
serade förbi i rosenrabatten. Bengt
Sara rusa upp och in. De gick förbi
knuten, där Karin satt, synbarligen
deles stel. De gick under staketet
svann bort...

var små
i lång-

De pas-
såg
hus"
all-

och för-

Alla i familjen var tysta och grubblande
en hel vecka. Ingen tordes säga något till
den andre om den sällsamma synen. Sommaren
gick och hösten kom. Det blev fel på all-
ting. Det blev stopp i avloppet och över-
svämning i källaren. Teven gick sönder.
Plasttaket över altanen blåste bort. Det
möglade under fasadisoleringen. Elräkning-
en tredje kvartalet gick på 6 300. Senare
sprang expansionskärlet på vinden läck,
och vattnet rann genom taket ner över bok-
hyllan med dess bokklubbsböcker, en värde-
full samling av amerikanska bestsellers i
svensk översättning. Så fort den första
snön kom ramlade ladugården med parabol-
antenn och allt.
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Plötsligt en dag sade Karin:

- Jag upplever att vi har hamnat i en gan-
ska jobbig sits, men jag tror att det
beror på att i somras...

Och så berättade hon vad hon sett.

Nu vågade alla tala om det. Kent tyckte
att alla blivit totalt knäpp i roten. Han
vart nästan rädd.

Men nu diskuterade de andra länge och väl
och Bengt sade:

- Jag upplever att om vi ska kunna lösa
dom här knutarna i den situation som
vi sitter i så får vi bli mer miljö"
medvetna.

- Och kulturmedvetna! sade Sara.

EFTERSKRIFT

Frampå vårkanten, när Kent mekade med sin
motorcykel utanför den ladugård som hans
far (numera sekreterare i hembygdsfören-
ingen) hade reparerat med stor pietet, såg
han en liten grå, knappt decimeterhög ge-
stalt stå och glutta fram bakom oljedunken
till synes både nyfiken och skrämd på sam-
ma gkäng. Det såq ut som en mycket liten
poj e.Så hördes en röst längre bort ifrån:

- Nisse, din otering! Trösta dej, unge,
om du inte kommer må däsammå!

Det stod en liten gumma vid lagårdsväggen,
och barnet kilade iväg. Gumman fortsatte
att vara ovettig:

- Du ska aldri gå så där nära fOlk - hör-
dudä! Du räcker ju knappt opp te fot-
knöla på döm, å di kan vara faliga. Du
ska inte varå så garkug! Men du å 'le
1iker far din. Men du ska då aldri få
följa må på kalas någe mer, ifall ja
ska få hålls å gniå etter dej å 1etå...

Så där gick hon på, och sä försvann de in
i 1agårn.

När Kent hämtat sig något från en förvåning
som gjort honom alldeles handfallen, smög '
han försiktigt in i ladugärden. Han såg
ingenting. Han fortsatte in på magasinet
och tyckte sig höra svag musik. Oändligt
försiktigt makade han sig bort mot en gam-
mal kista, som stod i en vrå. I utrymmet
där bakom såg han det som vart hans livs
stora upptäckt. Han såg dukade små bord,
dignande av maträtter och med vita dukar.
Han såg en gammal man sitta på en pall och
spela med en sorts stråke på ett primitivt
instrument, som han aldrig sett maken till
förut. Små grå figurer i röda mössor höll
varandra i händerna och dansade i slingor
och krumbukter.

Kent har aldrig vågat tala om vad han säg,
men senare, när han börjat studera musik-
vetenskap, har han beskrivit dansen i en
omdiskuterad 60-poängsuppsats;(se Kent
Svedlund: Om långdansen i forna dagars
Sverige, Acta etnol.XXVll).

Men på Svedala frodas giftfria potatisar
och morötter, och lummiga äppelträd skug-
gar den numera stiltroget återställda gam-
la gården.
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Fonderna

KOM IHÅG VARA FONDER!

Folkmusikfonden pg 71 55 33 - 6

Gustaf Wetters Minnesfond pg 71 55 33 - 6
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