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Spelmansförbundets Ordförande har ordet

Planeringen och arbetet med Folk-

musik och Dansåret 1990 i Sörmland

samt Riksspelmansveckan med Zorn-

märkesuppspelningarna i Nyköping

har nu gått in i ett intensivare

skede för oss i Spelmansförbundet.

Samarbetet inför 1990 med Stiftel-

sen Kultur i Sörmland och dess

företrädare, Anita Hedlund och

Lennart Lundblad, betraktar jag

som en pärla i min spelmanstill-

varo.
I nästa nummer av SÖRMLANDSLÄTEN

kan jag ge en fullständig skiss

över den verksamhet som kommer att

ske i landskapet under 1990.

Den 7- 8 april anordnade Organ-

isationskommittén för Folkmusik-

och Dansäret 1990 ett rikstäckan-

de planerings- och inspirations-

seminarium i Flemmingsberg utanför

Stockholm.

Sörmland förträddes av Lennart

Lundblad och Anita Hedlund, Kultur

i Sörmland, samt Christina Frohm

och Arne Blomberg, Södermanlands

Spelmansförbund.

En av höjdpunkterna på fredagens

program var när Christina Frohm

spelade och berättade om sina er-

farenheter som spelman och peda -

gog. Hon presenterade även en del

av Sörmlands regionala arbets -
gruppideér inför 1990.
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KONSERT OCH DANS

För fredagskvällens konsert och

dansmusik stod Folkmusikgruppen

Simmings frän Sörmland, enligt

programtextförfattaren en tradi-

tionell mängfasseterad folkmusik-

grupp.

Groupa medverkade med svensk

nutida folkmusik, gruppen Zebra

med svenskl afrikansk.

Zebra inledde och framförde musik

och dans på ett traditionellt sätt

som kändes rätt och riktigt.

De lade sig vinn om sin provins-

iella tradition. Ett framförande

som publiken uppskattade.

Om Simmings kan jag inte nämna så

mycket då jag är medlem i gruppen

och part i mälet.Oet sow gladde mig

var ett underbart gensvar från pu-

bliken, ( gällde även under dans-

spelningen), samt de många engage-

mang vi har fått runt om i Sverige

efter värt framträdande.

Groupa kan jag inte närmare kommen-

tera dä jag varken förstod mig på

deras konsertframträdande eller

dansmusik.

jag slutar med ett tack till er alla

i Spelmansförbundet för förtroendet

att få leda verksamheten ett år till.

Jag är mycket glad och stolt över

Södermanlands Spelmansförbund och

dess styrelse, Ett förbund som åt-

njuter respekt och förtroende i

värt spelmanssverige.

Varma hälsningar från Sören Olsson

med familj.



Östgöten Arne Blomberg blir
alltid Sörmländsk spelman

Visserligen har Arne Blomberg, en av

stöttepelarna i Södermanlands Spel-
0

mansförbund flyttat över gränsen och

I bosatt sig i Östergötland, men sörm-

länningarna har varit förutseende.

Vid årsmötet, som hölls i Malmköping

utsågs han enhälligt till hedersord-

förande och därmed är han Sörmlänning

för alltid.

Arne Blomberg berättade, att han

skolades av Gustaf Wetter, vars minne

för alltid finns bevarat i bland ann-

at spelmanskretsar.

Arne Blomberg kom tidigt med i Söder-

manlands Spelmansförbunds styrelse.

3ustaf Wetter såg nämligen tidigt

vem han hade i sina led.

- Det här känns verkligen hedran-

de, sa Arne Blomberg. Söderman-

lands Spelmansförbund är det äld-

sta i landet, också ett av de

kraftfullaste.

- Jag har ju haft förmånen och

glädjen att följa utvecklingen

allt sedan Gustaf Wetters dagar.

Han, om någon, visste hur Spel-

mansförbundet skulle utvecklas.

Arne Blomberg har gått den långa

vägen sedan han för 27 år kom

med i den " musikaliska" lång-

dansen.

Han invaldes i styrelsen och via

vice ordförandeposten fick han

ta över klubban.
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August Widmark och sfärernas harmoni
Spekulationer kring ett musikaliskt universalsystem

av Stig Norrman

Att spelman ofta haft förbindelser med
det overnalurliga ar allom bekant. En om-
fattande berattartradition om förbindelser
med exempelvis Nacken eller Strömkarlen
har också knutits till spelman, framför allt i
mellersta och norra Sverige med personifi-
erade exempel i praktiskt taget varje sock-
en. Sörmland ar därvidlag inget undantag.
Att ha lärt av nacken eller vara i förbindel-
se med någon som stod djävulen nära, var
onekligen en viktig kvalifikation även i den
sörmländska spelmanskarriären, De flesta
av oss känner också till berauelsen om hur
Carl August Lindblom med sin fosforlysan-
de stråke fick stolar och bord att dansa -
låt vara med viss insats av eget arbete -

och hur Svinstu-Fredrik med Hins hjälp,
gjorde sin systerson August Widmark till
Sörmlands störste spelman.
Men for en del spelman sträckte sig ambi-
tionen längre an till att vara beroende av
eller förlita sig på den Onde. En sådan spel-
man var Olof August Widmark (1824-
1878), åtminstone om man får tro Karl
Eriksson, "Millerste-kal", från österåker.
Widmark var förutom en duktig lärare med
många fiolelever också en länkare och filo-
sof, som bl.a. funderade över eventuella
samband mellan musik och känslor, tid och
rum. I $pelmansforbundel$ arkiv i Malm-
köping finns en tabell som lillskrivits Wid-
mark och återgivits av den ovan nämnde
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Millerste-kal. l dennes prydliga piktur vi-
sar "Spelman Vidmarks Musik-aliska Uni-
versal-system", sambandet mellan tonart-
erna, årets månader, klockslaget, färgen,
människoåldern samt solens och månens
inverkan på sorgen och gladjen.

Men del ar inte bara "nutida" folkmusi-
ker som intresserat sig for musik och sinn-
lighet. Redan de gamla grekerna ansåg att
förutom sång och instru mentalmusik. var
musiken ett uttryck for hela den andliga
kulturen (vissa teoretiker förde till och
med astronomi till de musiska konsterna).
Detta innebar att musiken fick en närmast
central funktion i det grekiska samhället,
framför allt i ceremoniella sammanhang.
Sålunda var man mycket noga med vilket
instrument som fick användas beroende på
den gud som skulle hyllas. l den rena och
balanserade Apollonkulten exempelvis, fick
endast stranginstru ment användas (lyra
och kithara) medan de extatiska Dionysos-
festernas viktigaste instrument var den
tonstarkare aulös, ett skalmejaliknande
blåsinstru ment.
Har fick också tonarternas - eller snarare
skaltypernas, karaktärer en stor praktisk
betydelse, vilket kan belysas med följande
anekdot:

Då Pythagoras en dag stod och betraktade stjasn-
himlen stördes han av en skara unga pojkar, som
hade blivit uppeggade av en aulösspelare och som
nu med våld ville trånga sig in hos en skådespe-
lerska i närheten Då befallde Pythagoras au mu-
sikern skulle flytta pä halvtonssteget, d.v s andra
på skattypen. Detta skedde, varpå ungdomarna
lugntoch rofyllt gick hem

jUst tonarterna har alltid mer eller mind-
re kopplats ihop med olika temperament
eller egenskaper och under barocken till-
delades de enskilda tonarterna också be-
stämda verkningar och "färger", vilka med-
vetet användes av tonsamma som hjälp-
medel i komponerandet. Sålunda fick C-dur
Slå for manlighet, militär disciplin och
naturkraft medan G-dur angav dagsljus,
solsken och gröna ångar; F-dur var tonart-

en for pastoral idyll. Fiss-dur eller tonarier
med många korsförtecken associerades
med "idéer om himlen, med extatiska
visioner om en värld utanför all smarta och
pina, med evig fred och himmelsk tröst" om
man får tro C. F. Handel.
F- moll och fiss-moll stod for olika grader
av tragiska inslag - djup bedrövelse, me-
lankoli och patetisk klagan: g-moll for
svartsjuka medan e-moll var tecken på
vemodiga och sorgsna stämningar.
Det ska dock påpekas att del såväl under
barocken som under senare århundraden
varit delade meningar om tonarternas sär-
prägel. Men många tonsättare har gripits
av tanken och det ar säkert ingen tillfällig-
het att Beethoven väll just F-dur for sin
sjätte symfoni, Pastoralsy mfonin.
Det ar heller ingen tillfällighet att spel-
mannens nackpolskor ar komponerade for
omstämd fiol. Tillfälliga - och med drag av
efterkonstruktion, ar nog däremot liknel-
serna med klockorna i Tyska kyrkan i
Stockholm, "Tiska klocko", liksom i en del
fall uttrycket 'Torstalld efter engelska
klockan".
I Millerste-Kals - Wid marks - tabell finns
emellertid de olika tonarternas etos eller
"karaktär" endast antydd genom gradering-
en av gladje (dur) och sorg (moll).

jag nämnde ovan barocktonsättarnas
idéer om tonarternas bestämda "färger".
Sam mankopplingen av färger ooch toner ar
en företeelse med årtusenden av historia
bakom sig. Har skall bara nämnas Isaac
Newton och hans färgprisma i vilket han
lyckades soderdela solljuset i sju färger
(roll, orange, gult, grönt, blått, indigo och
violett). Sambandet mellan dessa färger och
vår sjimnWa, diatoniska skala var natur-
ligtvis uppenbar for filosofiskt anlagda
skriftställare och vetenskapsman. Vissa
opponerade sig, bl.a. Goethe, men medgav
att även om ljud- och ljusfenomen inte
direkt kunde jämföras med varandra, så
kunde båda härledas ur "en högre lag".
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Har vim en enkel sammanställning över vad jag hittat i litteraturen om sambandet mellan färg och ton
Tabellen, som inte gör anspråk på fullständighet, ar uppställd efter den naturliga fargtoncirkeln men an-
ger inte tonartskaraktar (dur/moll)

Blå Grön Gul Röd Kalla
Blågrön Gulgrön Gulröd Blåröd

A G F E D C(H) I Newton (1704)
C D E F G A(H) L Castel (1720)
C D E F G A(H) C Envallsson (1802)
E(D) F H(A) A C G A(H) AsLrolog liu. (1%4)

D A E Ess B F Millerste-kal (1930)

Tyvarr medger inte utrymmet några närmare analyser, men nog verkar det som om Envajlsson tittati den
gamle jesuitpatern Gaslek skrifter( 7)

Nåväl, att färg och ljus idag har stor be-
tydelse vid vissa musikaliska framföranden
vet åtminstone var och en som varit på en
större rockkonsert.

Under antikens och medeltidens spekula-
tioner sammanställdes ofta toner, tonarter
(och färger) med planeternas talförhållan-
den. Har tänkte man sig ett harmoniskt
universum där planeterna rörde sig i banor
vars avstånd från varandra var proportio-
nellt till avståndet mellan skalans toner.
När universum sålunda rörde sig gav detta
upphov till sfärernas harmoni, en lovsång
till Gud, som i människans inre motsvara-
des av det harmoniska förhållandet mellan
kropp och sjal. Detta förhållande försökte
människan sedan efterlikna genom att ska-
pa vad vi kallar musik.
l "Spelman Vidmarks Musik-aliska Univer-
sal-system" finns visserligen inte planeter-
nas eller stjärntecknens ställningar med-
tagna, annat an indirekt genom månaderna.
Däremot visar tabellen kopplingen till sol
och måne.

Inom astrologin. som har tusenåriga röt-
ter i folktron och val också får räknas till
de kosmdcgiska spekulationerna, står sol-
en bland annat for viljekraft, besjutsam-
het och inre styrka medan månen mer står
for känslor och sinnesstämningar. Det ar

har också lått att göra kopplingen mellan
solen och medeltidens "hårda" durus (dur)
respektive månen och det "mjuka" mo/lus
(moll) - även i enlighet med Widmarks
anvisningar.

Vad galler sambandet mellan färger, års-
tider och tonarter visar Widmarks tabell
att de "varma" färgerna rott och gult åter-
finns under högsommaren och hösten,
medan mera "kalla" (vilt, blått) hor vintern
till. Grönt tillhör vår och försommar. l ta-
bellen syns också all antalet kors (#) i
korstonarter kulminerar vid midsommar
medan motsvarande antal förtecken i b-
tonarter kulminerar vid jul. Har speglas på
satt och vis bondebets indelning med sin
kulmen vid sommar- och vintersolståndet.
Och eftersom bondens festår alltid har följt
solåret, ar det heller inte så konstigt att det
enligt tabellen ar roligare vid midsommar
an vid jul. Forsom maren har ju av hävd
alltid varit ungdomens tid, medan jultiden
mera varit knuten till olika kultiska
funktioner.

När jag ser kolumnerna for tid och ålder i
tabellen kommer jag osökt att tanka på den
sk. "ålderstrappan", en klassisk bild inom
det folkliga bonadsmåleriet. Widmarks
"ålderstrappa" ar betydligt snävare uppde-
lad an den gängse, men har sin kulmen
under hogsom maren j glädjens. jublets och
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kärlekens varma färg. Men i bonadsmåle-
riet möter vi också de sociala positionerna,
illustrerade genom höjdskillnaden i ålders-
trappan. Det nyfödda barnet och den
döende åldringen har samma låga status,
medan mannen vid 50 års ålder - på tidiga
målningar redan vid 40 - har nått höjd-
punkten i sin karriär. I Widmarks tabell ar
vitt (- alla färger) det lilla barnets färg,
medan svart (- inga färger) symboliserar
den "döende" åldringen. Karriärens höjd-
punkt - 40 år - sammanfaller har med den
stora septiman, d.v.s. i dur tonintervallet:
C - H resp. Gess - F: i moll: a - giss resp. ess
- d.

Slutligen kan man då spekulera i om en
sådan har tabell verkligen använts av
Widmark någon gång, eller om den ar
Milkrste-Kals egen skapelse men som
tillskrivits den mer kände spelmannen for
att få större tilltro.
Enligt uppgift fanns det åtminstone en
spelman till i Sörmland som var övertygad
om exempelvis ålderns betydelse for val av
tonart. Det var den gamle klockaren på
Orno, Filip Olsson, som bl.a. konstruerade
en slags "gradskiva" där man kunde stalla
in de olika variablerna (kanhända lika
många som hos Widmark) och sedan avläsa
sambanden mellan dem.
Och, vem vet - kanske har vi har nyckeln

till varför vissa spelman ar så mycket
duktigare an andra, varför vissa grupper
låter så bra tillsammans, varför ... ?
själv avslutar jag spekulationerna med att
citera Edward Pettersson i Fagerhult, Vagn-
härad, på tal om övernaturliga ting:
"Nej, jag tror inte på de' där, men - en vet
ju aldrig riktigt, en vet inte de' se!"
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Du som ska flytta eller byta telefonnummer eller
redan har gjort det, meddela respektive organisa-
tion detta så har du större chans att få tidningen.
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, När ja va själv

Nu så ska ja berätta 6m en träli kväll.
FÖr dä va ett rolit program på teve, a dä
där dä tänkte ja att ja skulle ta a sätta
mej a titta på - a då va dä en tokstolle
- han hadde köpi såna där rullskrisskor
di har - må hjul på - a di där di skulle
han sätta på sej. Han va inne a hölls må
dä där, a sen när han skulle resa på sej,
då for bena isär på'n, s'att han höllt på
te fläka sej. a sen for han ikull rak-
tänger a for in under sOffa - a sen när
han skulle Opp, då feck han tag i gardin,
så han ryckte ner gardinera för fönstra,
a gÖlvlampa for ikull må. A sen ramla han
ut i Farsta a trappen utföre a ut på gata,
a sen vet ja inte va dä vart män, men ja
tyckte dä va rolit dä där, för di kan då
få te't hur tokit sBm helst, så ja skrat-
tå, för dä tycker ja å sk8jit må såna där
tokheter.

" Fast dä där va ju snart gjort, a sen
kom dä e sÖm sjöng. Dä va ett branog må-
lat fruntimmer, a ho gäpdd a sLog må arma°
a skuttS. När di gör såna där sk6jprogram
så har di aldri så mycke rolit sa dä räc-
ker hela programme, utan di måste ha må
nära sÖm sjunger imiLLaåt - för a fylla
ut må. A då brukar di sjunga på engelska
för te visa att di å styvå på dä. Då sl8r
ja över på dä andrå programme a tittår på
dä, tess ja tror att di ha sjungi färdit.
ja behöver inte resa mej heller, för ja
har som e Lita dosa må fullt må knappar
på, a då kan en klämma på den a då stÖr
dä Öm på teven, a behändit å dä tycker ja,
för dä ingen sLadd heller, så ja vet inte
hur dä kommer sej. sa di å finurligå te
hitta på. sa ja gjorde dä - fast då va dä
en s6m spetå ikring ute i trägårslanna a
han hadde e Lita kratta, a så hadde han
sÖm e Lita tovå sÖm han geck a höllt i -
dä va Le nån växt, kan ja tro. A så fun-
derå han på var han skulle sätta ner den
där - a hölls a sagga Öm dä, så ja geck
ut i köke a satte på panna.

ja hadde kvar en halv vettkuse, a den
där skulle ja ha a dÖppå, fast när ja tit-
tå i brOburken sa ha han Legå a vurti
mögluger, så den feck ja slänga te kos, a
då hadde ja bara Lite hårt brO sÖm ja
blötte Opp i kaffe, a dä va då inge vidå-

re.

8
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Ja geck in i rumme sen, för ja skulle
si Öm den där vrÖlhona hadde slutå, a dä
hadde ho, fast då va dä en kar i ställe,
a han gapa då etter värre. A spelå på nån
sorts gitarr gjo'de han. Inte begrep ja
just va han sjöng, men ja tror att dä va
Öm någe fruntimmer SÖm haclde Lajd a ifrån
en, a så ville han att ho skulle komma te-
baks, så ja tror dä va dä han menå. A så
hadde han nära blanka skinnbOxer på sejp
a di verka vara för små ått'en - a så gne
han ikring a vicka på röva a vrÖlå sÖm en
tjur, sa riktit sLuger kan han ju inte ha
vari, dä kan ja aldri tro, Så dä va°le
mycke för dä som ho hålidé gett sej iväg.

sa ja Lessna på dä där skiten, så ja
stängde a teven a tog fram dragspele a
geck ut i köke a satte mej - ja har ett
sånt därnt gammalt enradit skinnjuck sBm
ja brukar spelå på. ja hadde en gammal
vals etter Lilja som ja funcierå på ifall
dä geck a ta Ut den där på dragspele, a
dä försökte ja må, fÖr han å inte så dum-
mer den där valsen - a dä geck ätter ett
tag, så ja kom i taga där a spelå a stam-
pa må föttera så gÖlvbrädera di gung$ i
köke - så dä vart rättså rolit i alla
fall sen. å ja höllt på Länge a spelå -
gamla polsker a allt möjlit. ja tycker
förrexten bäst Öm tretakt - för dä å fl-
nist. sa här sir han ut den där valsen -
ifall du å styver på te ta ut bitar etter
noten. Han å rättså bra, tycker ja, för
dä å bra takt i'n, så han å inte så dum-
mer, igentligen.

BERNT OLSSON l
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ChristinaFrohm:

Utvecklingen
,'id planerings- och inspirationsseminariet

inför Folkmusik- och dansåret 1990 hade

Christina Frohm en programpunkt.

valda delar av hennes anförande publiceras

i Organisationskomnitténs informations -

blad, resten tar vi med i SÖRMLANDSLÄTEN.

Det är en vårdag 1956. Morfar har nyligen

sålt kon och börjat trappa ner på jord -

bruket med ålderns rätt, nyss fyllda 77.

Kanske känner han sig lite vilsen utan

jordbruket, men han har ju hästen kvar som

sällskapshäst.

gåri råttriktning
Ibland gör vi en resa till kvarnen i Björn-

1unda. Det tar hela dan l Vi ska ju dricka

kaffe i stugorna, prata med mjölnaren och

handla kaffe, socker och havregryn till

manna i den doftande lanthandeln.

Morfar har berättat pä vägen hem att han

tänkt fila upp klingorna till sägen och

packa ved i 1ockomobilen och såga "bonn-

timer en säsong till.

jag har lekkamrater hos mig från granngärd

och vi leker i syrenbersån, eller mågfä11-

an, som pappa säger när han vill reta sin

8- åriga dotter. Det knastrar i gruset och



jag ser Rudolf, morfars ungdomskamrat,

kliva av cykeln.
&

Tankarna far snabbt genom mitt huvud men

beslutet är lätt att fatta.

- Nu får ni gä hem. jag ska gä in ! jag

vet precis vad som ska hända. Morfar ska

hämta ner två fioler frän kamnarn och de

båda kamraterna ska stryka bort lite spån

från hyvelbänken och sitta där och spela

med och för varandra hela eftermiddan"och

JAG ska vara där.

När jag blev sä lång att jag själv kunde

ta ner fiolen från väggen började jag spe-

la bara för att ingen bett mig göra det,

snarare tvärtom. Sen gick allt av bara

farten.

En väluppfostrad flicka i 50-60- talets

skola skulle gå i komunala musikskolan,

alltså gjorde jag det och har haft stor

glädje av det.

' Sä har åren gått, med föreningsfostran i

Södermanlands Spelmansförbund. Där har

jag också fått möta traditionsbärarna Ivar

Boström, Edvard Pettersson med flera och

fått känna glädjen över att ha en kompis

pä nyss fyllda 90.

Där har jag fått lära mig spela till dans.

För mig och min generations spelmän och

även yngre har det varit naturligt att ar-

beta i spelmansförbundets form i Sörmland.

Där har funnits och finns fred och frihet.

Kunskap och kreativitet. Skjortan blir in-
^

CristinaochMorfarAlbertGustavsson(1879-1961).

te för trång och några alternativa för-

eningsformer har inte varit aktuella för oss.

Andan har varit sådan att en grånad spel-

manshövding sagt till de yngre vildhjärn-

orna, som haft spelmanskurser och andra

nymodigheter i tankarna att; - jag gillar

det fan inte, men jag stöder er !

Finns det dä någon utveckling hos mig,

klassad måhända som en bakåtsträvare eller

möjligen " revivalist" ? Jo vars, inte

spelar jag som för 30 är sedan, inte heller
som för tio år sedan.
En försiktig utveckling genom ständig an-

vändning av folkmusiken mest i danssaman-

hang, utan ängsliga sidoblickar.

Andra länders och folkslags kulturarbetare

tror jag gagnas bäst av att jag lyssnar

till och förstår dem och mest respekt tror

jag att jag får av dem genom att vårda och

använda musiken och inspirera min omgiv -

ning.

Min omgivning har under 21 är varit barn

i komunala musikskolan. jag blev alltså

fiollärare ungefär tio är innan tanken pä

att utbilda spelmän till fiollärare föddes

i det här landet.
Det fick till följd att man inte kände sig

riktigt accepterad någonstans.

Hos spelmännen ansedd som förstörd och

skolad, särskilt under en tid dä man blev

folklig om man inte kunde spela fiol.

Hos 1ärarkollegorna också en smulda sedd

över axeln pä grund av bakgrunden, men pä

senaste åren fungerar kontakten allt bätt-

re eftersom våra pedagogiska idéer frän

den folkliga sidan numera är accepterade

i etablissemanget.

Erfarenheten vad det gäller barn och musik

så är det som med barn och mat. Dom gillar

många sorter, gärna en italiensk pizza,

en grekisk moussaka och svenska köttbull-

ar men inte blandningar därav.

10



Det stora bröllopet
vid Nygård på Mörkö år 1891

-URORD

En berättelse frän Mörköns Nygärd,

som handlar om ett dubbelbröllop

och är en skildring ur Erik Ljung-

grens manuskript,

" DEN G:,MLE SKRÄDDAREN BERÄTTAR".

Först en liten presentation av

Erik Ljunggrens bakgrund.

FADER: Adolf Ljunggren, gårds-

skräddare. Född 3 december 1855

i Sörbystugan, Hölö, vid Kyrksjön.

Adolf var ett av fyra syskon. Nöd-

en i stugan var stor. Fadern var

skomai<are, med liten förtjänst

och, som sonen anmärker, allt för

nära Hä11eby krog, där skomakaren

gärna dränkte sina sorger och

bekymmer.

Molf och hans syskon fick likt

många andra barn, ta tiggarpåsen

och be om bröd, i denna till ut-

seendet så välbärgade bygd.

En jämförelse mellan dessa barns

tillvaro med dubbelbröllopets

överflöd femtiotalet är senare

är knappast möjlig.

Skillnaden är nästan ofattbar.

MODER: Adolf kom att gifta sig

med en torpardotter från Hagdala,

Maria Sofia Andersdotter, född

26 januari 1838. ( Maria lärde

sig att läsa, men aldrig skriva,

det ansågs onödigt).

,aria födde nio barn, åren 1861-

1878. Sex söner, däribland Erik,

född 1872. Han blev liksom fadern

och bröderna Hjalmar och Carl,

skräddare.

Skräddarna var vandrande yrkesmän,

man gick hos bönderna och sydde,

något hemarbete existerade inte.

Så, fick man en beställning på

bröllopsutstyrese1 från Nygård,-

och sä börjar historien om ett

11
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Brudmarsch efter Isak Andersson
Brudmarsch från Delsbo är en variant på denna

)rö110p som varade i dagarna tre.

HUVUDPERSONER:

FADER: johan Peter Andersson, kyrk-

värd, född 25 juli 1832, dog vid

85 år

MODER: Anna Charlotta Andersdotter,

född 27 augusti 1840, dog vid 98 är.
DÖTTRAR: Anna Regina, född 17 febru-

ari 1865 och Karolina Matilda, född

7 december 1869.
MÅGAR: Nils Ludvig Eriksson, Löten,

född 8 december 1865. Karl August

Andersson, Örsta Nergård, född 29

juli 1866.

VIGSELFÖRRÄTTARE: Komminister David

Petrus Hamström.

ERIK LUDVIG LjUNGGREN:

Skräddarmästare Erik Ludvig Ljunggren har

under sina yngre dagar varit en anlitad

spelman. Han år något notkunnig och har

sina flesta melodier från sin moders mor-

broder, Isak Ludvig Andersson, vilken var

född i bör.jan av 1820- talet.
Denne brukade spela tillsamnans med

klockare Eklund i Hölö, vilken var en

framstående fiolist.

Ljunggren, som är född 1872, har mest spel-

at med Karl Andersson i Häggnäs.

Sä skriver Olov Andersson om Ljung-

gren vid uppteckningstillfä11et 1936.



Polska efter Öberg vid Tullgarn
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Erik Ljunggren dog i Trosa 17 novem-

ber 1959, 87 är gammal.

Han etablerade sig 1897 som skrädd-

armästare i Trosa. Där var han leda-

mot av stadsfullmäktige, drätsel-

kammare, folkskolestyrelse, hälso-

vårdsnämnd, brandstyrelse, taxerings-

nämnd... och ... RÅDMAN, mm. mm.

( När sydde han, undrar skrivaren).

Utom allt detta hade han familj och

var en baddare på fiol som han an-

vände flitigt till allas glädje.

Tack alla Ni, som hjälpt till med

data !

Skrivare:

Vera Gustafsson i Wreta.

HOS KYRKVÄRDEN JOHAN PETTER ANDERS-

SON OCH HANS MORA, ANNA CHARLOTTA

l NYGÅRD.

Vi förflyttar oss till en gammal

genuin bondgård i slutet av 1891,

där kyrkvärden och hans mora ska

hälla bröllop för sina båda döttrar,

Anna Regina och Karolina Matilda

med de båda bondsönerna Nils Lud-

vig Eriksson från Löten och Karl

August Andersson från Örsta Ner-

gård.

Det är en mycket fin bondfamilj.

Kyrkvärden vars hela umgänge verk-

ar förfinat, ej detta grova burdusa

som framträder hos en del odalmän

pä den tiden.

Kanske umgänget med prästen var sön-

dag, gör sitt till för att förfina

hans sätt, men jag tror att han har

detta nerlagt i sin natur.

johan, kallad janne i Nygårn, var

en fin 1anthushä11are och hade ett

stort intresse för hästavel. Många

äro de hästar som utgått från hans

stall, vackra välvårdade djur och

väl inkörda, ty han var en mästare

att sköta tömmarna.

Han sålde också sina hästar med god

avans och tillsammans med lantbruk-

et blev han en välbärgad man.

Hans uppträdande var alltid korrekt,

han förtärde sällan sprit, skulle

han bjuda någon gång, var det på

lite conjak.

Hans mora, Anna Charlotta, var lika

tyst som försynt, i stillhet utförde

hon sina sysslor Hela deras hus var

13



pyntat och fint som till fest.

Uti denna miljö blev flickorna föst-
6

råde och båda blev pä varsitt håll

duktiga husmödrar.

Min far, gårdsskräddare Adolf Ljung-

gren, var anmodad att tillgodose

brudgummarna med bröllopskläder,

de bestod av tvåradig bonjour, s k

redingote med tillhörande byxor och

väst.

Dessa betalades av brudgummarna,

men sä skulle även förfärdigas ung-

farskostymer, enradiga kavajkostymer

av prima tyg, vilka betalades av de

blivande brudarna. I gengäld ålåg

det den blivande brudgummen att pre-

sentera en ungmorsklänning.

Jag minns kyrkvårdsmors far, som

tidigare brukat Nygård och nu hade

ett rum pä gärden, som undantag jag

·fäste mig särskilt vid honom, därför

att han använde någon slags bygde-

dräkt, knäbyxor, långa vita strumpor
och spannskor, samt en kort jacka

som gick upp i halsen. Det förekom

ofta att äldre män gjorde byxor med

sä kallad lucka, i stället för den

PolskaefterlsakAndersson

nuvarande gylfen, gjordes frambyxan

hel med sprund i sidorna, som sedan

knäpptes med knappar.

Ja, det var på Mörkön, Vargön kall-

ad. Mörköborna kallades för vargar,

av vilken orsak kan jag ej förstå.

De var igenom ett mycket hyggligt

folk och inte blodtörstiga.kanske

var det för att de i allmänhet hade

långa livrockar av grå vadmal.

Men alla socknar hade sina öknamn.

Mörkö vargar, Hölö herrar, jerna

men, Trosalands stakar, Vagnhärads

kajor, Veterljungs halmåkrar, Bål-

inge kalvar och sä i all oändlig-

het. Trosa innevånare kallades för

pitoenglar. Tyd mig den texten som

det kan.
Sedan far och jag avslutat värt ar-

bete och allt utfallit till belåten-

het, erhöll hela familjen inbjudan

att närvara vid bröllopet, som skul-

le ske midsommardagen 1891.

DUBBELBRÖLLOPET PÅ NYGÄRD

SOM VARADE I DAGAR TRE.

Midsommardagen 24 juni 1891, den av

många efterlängtade dagen, ingick
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sätan, ( som klädde bruden), jemte

, tärnor, men fru Grönlund stod en-
ligt min uppfattning för det hela

visavi brudfinesserna.

' Som sagt, kortegen odnade sig. I

första vagnen äkte brudparens för-

äldrar, efter dem följde en vagn

med spelmän. Det var Trösslapojk-

ärna August och Alfred och under

tonerna av den gamla 1ästringe-

marschen satte sig tåget i rörelse.

Det var inalles tjugosju fordon.

Det var sä roligt att se på häst-

arna , de trippade som mamseller

utåt vägen, antagligen blev de

livade av musiken.

Färden ställdes till Idala, der

örudarna hemtades.

Sä fortsatte vi till kyrkan under

tonerna av marscher och gånglåtar,

blandat med en eller annan polkett.

Vid kyrkan tog fiolmusiken slut

och spelmännen fattade posto, en på

var sida av portalen, där de mottogo

brudgummarnas hattar, vilka de hö11o

till ceremonin var slut.
16

Vigseln förrättades av komminister

David Petrus Hamström, sedermera

kyrkoherde i Värdinge. Han var son

till en av compositörerna till Sörm-

landssängen " Känner du landet, det

härliga rika".

Efter sedvanliga omfamningar och gra-

tulationer av de närmaste släktingar-

na, återvände bröllopsgästerna till

Nygärd, företrädda av spelmännens

glada låtar.

När vi nalkades gården, möttes vi av

salut, vilka några av pojkarna ombe-

sörjde medelst vanliga mynnings-

laddare.

Inkom på gårdsplanen, möttes vi av

festens allt i allo. Värden Gustaf

Andersson i Överörsta och hans servi-

triser med fulla pokaler och glas

fyllda med vin varuti vi drack

brudparens skäl.

Komminister Hamström höll ett varm-

hjärtat tal till de unga brudparen

och önskade dem tomtebolycka.

Nu var det dukat för gäösterna. Brud-

paren med släkten, samt pastorn var

dukat för i salen. Den övriga all-

mogen fick bänka sig kring ett fest-

ligt dukat bord i lövsalen på gårds-

planen - och - jag kan säga att det

fanns mat. Stora fat med stekar och

fisk.
Bordet dignade av rätter och värdeii

sprang som en skottspole för att se

efter så att ingenting fattades,

varken å fat eller i glas, de skul-

le vara fyllda jemt.

Gustaf Andersson hade en ansträngan-

de dag, men glädjen stod högt i tak.

I minst fyra timmar sutto vi till

bords. Sedan serverades kaffe med

conjak och punch, det var välför-



sett i kyrkovärdens källare.

Sedan kaffe druckits togs borden
' bort och spelmännen stämde sina

fioler och dansen gick med lif och

lust, den träddes av såväl äldre

som yngre. Rätt sä intressant var

att se de äldre klädda i sina 1if-

skurna rockar, förande de äldre

kvinnorna i sina bästa svarat

0 klänningar, med den prydliga spets-
mössan fastsatt med nålar i håret,

försedda med konstgjorda blommor i

olika kulrörer.

Med vilket allvar de tog sin vals,

der förekom nigningar i densamma,

så det var som en böljegäng. Tog

dom för ombyte en polkett med rask-

are takt, då stod de länga 1ifskört-

en ut, som en sky omkring dem, allt

under skratt och skämt. ja, det var

roligt. Under dansen kringbjöds för-

friskningar bestående av punch, vin,

saft och karameller. För de äldre,

som så önskade, var toddy dukat vid

ett särskilt bord. Det dracks inte

grogg på den tiden, utan varmt vatt-

en och socker och conjak efter be-

hag, mest tyckte de om den mahogny-

liknande färgen.
Brudparet var med i dansen hela

kvällen. Alla skulle ha en sväng

med brudarna. Brudpolska dansade-

es ibland i par, så även fyrpolska.

Vid ettiden drog sig brudparen till-

baka, sedan först den sedvanliga

ringpolskan gått av stapeln, nemlig-

en dansa " KRONAN AV BRUDEN" och

sedan tävla mellan gifta och ogifta

att söka nappa bruden frän varandra.

Men, det var visst en tyst överens-

kommelse att de skulle stanna hos

de gifta, så ock med brudgummarna

de stannade hos gubbarna.

Brudparen drog sig nu tillbaka för

att njuta vila i varandras armar

efter en ansträngande och händelse-

rik dag.

Sä småningom försvann även de äldre

och vi ungdomar regerade på täppan.

Spelmännen var outtröttliga, den

ena valsen och polketten avlöste

den andra. Vi pojkar hade lite fyr

för oss, bland andra i det der

skojgänget var en pojke från Stock-

holm, Axel Carlström, anställd vid

Statens jernvegar, sedermera stat-

tionsmästare i Hölö och Tystberga.

Det låg massor av svarta huvudbonad-

der pä stolar och bänkar s k torp-

arskorstenar eller stormar.

En del hade gått i arv frän far till

son, ty de var av ålder gröna, men

dubbelt så höga, som dem de nu an-

vända.
Dom der hattarna placerade vi pä

lövsalstaket, utan tanke på det be-

svär det skulle förorsaka egerna att

fä reda på sina hattar när de skulle

avresa på morgonkvisten.

Sent omsido kom vi alla till vila en

stund pä morgonen, men varje upp-

tänklig plats var upptagen. Både

i kyrkvårdsträdgården, som hos

andra gärdar i byn, jag tror till

och med uthusen var belagda.

Pä andra dagens morgon var vi redo

igen, vi måste efter stegar för att

få ned hattarna och innan de de

fick prova så att var och en fick

sin, så kan man säga att vi pojkar

skaffade gubbarna " huvudbry".

Denna dag stod ungmororna och ung-

fararna för värdskapet. Det började

med kaffe och frukost på förmiddag-
17



en, återigen kaffe med en hel del

inbjudna som ej var med dagen

förut. Efter vidtog dans igen, med

uppehåll för middagen. jag behäver

ej nämna att den förflöt under god

stämning. Efter middagen återigen

förfriskningar och dervid de

obligatoriska toddarna. Sedan vi

njutit av välfägnaden som den gäst-

fria bröllopsgården hade att erbju-

da, var det för en stor del gäster

att bryta upp under stor tacksam-

hetsbetygelse- och vi foro var och

en till sitt. Länge 1efde minnet av

bröllopet pä Nygård, hos en del

gick det nästan in som tideräkning

i deras 1if, jag har fast jag är

gammal, en mycket klar bild, en

vacker tafla av det samma.

Men - ännu en dag räckte bröllops-

festen. Inte förrän tredje dagens

kväll kom spelmännen hem, de åkte

förbi mitt hem.

De sågo trötta ut och undra pä det.

Gustaf Vktters stipendium
till Christer Berglund

Vid Södermanlands Spelmansförbunds årsmöte
överlämnade Anita Hedlund årets Gustaf Wetter -
stipendium till Christer Berglund, Nyköping. Efter
årsmötet kunde deltagarna bese hans kunnande och
alster som fiolbyggare.
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Vem tar hand om Folkdansen i
grundskolan

Nedanstående artikel har skrivits av Bert Persson, som genom

SÖRMLANDSLÄTEN vill slå ett slag för en fortbildningskurs inom

ämnet folkdans.

Den första kursen, som äger rum i samarbete med Kulturama, är

inbokad till vecka 32.

Här följer artikeln i sin helhet.

På flera seminarier om tolkdans och folkmusik har det framkommit önskemål om
fortbildning lor de som arbetar med folkdans på heltid, och det är fler an vad
man kan tro.
En arbetsgrupp har bildats for att starta fortbildninggverk6amhet inom ämnet
folkdans. Förberedelser har nu gjort6 tör att l samarbete med Kulturama i
Stockholm genomfora den for6ta kursen i augu6ti 1989. TENA: DANS I SKOLAN

Temat for denna kurs föll sIg helt naturligt med tanke på de strömningar som
råder just nu med inriktning på dans l grundskolan. Dans l skolan I? For några
år sedan var detta något som var mycket ovanligt och möttes av m16stank6amhet
från många lärare. Idag är 61tuationen annorlunda. Tack vare extra satmlngar
från regeringen med extra anslag for kultur l 6kolan, sä har det under de sista
åren dansats som aldrig förr. Runt om L landet har det 6tårtats ett stort antal
dansprojekt, dessutom har det på liera skolor dansat6 utan extra anslag, jU6t nu
seglar Dans 1 medvind.
I regeringens propos1tion om skolan har for to1"6tå gången DANS nämnt6 6cjm eget
ämne. Där påpekar man också vIkten av att kompetenta dan6pedagoger far möjlig-
het att komma in l Uolan. Det har de6sutom startåt8 en arbetsgrupp, på utbild-
ningsdepartementets initativ, for att utarbeta ett metodmaterial for dans l
skolan.
Vi ar nu inne 1 en spännande fas i utvecklingen på dan6området, Det pågår ett
omfattande arbete tör att förbereda dansens intag i sven6ka grund6kolan. De
narma6te åren kommer att vara avgörande tör hur dansen i grundskolan kommer
att gestalta sig. Det ar vIktigt att vi folkdansare ar beredda pä att 6tålla upp
och kämpa Ior att FOLKDANSEN inte glöms bort i detta sammanhang. Ingen annan
kommer att göra det! (Om vi nu tycker att barnen 1 6venska grunUkolan ska få
lära sig tolkdansn

Att arbeta ned dan6 som obligatoriskt ämne l grundskolan ställer helt andra
krav på hur undervisningen bedriv6, jamiort ned att leda grupper där barnen
deltager pä frivillig baMs. Har får vi vara beredda på att möta barn 6cm
tycker att dan6 ar det dummaste, tontiga6te och larvigaste de någonsin utsatts
for, Har finns också alla de pojkar som vi aldrig ser skymten av i vAra barn-
och ungdomslag eller andra typer av frivilliga grupper"
Vi kan inte be dem som inte upptor sig, 6oid vi förväntar os6, att gå hem och
inte komma tillbaka.
Genom goda kumkaper 1 81tt dansämne, kundsaper om hur barn utvecklas och
fungerar och en genomtänkt och vettig metodik, kan vi möta de problem som
eventuellt moter oss 1 en helt vanlig kla66. Det ar detta som vi kommer att
behandla under en veckas tid 1 augu6t1 1989.
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Kursen vänder sig till DLg som arbetar med folkdan6 inom grundskolans ram,
eller 6oid skulle vilja göra detta, eller har erfarenhet som barn- och ungdoms-
lagsledare. Den vänder sIg även till dig som har genomgatt folkdan6ledar-
utbildningen på Vaddo folkhögskola eller danspedagogutbildningen på DanUög-
skolan med Folklig dan6 som huvudämne.

Kusens innehåll: bl. a. Metodik, Barnmotorik, Barns egna kultur idag, Invandrar-
barnen Gch deras kulturer, Improvisation

Kur6en kommer att aga rum på Kultumma Trossen i Stockholm v. 32 C6/8 - 11/8).
Skriv in det L Din almanacka redan nu 6å Du inte glömmer det, Ker information
kommer längre fram. VIll Du veta mer eller fråga något 6å kan du kontakta någon

1 arbetsgruppen:

Carina Eriksson
Bjo'rkh ul t6v. 12B
632 29 Eskilstuna
016/42 42 21

Birgitta Holler-Nilsson
Anders Nilsson
Ugglevågen 23A
131 44 Nacka
08/716 18 24

Bert Persson
Döbelnsg. 42 og1
113 52 Stockholm
08/32 87 73

Fader Berg spelar menuett
Det händer att man läsier om och förnyar be-
kantskapen med dikter som man väl känner
till. Då finner man kanske att man egent-
ligen inte all3 vi33tc vad det Mår i dem.
jag gjorde den erfarenheten, när jag fick
anledning att läsa Bellmans visa om Guman
på Thermopolium Boreale (ett kaffehus i
Gamla stan), den som börjar "Käraste bröder,
systrar och vänner..." jag märkte att de
välbekanta orden och den välkända melodin
bara slunkit in genom det ena örat och ut
genom det andra utan att efterlämna så
mycket andra intryck än att "det där kän-
ner jag igen..."

Bellman har ett slags impressionistiskt
sätt att berätta. Han lyfter Kam 3karpa
och åskådliga detaljer, men bryr sig inte
om att återge hela sanmanhanget. Att läsa
den här dikten är som att titta på ett an-
tal fotografier från en Stockholmskrog på
1700-talet - om man nu kan tänka sig något
sådant. Eller är dikten kanske något 3la&¶l
motsvarighet till våra dagars rockvideo?
Det är inte bara synintrycken som komner
med utan också skratt och väsien, osaman-
hängande ord och till och med den musik som
3pela3. Vi kan faktiskt fUreställa oss vil-
ken dammusiken var vid det tillfälle sen
Bellman 3kildrar. Det var väl sannolikt
just den menuett som är den här visans me-
lodi: Käraste bröder, systrar och vänner...

Man dansar nämligen menuett - i dansmästar-
stil, på tå, med bugningar och krumbukter.
Man darwar anständigt, fint och "honett"
med hatt på huvudet och handskarna i hand.
Kontrmten mellan dessa fina maner och det
med inlevelse skildrade rylleriet är påtag-
lig.
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Käraste sy3trar, alltid honett,
bröderna darwa jämt menuett,
hela natten fulla.
Rak i livet, Ulla,
ge nu hand, håll takten rätt!

Fader Berg, den tydligen enögde stadsvirtu-
osen, som tillika är dekorationsmålare,
stämmer sin fiol. Skruven lossnar och han
spottar på den rör att rå den att fästa,
och så knäpper han och provar på menuetten.
Hartsa stråken "med konfonium" behöver han
också göra då och då. Han 3pelar fel ibland,
för han är nämligen inte helt nykter. Öl-
kannan står på stolen bredvid, och svagare
drycker än öl anser han Mg inte tåla.
"Tvi, 3vagdricka gör mig 3juk!" Han fyllnar
till allt värre, blir omtöcknad, döv och
blind, raglar och spyr på golvet. Det är
väl så man får tolka orden "spelman ger nu
över'L
Man klädde sig fin när man gick ut fbr att
dansa. Allt är 3kildrat ur några iakttagan-
de personem synpunkt, och bilderna fladdrar
fUrbi. jungfru [löna, vem nu det kan vara,
har blå strumpor och röda band i sina skor.
Jergen Puckel har gul, tamstoppad rock.
Här finns snobbar med broderade manschetter,
gula byxor, vita stövlar, rockar med snören
på. Herrarna har peruk och även stångpiska.

Hur såg det egentligen ut under den där pe-
ruken? ja, det låter Bellman förstå i en
annan dikt (Solen glimar blank och trind):

Nomtröm 3tjälper sin peruk
av sin röda 3källa...

Alla är väl inte några större skönheter -
knappast Fader Berg med sin kluvna näsa, ej
heller den idogt supande jergen Puckel, och



den trinda och vindögda gumman borta vid
3känken. Vem är hon förresten? Jo, gununan
på Thermopolium.

Hon är det, ja ta mej fan!
Trumpen och bllnder,
gumpen är trinder. ..

Men hon har också gjort sig rin med hals-
krås, rår vi veta.

Bilderna är livliga. Dam och 3kratt och
spring. Instrumenten skymtar, och de 3om
nämns är fiol, baM1ol och dulcian, ett
oboeinstrument. Men Bellman skriver antyd-
ningsvis och 3yrtar ibland på sådant som

N:o 9.
FREDMANS EPISTEL

TU Gtnnmm M T/0ermol¶ollmn Bormh ocb
bdimcs Ju:jd;Nr,

Khj(k BrÖder, Sv(kar o:h Vänner,
Si Fjcjcf Berg Im iicrufvjr och fpånner

Strängirna pä Fiolen
Och Bråken h.in c:ir i hand.
Ögu är bom, NXm år klufven;
Si hur hm (lår och Ipomr pi Ucrufvcn;
Öikannin (lir pä (bien;
Nu knäpper han liret gmnd;

V;cUo. " " - Gmmr mot fölen,

Y;cllo. " - - Pinar Fiolen ,
V;clloo e 0 B m e © m m O

Hm (ig (ji'villar, drillar ibland.
Khdte BrÖder dank på tå,
Fhnd(kar i hand och himrna pL
Si på JungCru Löna ,
RUda band i Skona,
Nya Rumpor himmelsblL

Si 3t'rqe¶j Puckel fläktar med hmten,
Pipan i munn, och brånvin [om vatten
Dricker h:in och gÖr fukrcr
Med hufvuj och hand och fot.

var välbekant för dem som var vana vid
miljön men inte för oss. Varför tar f1ic-
koma i ring? Vad dansar de då - polska?
Vad är "basfiol" i det här fallet? Vad har
Jergen Puckel för sig - spelar han eller
darwar han eller raglar han bara omkring?
Han fläktar med hatten, stoppar pipan, su-
per, gapar på noten och hoppar och gör
krumbukter. År vi på Thermopolium eller
någon annanstam? ja, vem vet? Läsb spela
och begrunda! Det som inte blir förklarat
får vi fylla ut med vår egen fantasi.

BERNT OLSSON

V:dlo,

V:cllo.

V:cljo,

Si hvem är det i Nittråck få nätter,
Med guh b6xor, hvim (löflerter,
Som djn[jr där med Lottn,
Den där lom har rÖd Peruk?
Ta mej lju tuCen! le två i Rocken,
Sydda hhnfchetter, fnÖren pi räcken.
Drick Fader Berg och fpom;
Tvi Svagdricka gÖr mig fjuk.

- - m Krutet (ka. rinna;
- - . Hutu (ka brinna,
W W m e m + © m e

Ingen (ka klämta. Flämta min buk.

VAIo.

V:cl1«

V:cll%

Guldguler rock med Ryfim Ducriner;
Tätt uti nacken hårpilkan hänger;
Ryegen i hundm bugter,
Och kindbenen (tå tÖm klot;
- - · Gapar på noten,
- - - Skrapar med foten,
m e m 0 m m e D m

Pipan han {toppar, hoppx emot.
Kårallé Sy{trar ahid honnut,
BrÖderna dank jämt Menuett,
Heh natten fulla.
Rjk i lifvet Ulla,
Ge nu hand, håll takten rätt.

Guidguler rock med (tyfva Ducriner;
Tätt uti nacken hhpilkan hänger;
Ryegen i hundm bugter,
Och kindbenen (tå [om klot;

V:cllo. . . . Gapar på noten,
V:clla . e . Skraµr med foten,
YXJib - e " · - m e e m

Pipan han {toppar, hoppx emot.
Kårallé Sy{lrar ahid honnert,
BrÖderna danfa jimt Menuett,
Hela natten fulla.
Rak i lifvet Ulla,
Ge nu hand, håll takten rått.

Si hvem lir det i Nmrkk {å nätter,
Med guh b6xor, hvim {lÖflettcr,
Som djnrjr där med Lom,
Den där lom har rÖd Peruk?
Ta mej lju tuCen! [e två i Rocken,
Sydda hhnCcherter, fnÖren pi räcken.
Drick Fader Berg och fpom;
Tvi Svagdricka gÖr mig tjuk.

V,,llo. - - - Krutet (ka, rinna;

r,,,,,. - - . Hutu (ka brinna,
W m m e m m a m eV:cllo,

Ingen (ka klämta. Flämta min buk.
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Vera Malm, Nyköping, vill genom

SÖRMLANDSLÄTEN efterlysa texten

till visan " Borta i väster".

Sä här lyder första versen.

SÖRMLANDSLÄTENS redaktion för-

medlar de övriga verserna.

Borta i väster där kvällssol

sig dalar

i skimrande dräkt uti purpur

hon står.

Hän över grönskande skogar och

dalar

där sången och sorlet så småning-

om dör.

Ärlan och lärkan och trasten och

siskan

har gått för att sjunga i undan-

gömd vrå.

Skyddande granar där kvällssol

sig dalar

där sången och sorlet sä

småningom dör.

Värdefull pokal gåva
till Spelmansförbundet

- Dan här pokalen, som min farfar, Anders Anders-
son, fick vid Tullgarn 1934, vill jag överlämna till Sö-
dermanlands Spelmansförbund, sa Yngve Anders-
son.
Sören Olsson, till vänster på bilden, tackade och tog
emot,
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DANSÅRET1990

Ne Satsa litet extra nästa år!
Information om Folkmusik och Dansåret 1990

Nästa år kommer att bli ett lemaår for folk musik och dans j hela Sverige. Avsikten ar att
ÄllÅ - inte bara spelman och dansare - skall beröras av de aktiviteter som nu planeras runt
följande teman:
- Loka/sarart, ökande kunskaper krihg dih trakts kultur.
- 6émenskap medsång musik och dans.
- /Qlernatlbne/la kultursamband

Det övergripande målet ar sålunda att skapa opinion for kulturformerna folkmusik och dans
i hela landet.

Bakgrunden till temaåret ar, att trots allt
det som hände under "Gröna Vågen" på
1970-talet med konstnarlig och kvalitets-
massig förnyelse inom genren, det fort-
farande saknas kunskaper om folkliga
musik- och danstraditioner i Sverige. Och
detta inte bara hos den stora allmänheten,
utan också hos kulturpersoner (kultur-
eliten), politiker, mediafolk, barn och ton-
åringar.
En grupp från RFoDF, Ungdomsringen och
SSR väckte därför idén om ett temaår,
vilket fick ett positivt mottagande från de
flesta riksdagspartier och också resulter-
ade i en motion i frågan. En interimskom-
mitté bildades våren 1987 följt av en
ordinarie organisationskommiué på hösten
samma år, där bl.a. Södermanlands Spel-
mansförbund ingår. Ett kansli har också
inrättats på Svenska Rikskonserter med
Lars Lundgren som informationssekre-
terare

' Riksföreningen for Folkmusik och Dans

For Sörmlands del innebar temaåret bl.a.
att Nyköping fått uppspelningarna for
Zornmärket med åtföljande riksspelmans-
stamma 1990. En arbetsgrupp ur spel-
mansförbundet och Ungdomsringen
arbetar intensivt tillsammans med
kommunen och Sörmlandskusten AB for
att skapa en kulturvecka runt denna
händelse.
Vidare kommer spelmansförbundet till-
sammans med landstinget att skänka en
kassett, "Valkom men till livet", med
folkliga visor och ramsor till alla nyfödda i
Sörmland. Denna ide har också spritt sig
till flera Ian i landet, bl.a. Varmland och
Dalarna.
En mängd aktiviteter kommer naturligtvis
också att finnas j Sörmland under tema-
året. Vid ett möte med stiftelsen Kultur j
Sörmland i mars i år, bildades en regional
arbetsgrupp och ur gruppens digra idé-
katalog kan nämnas: Folkmusikinslag i
konsertserier och på musik-caféer, gemen-
samma konserter med sörmländsk och
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invandrad folkmusik och dans, folkmusik-
överfall på arbetsplatser, tåg och idrotts-
arenor, dans på Sörmlands alla utedans-
banor m.m.
Inom förbundets utgivningsverksamhet
kom mer en publikation med Sörmländska
brudmarscher arrangerade for orgel, att
ges Ut samt forhoppningsvi$ biografin
"Sörmländska spelman under 300 år" som
vi av ekonomiska ska! hittills dröjt med. l
samarbete med lokalradion planeras en
programserie med visorna ur den just Ut-
givna '°Sormlandska visor III".
Idéflödet ar nästan oandligt!

Riksspelmansstamman kommer att bli
det slorsla evenemanget i Sörmland under
det har temaåret men inte det enda. Ambi-
tionen ar att sprida ett stort antal aktivi-
teter över heja landskapet och över hela

Roger Tallroth ny
Södermanlands Spelmansförbund ar

ett av de kraftfullaste i Sverige.

Naturligtvis beror det pä ett

stort intresse för folkmusiken,

utbildning, stämmor och träffar,

spelmanslag och enskilda spelmän,

som för ut det sörmländska folk-

musikbudskapet långt utanför land-

skapets gränser.

Därmed sagt, att bredden är vik-

tig, men det fordras också en stark

ledning.

Vid det 63: e årsmötet, som hölls

i Malmköping, blev det med ett

enda unantag, omval av styrelsen.

Nyheten bestod i, att Roger Tall-

roth, Strängnäs, själv av gammal

sörmländsk spelmanssläkt, spelade

in sig på en suppleantplats, efter

Arne Blomberg, som lämnat Sörm-

land till förmån för Östergöt-

land.
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året. Och har behovs alltså spelman - och
dansare! Du och Ditt lag eller grupp får
därför bereda er på att både horas och
synas mer an vanligt under ]990. Dess-
utom behovs lokala krafter och idésprutor
som vet hur de har aktiviteterna bast kan
tillämpas regionalt.

Sörmlands spelmansförbund ser 1990
som ett viktigt år. Folkmusikens och folk-
dansens år skall göras till en samlad mani-
festation, men det skall samtidigt ses som
början till en forstarkt verksamhet. Vi ser
det som väsentligt alt kunskapen om den
folkliga musik- och danstraditionen bred-
das och att vår folkliga kultur får en mer
etablerad och accepterad roll j vårt kultur-
liv.
Det finns stora möjligheter att starta en
sådan utvecklig 1990.

Stig Norrman



På nytt strömmar tonflätorna
ut från stora salen vid Flenmo

Förr var det ofta spelmansträffar

hos Erikssons i Flenmo, Me11ösa.

Där spelades till bröllop och dop,

begravning och vid många andra

ti11fä11en. Gästande spelmän till-

ägnade Flenmo och de erikssonska

familjerna mer än 30 låtar.

Nu har det varit uppehåll med

träffarna några år, men Sörmlands-

lätens medarbetare bjöds in till

nypremiären för några veckor sed-

an.

Med spelledaren Britt Svanström i

spetsen anlände en grupp spelmän

som tillhör Katrineholms spelmans-

lag. När de väl stämt sina instru-

ment fylldes den stora salen med

en specialkomponerad " Skänklåt"

som en gång för länge sedan till-

-ignades Flenmo.

- Ni kan inte tro vad jag väntat

pä den här nypremiären, sa värd-

innan, Maj Eriksson. jag känner

mig särskilt gynnad, som får ta

emot i den här salen och sitta i

den stol där min svärfar, Nils

Eriksson, tronade vid dåtidens

spelmansträffar.

Innan spelfolket fick sätta fart

på stråkarna bjöd Maj Eriksson på

en skildring som sträckte sig långt

tillbaka i tiden. Många viktiga

milstolpar passerades.

Hon mindes sådana spelmansprofiler

som Wetter, Hultström, Axelsson,

Forsberg och Axel Andersson, som

spelade upp till lysningsdans.

- Jag minns också hur gubbarna kom-

ponerade låtar till det följande

bröllopet, sa Maj Eriksson.
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KULTUREN I HÖGSÄTET

'Jnder flera årtionden strömmade

tonerna ut från stora salen vid

Flenmo. Sörmländska storspelmän

komponerade låtar " på löpande

band".

Men, Flenmo ska inte bara kopplas

ihop med folklig musik. f)är finns

ett fäste för kultur i ordets

rätta mening.

Maj Eriksson kan, som få, berätta

om svunna tider.

Vid vårt besök gick hon tillbaka

till 1800- talets mitt, då byn be-

stod av elva gärdar.

Vid laga skifte 1867 blev där något

av en revolution. Inget blev som

förr när gärdar och brukare flytt-

ades ut.

Medryckande berättade Maj Eriksson

om släkten Eriksson och uppehöll

sig särskilt vid svärfadern, Nils,

som under en lång följd av år var

en av socknens styrande.
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Bygden industrialiserades. Till-

fä11iga sågar växte upp pä ett fler-

tal platser. Senare uppfördes en

fast säg i Hä11eforsnäs.

Hjulen har rullat länge vid Flenmo,

men ett hjul- mellösahjulet - är

viktigare än alla andra. Vi låter

Maj Eriksson själv berätta omdet

unika fyndet, som blivit en sörmländ-

sk souvenir.

- Det var den 19 september 1933, som

den unge lantbrukaren, Holger Lånder-

by i Flenmo by, var sysselsatt med

att fördjupa ett dike neråt den lilla

halvt igenvuxna sjön Filaren.

- När han kommit ett gott stycke in

pä det andra halvmetersdjupet, fick

han syn pä något som liknade en

stubbe. Med händerna blottlade han

det, som idag de flesta känner till

som MELLÖSAHJULET.

mer om " Ett hjuls väg genom l 500

är" kan läsas i några av de skrift-

er Maj Eriksson gett ut.



Stämmor på Torekällberget
lockade fram sommaren

'ingst, hänryckningens tid. Våren

hade gjort sitt intåg. Trädens

knoppar var utslagna och stod i sin

skiraste grönska. Ängarna hade fått

sina blommor och i träden sjöng

fåglarna sina vackraste sånger.

" Du nalkas ljuva sommar, då gräs

och gröda gror" är en tid liksom

skapad för fest och glädje

Pingsthelgens sekelskiftes- och

spelmansstämmor på Torekällberget

i Södertälje lockade många, både

spelmän, dansare och åhörare.

Någon pingstbrud kunde vi inte se

vid värt besök, men deltagarna i

en Svensexa tilldrog sig uppmärk-

samhet.

STRÄNGAR SPÄNDA TILL

BRISTNINGSGRÄNSEN

Torsten Åhbeck och Lästringe låtar

var ansvariga utgivare för pingst-

dagens sekelskiftesstämma

Ii citerar Torsten Åhbecks välkomst-

tal. Han, liksom övriga spelmän

och besökare smittades av " Hän-

ryckningens tid", även om vinden

ven och mörka moln tornade upp sig

över Berget.

" Bland alla så kallade axiom,

eller självklarheter, finns ett

som i dag är högaktuellt och rikt-

igt pockar pä uppmärksamhet, sa

Tuiuten Åhbeck, och fortsatte:

" Jag avser då det gamla beprövade

talesättet TIDEN GÅR.

Hux flux står SEKELSKIFTESSTÄMMAN

åter för dörren med strängar spän-

da till bristningsgränsen, med

bälgar, pipor och harpor laddade

med dur och moll, ciss, fiss och

gess och alla dess mer eller mind-

re frekventa varianter.

Välkomna till Torekä11berget och

till ett evenemang som är tänkt

att löpa i kända fåror,
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På en riktig sekelskiftesstämma bör det förekomma
folkdans. På Torekällberget var det viljans folkdans-
lag från Farsta, samt några gäster från Norge som
visade upp sitt kunnande.

Och sä äter till Torsten Ähbecks

hiilsningstal:

" Veteranen kommer att känna igen

sig och novisen kommer mycket snart

att finna sig tillrätta. Väder-

kvarnens vingar fångar välkomnande

från öster, väster, norr och söder

in- inte bara lokala tokar, utan

alla och envar från vilket häll man

komma månde. Råbygården är lika

varmt röd bakom sin gärdesgård, ank-

orna snattrar i dammen och Lästringe

storpolska kommer att frekventeras,

var så säker !

Folkmusiken är en konstart som är

allomfattande: Den lockar proffs

och amatörer och alla däremellan

och den famnar alla temperament,

från hejighet och tjosan i till

djupaste allvar, tungsinne och till

och med svårmod.

Lät oss alla filande och gnidande,

tapplande och knäppande, plingande

och plongande, sjungande och dans-

ande, stampande och dunkande och

Hej å Hå I ta itu med det vi har

kommit hit för.

Lät oss släppa loss den sanna spel-

glädjen och hälsa den svenska för-

somaren.
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Hedersordf.
Hedersordf.
Hedersmedl.

Ivar Schnell
Fritz Andersson
Henry Sjöberg

Tessins väg 21 611 36 NYKUPING 0155-]3707
Esbjergsg. 6 632 32 ESKILSTUNA 016-422962
Skånegatan 86 116 37 STOCKHOLM 08-7148421

STYRELSE:
Ordförande Göran Berglund Bärnstensgng. 12 A
V. ordf. B,jörn Falk Sjömansvägen 4
Sekreterare Ann-Cathrine Holgersson Lillsvängen 3
Kassör Eva Malm G Adolfsv. 12
Studieledare Henry Lindblad Svampstigen 127
Ledamot Kemtin Frykmo Tingstugatan 41 A
Ledamot Birgitta Nierzwicki Rosettlund
Dr. sektion Ing-Britt Gustaf'mon Smedjan
SI. sektion Gunnar Andersson Näktergalsv. 23
Blj. sektion Rolf Rehnholm Jasminvägen 4
DM. sektion Dag Sundin Bondegatan 41 C
Styre]scs¶p]- Hans Kindahl Gustavsborgsv. 15
Styrelsesuppl. Inger Falk Sjömansvägen 4

SEKTIONER:
Barn 2 Ungdom Rolf Rehnholm

Anna Lundblad
Lotta Stenström
Inge Holgersson
Kalle Andersson

slöjd Gunnar Andersson
Asta Hoflin
Jan Kjellström
Stig Axelsson

Dans-Lek-Musik Dag Sundin
Bengt Hägg
Leena Persson
Carina Kindah]
Lena Björkman

Jasminvägen 4
Engelbrektsg. 14
Bondegatan 41 C
Li]1svängen 3
Smäckbrogatan 4

Näktergdlsv. 23
Finningev. 66 F
Renstigen l
Snäckvägen 4

Bondegatan 41 C
Hantverkareg. 13
Bondegatan 6
Gustavsborgsv. 15
Kvarngärdesg. 7 C

Dräkt

REVISORER:

Suppl.

Ing-Britt Gustafsson Smedjan
Gun Enström Källfors

Kjell Hortlund
örjan Kindahl
Kjell Kolterud
Ulf Winquist

VALBEREDNING: Dan Stenmark
Sören Eriksson
Sonia Waern
Birgitta Björkman

Viagatan 5
Spireavägen 9
Backavägen 2 E
Klarbärwägen 19

Villavägen 17
Blåklintstigen 13
Hammartorpsv. 9
Rustmästav. 5

632 34 ESKILSTUNA 016-421821
151 38 SUDERTALJE 0755-66563
619 00 TROSA 0156-12880

611 56 NYKÖPING 0155-8Q, 9
144 00 RUNNINGE 0753-52 ii
645 34 STRÄNGNÄS 0152-17546
640 61 STALLARH. 0152-41092
640 34 SPARREHOLM 0157-32017
633 69 ESKILSTUNA 016-25653
633 48 ESKILSTUNA 016-112497
645 32 STRÄNGNÄS 0152-17664
632 39 ESKILSTUNA 016-352909
151 38 SUDERTALJE 0755-66563

633 48 ESKILSTUNA 016-112497
632 30 ESKILSTUNA 0]6-126566
645 32 STRÄNGNÄS 0152-17664
619 00 TROSA 0156-12880
619 00 TROSA 0156-13376

633 69 ESKILSTUNA 016-25653
645 42 STRÄNGNÄS 0152-11632
641 53 KATRINEHOLM 0]50-19310
613 00 OXELUSUND 0155-33281

645 32 STRÄNGNÄS 0152-17664
642 00 FLEN 0]57-14584
64] 46 KATRINEHOLM 0150-17721
632 39 ESKILSTUNA 016-352909
633 55 ESKILSTUNA 016-147501

640 34 SPARREHOLM 0157-32017
153 00 JÄRNA 0755-73260

149 00 NYNÄSHAMN 0752-16598
633 48 ESKILSTUNA 016-112286
641 37 KATRINEHOLM 0150-15741
633 53 ESKILSTUNA 016-149329

640 61 STALLARH: 0152-40516
144 00 RUNNINGE 0753-50630
642 00 FLEN 0157-11]33
632 33 ESKILSTUNA 016-420715
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Föreningsadresser inom Sörmländska Ungdomsringen 1989

0401 Folkdanslaget på Nyköpingshus
c/O Anders Lind (se nedan)

Ordf. Anders Lind U Bergsgatan 37
V. ordf. Ragnhild Boije Stallbacksgränd l
Sekr. Karin Eklund Solbergavägen l
Kassör Tord Jonsson Jupitervägen 15
Dans o Lek Eivor Karlsson Ängstugevägen 39
BU Anders Lind se ovan
Dräkt Eva Rundgren Lingongången 9
slöjd Tore Dahm Lomvägen 7
Studie/ljtb. Kåre Olsson Glansbaggestigen Il

0402

Ordf.
V. ordf.
Sekr.
Aassör
Dans o Lek
Musik
BU
Dräkt
slöjd
Studie/ljtb

0403

.Ordf'.
V.ordf.
Sekr.
Kamör
Dans o Lek
BU
Dräkt
slöjd
Studie/ljtb.

0404

Ordf.
V. ordf.
Sekr.
Kassör.
Dans o Lek
BU
Dräkt
slöjd
Studie/Utb.

0405

Ordf'.
V.ordf'.
Sekr.
Kassör
Dans o Lek
BU
Dräkt
slöjd
Studie/ljtb.
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Rekarne Folkdans Gille, Box 76

Urjan Kindahl Spireavägen 9
Thomas Rudenäs Mejramvägen 2
Ingemar Bergenram Lindgärdesvägen 8
Lars Wennerholm Sockenvägen 9
Birgitta Björkman Rustmästarvägen 5
Birgitta Björkman se ovan
Katarina Åberg Fortumvägen 6
Birgit Kindah] Spireavägen 9
Birgit Kindah] se ovan
Ingemar Bergenram se ovan

Nynäshamns Folkdansgille, Box 51

Lennart Jacobsson Ugglestigen 33

Bertil Rolff KOlvägen 55
Birgitta Jansson Valthornsvägen 40
Britt Hortlund Viagatan 5
Catarina Jacobsson Ugglestigen 33
Christina Under Snorres väg 16

Bertil Rolff se ovan

Järna Turinge Fdg. Box 87

Inga Eriksson Bergsgatan 6 a
Margareta Andersson ROmvägen 10 C
Lars Johansson Täppgatan Il A
Lena Gustavsson Liljewalchsg. 22 E

Marie Malmgren Mos8vägen 48

Inga Eriksson se ovan

Verdandis Fdl Box 58

Maj Rom Stallgérdsv. 23

Carina Javelius Remnavägen 5
Réinhold Pettersson Carl Ugglas v. 17
Kjell Kolterud Backavägen 2 E
Maria Karlsson Asgatan 10
Harriet Nilsson Jungfrugatan 3 C
Jan Kjellström Renstigen l
Kjell Kolterm se ovan

Pg 20 52 76 - l

611 34 NYKÖPING 0155-114 70
611 32 NYKUPING 0155-108 79
611 37 NYK¢JPING 0155-886 70
611 60 NYKUPING 0155-8]7 88
611 61 NYKUPING 0155-181 98

611 45 NYKUPING 0155-981 45
6]1 62 NYKÖPING 0155-156 43
611 63 NYKUPING 0155-862 85

631 02 ESKILSTUNA 016-12 27 72
Pg. 3 42 02 - 2
633 48 ESKILSTUNA 016-11 22 86
632 33 ESKILSTUNA 016-42 02 72
633 47 ESKILSTUNA 016-12 33 69
632 33 ESKILSTUNA 016-42 öl 06
632 33 ESKILSTUNA 016-42 07 15

632 33 ESKILSTUNA 0]6-42 Il 02
633 48 ESKILSTUNA 016-11 22 86

149 öl NYNÄSHAMN 0752-169 07
Pg: 3 72 89 - 6
149 00 NYNÄSHAMN 0752-139 32

149 00 NYNÄSHAMN 0752-160 JO
149 00 NYNÄSHAMN 0752-156 86
149 00 NYNÄSHAMN 0752-165 98
149 00 NYNÄSHAMN 0752-139 32
148 00 Usmo 0752-386 08

153 00 JÄRNA
Pg. 64 62 07 - l
153 00 JÄRNA 0755-713 19
153 00 JÄRNA 0755-718 27
151 33 SUDERTALJE 0755-629 97
15] 45 SUDERTALJE 0755-641 53

153 00 JÄRNA 0755-713 03

641 21 KATRINEHOLM se ordf'.
Pg. 46 22 52 - 8
641 37 KATRINEHOLM 0150-543 3]

641 35 KATRINEHOLM 0150-590 33
641 37 KATRINEHOLM 0150-527 91
641 37 KATRINEHOLM 0150-157 41
641 34 KATRINEHOLM 0150-147 92
641 31 KATRINEHOLM 0150-516 17
641 53 KATRINEHOLM 0150-193 10



Adresslista (forts.)

0406 Flens Fdl.

Ordf.
V.ordf.
Sekr.
Kassör
Dans o Lek
BU
Musik
Dräkt
slöjd
Studie/ljtb.

0407

Ordf.
V.ordf'.
Sekr.
Kassör
Dans o Lek
Musik
BU
Dräkt
Studie/ljtb.

0408

Ordf.
V.ordf.
Sekr.
Kassör
Dans o Lek
Mljsik
BU
Dräkt
Studie/ljtb.

0409

Ordf.
V.ordf.
Sekr.
Kassör
Dans o Lek
BU
Dräkt
slöjd
Studie/ljtb.

0410

Ordf.
V.ordf.
Sekr.
Kassör
Dans o Lek
Musik
BU
Dräkt
slöjd
Studie/ljtb.

Leif Moby
Gunnar Mårdberg
Rolf Nordqvist
Kurt Garälv
Sonia Waern (1/7)
Dorty Fursjö
Ing-Maria Sundin
Monika Larsson
Karin Hedman
Ing-Marie Sundin

Vingåkers Fdl.

Kjell Larsgon
Ove pettersson
Dagny Andersgon
Maud Larsson
Stefan Eriksson
John Persson
Dagny Andersson
Aino Larsson
Dagny Andersson

Malmabygdens Fdl.

Bernt Olsson
Sören Olsson
Birgitta Szebehely
Monia Rombing
Sven Ingemars
Bernt Olsson
Brita Mattson
Ingrid Olsson

Näshujta Fdl.

Stefan Nordin
Pierre Robertsson
Gunilla Pettersson
Gunnar Andersson
Gudrun Bengtsson

Kerstin Andersson
Stefan Nordin

Fdl. 0xe]ö Gille

Lars Kuntze
Bd Pettersson
Gunbritt Särenfors
Kjell Fernqvist
Gunilla Andersson
Kent Fredriksson
Gunilla Andersson
Gunnel Fernqvist

Gunilla Andersson

Orrhammar 258 642 00 FLEN 0157-143 68
Pg. 38 30 89 - O

Orrhammar 258 642 00 FLEN 0157- 143 68
Pilvägen 3 642 00 FLEN 0157-115 17
Lilla Smedstorp 640 32 MALMKÖPING 0157-441 15
Orrhammar 99 642 00 FLEN 0157-102 20
Hammartorpsg. 9 642 00 FLEN 0]57-111 33
Stafs Gård 640 31 MELLUSA 0157-610 15
Drottningg. Il 642 00 FLEN 0]57-108 35
Bjurtorpsv. 25 642 00 FLEN 0157-144 16
Floragatan 35 642 00 FLEN 0157-1]1 83
se ovan

se sekr.

Villagatan 44 643 00 VINGÅKER 0151-112 98
n. 8476 643 00 VINGÅKER 0151-202 05
Valhallav. 17 643 00 VINGÅKER 0151-111 59
Humlegatan 63 643 00 VINGÅKER 0151-116 35
Villagatan 45 643 00 VINGÅKER 0151-134 41
Vallanderv. 3 643 00 VINGÅKER 0151-108 88
se ovan
Villagatan 44 643 00 VINGÅKER 0151-112 98
se ovan

Box 28

Landsvägsg. 19
Röjningsstigen 5
Floragatan 34
Kilgatan 4
Mälby, Dunker
se ovan
Mariebergsv. 8
Röjningsstigne 5

se sekr.

Näktergajsv. 54
Fröding8g. 4 D
Rossviksv. Il
Näktergalsv. 23
Safirgången 3

Näktergalsv. 23
se ovan

Box 60

Lingonv. 9
Spjutv. 12
Kryddvägen 32
Alkvägen 79
Fiskarstugev. 8
0xe]ögatan 20 B
se ovan
Alkvägen 79

se ovan

640 32 MALMKUPING se ordf.
Pg. Bl öl 87 - 5
640 32 MALMKUPING 0157-206 36
645 44 STRÄNGNÄS 0152-121 37
642 00 FLEN 0157-145 ]8
640 30 HÄLLEFORSNÄS 0157-408 09
640 32 MALMKUPING 0157-207 30

640 31 MELLUSA 0157-605 97
645 44 STRÄNGNÄS 0152-121 37

Pg. 92 85 19 - 8

633 69 ESKILSTUNA 016-264 54
632 28 ESKILSTUNA 016-13 13 85
633 70 ESKILSTUNA 016-215 19
633 69 ESKILSTUNA 016-256 53
632 34 ESKILSTUNA 016-42 58 55

633 69 ESKILSTUNA 016-215 19

613 öl OXELUSUND 0155-367 45
Pg. 10 64 33 - 6
613 00 OXELUSUND 0155-378 21
613 00 OXELOSUND 0155-335 79
613 00 OXELUSUND 0]55-332 02
613 00 OXELUSUND 0155-358 66
611 92 NYKUPING 0155-321 63
6]3 00 OXELUSUND 0155-368 76

631 00 OXELÖSUND 0155-358 66
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Adresslista

04]1

Ordf.
V.ordf
Sekr.
Kassör
Dans o Lek
BU
Musik
Dräkt
slöjd
Sång
Studie/ljtb.

04]2

Ordf.
V.ordf.
Sekr.
Kassör
Dans o Lek
Musik
BU
Dräkt
slöjd
Studie/ljtb.

04]3

Ordf.
V.ordf.
Sekr.
Kassör
Dans o Lek
Musik
Dräkt
slöjd
Studie/Utb

0414
Ordf.
V.ordf'.
Sekr.
Kassör
Dans o Lek
BU
Dräkt
slöjd
Studie/ljtb.

0415

(forts)

Salems Gille

Leif Holm
Lars Pahlén
Rose-Marie Mattson
Sven-Eric Sederlin

Kaarina Nyström
Roland Wickbom

Ingalill Hansson
Lars Pahlén

se sekr. Pg. 8 67 93 - 7

Ormbunksstigen 3 144 00 RUNNINGE
Skogvaktarstigen Il 144 00 RÖNNINGE
Fredriksbergsv. 32 144 00 RÖNNINGE
Linneastigen 7 144 00 RUNNINGE

Skogvaktarstigen l] 144 00 RÖNNINGE
Sländstigen 16 144 00 RÖNNINGE

0753-554 46
0753-524 08
0753-541 67
0753-553 67

0753-524 08
0753-546 25

Skarpbrunnsv. 201
se ovan

Strängnäs Gilles Fdl. Box 179

Dan Stenmark
Per Stenström
Carina Skoog
Ingrid seijboldt
Bd Carlsson
Joakim Vikström
Marita Pettersson
Margit Carlsson
Asta Hoflin
Kerstin Frykmo

tjsmo Hbg.s Fd.
0

Morgan Nilsson
Karl-Erik Asgård
Jenny Lindvall
Maud Wikström
Susanne Hammarsson
Susanne Eriksson

Villavägen 17
Svedäng
Löthem
Ronneberg, Malmby
Finningev. 58 D
Vallbyv. 60 D
Asby, Vansö
Finningev. 58 D
Finningev. 66 F
Tingstugatan 41 A

Box 87

Vaktbergs. 61
Vidbynäs
Tärnvägen 9
Kaptensg. 5 D
Heimdalsv. 12
Vidbynäs

145 64 NORSBORG 0753-758 09

645 23 STRÄNGNÄS 0152-171 92
Pg. 86 52 26 - 5
640 61 STALLARHOLMEN 0152-405 16
645 93 STRÄNGNÄS 0152-322 02
645 94 STRÄNGNÄS 0152-255 23
645 94 STRÄNGNÄS 0152-250 79
645 42 STRÄNGNÄS 0152-]50 38
645 42 STRÄNGNÄS 0152-107 76
645 92 STRÄNGNÄS 0152-200 09
645 42 STRÄNGNÄS 0152-150 38
645 42 STRÄNGNÄS 0152-1]6 32
645 34 STRÄNGNÄS 0152-175 46

148 00 USMO
Pg. 73 30 64 - O
149 41 NYNÄSHAMN 0752-115 Bl
148 00 USMO 0752-383 70
148 00 USMO 0752-391 95
149 31 NYNÄSHAMN 0752-152 57
149 32 NYNÄSHAMN 0752-104 38
148 00 USMO 0752-383 70

Sorunda Fd].
Lars Andersson
Gunhild Rosenberg
Christina Andersson
Gun-Britt Pettersscn
Patrik Aslund
Margareta StefMsscn
Gunhild Rosenberg

se sekr.
Sunnerbyv. 7
Tyrved
Sunnerbyv. 7
Mosstigen 29
Märstavägen 5
Rönningsberg,
se ovan

Pg. 78 49 56 - 5
140 41 SORUNDA
140 41 SORUNDA
140 41 SORUNDA
140 41 SORUNDA

A 140 42 STORA VIKA
p] 4201 137 00 \ÄSTEMNIW

0753-443 16
0753-442 74
0753-443 16
0753-446 31
0752-354 66
0753-233 75

Margareta Stefansson se ovan

Trosa Fdg. Box 140 619 00 TROSA 0156-171 34
Pg. 66 17 09 - 6

Ordf.
V.ordf.
5ekr. Beritf] Eriksson Högbergsg. 26 619 00 TROSA 0156-138 77
Kassör Solveig Sööhr Hugbyvägen 9 610 70 VAGNHÄRAD 0156-111 31
Dans o Lek Inge Holgersson LiLkvängen 3 619 00 TROSA 0156-128 80
BU Anne Eriksson Trosalundsg. 9 E 619 00 TROSA 0]56-136 39
Dräkt
slöjd Ulf Norman Udesbyvägen 5 6]0 70 VAGNHÄRAD 0156-115 20
Studie/ljtb. A"n-Cathrire Fblgersscn Lillsvängen 3 619 00 TROSA 0156-128 80
#*#*#**##W****#**W*W*W**W*¥#¥#*********WWWWW#****WW***W*****W******WW******************

giksor . Adress Qch Telefon.vensk? Ungdomsringen för Bygdekultur, Box 9154, 102 72 STOCKHOLM
08-668 06 55
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Södermanlands Spelmansförbund
styrelse 1989

Box 107, 640 32 MALMKÖPING Pg 12 24 74 - O

Hedersordförande Arne Blomberg
G:a Lärarebostaden
Törnevalla
590 62 UNGHEM Tel 013-741 48, arb 013-200700

Ordförande

V ordförande

Sekreterare

kassör

Sören 0188on

Röjningsstigen 5
645 44 STRÄNGNÄS Tel 0152-121 37, arb 0152-285 76

Christina Frohm

Kommendörsgatan 4

114 48 STOCKHOLM Tel 08-667 21 71

Anita Hedlund
Landsvägsgatan 23
640 32 MALMKÖPING Tel 0157-211 21, arb 0155.470 97

Ulf Lundgren
Högåsavägen 3

151 31 SÖDERTÄLJE Tel 0755-864 64, arb 0755-340 DO

Styrelseledamot Leif johansson
Sågstuvägen 38 nb

141 49 HUDDINGE Tel 08-779 89 67

Styrelsesuppleant Marianne Skagerlind-Furå
Uppåkravägen 58

646 DO GNESTA Tel 0158-126 28

Styrelseledamot Bernt Olsson
Landsvägsgatan 19
640 32 MALMKÖPING Tel 0157-206 36

Styrelsesuppleant Roger Tallroth
Finningevägen 58 D
645 42 STRÄNGNÄS Tel 0152-147 04, arb 0152-13400

Styrelseledamot Ingemar Skoglund

Johansvägen 16
151 39 SÖDERTÄKJE Tel 0755-973 20, arb 08-7647350

Ungdomsgruppen Patrik Andersson
Rothoffsvägen 6
632 21 ESKILSTUNA Tel 016-14 54 07

Ungdomgruppen Birgitta Andersson
Bergsgatan 6
151 41 SÖDERTÄLJE Tel 0755-846 80
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Ungdomsgruppen Jonas Stenberg
Lodjurets gata 251

p 136 64 HANDEN Tel 08-777 75 75

Ungdomsgruppen Anna Stensträm
Bäckvägen 28 C
645 44 STRÄNGNÄS Tel 0152-131 96

Adjungerad Marianne Lidberg
styrelseledamot Blåklintsvägen 22

611 45 NYKÖPING Tel 0155-975 17

Adjungerad Britt Svanström
styrelseledamot Karl8ro, For8sjö

641 90 KATRINEHOLM Tel 0150-393 25

Spelmanslag1989
BOTKYRKA HEMBYGDSGILLES SPELMANSLAG

Lars Eriksson Herrängsvägen 54 144 OD RÖNNINGE 0753/554 45

BYGDENS BLANDNING
Lennart Nordin Olovs väg 2 150 16 HÖLÖ 0755/570 89

DJURGÅRDENS SPELMANSLAG

Karl Brokvist Tulegatan l 633 58 ESKILSTUNA 016/13 96 83

'ESKILSTUNA NYCKELHARPOGRUPP
Rolf Gille Tegelbruksg. 7 632 28 ESKILSTUNA 016/12 46 OD

ESKILSTUNA SPELMANSGILLE
Ulla-Britt Wistrand Gillbergav. 46C 632 30 ESKILSTUNA 016/11 28 16

FLENS SPELMANSLAG
Erland Eriksson Bergsgatan 20 642 OD FLEN 0157/114 03

FOLKMUSIKFORUM
Ander8 Andersson Lindersvägen 4 610 SO JÖNÅKER 0155/898 27

Folkmusikgruppen SIMMINGS
Sören Olsson Röjningsstigen 5 645 44 SRRÄNGNÄS 0152/121 37

GAMMELDAX
Ingvar Andersson Berg8gatan 6 151 41 SÖDERTÄLJE 0755/846 80

GRANNLAGET
Elisabeth Nilsson St Hult, Råby-Rekarne 635 12 ESKILSTUNA 016/35 90 74

HANSSONS HARPLAG
Rolf Hansson Vildvinsvägen 5 632 33 ESKILSTUNA 016/42 20 81

HÖGSJÖ SPELMANSLAG

Ivan Andersson Hästhagsv. 12 640 10 HÖGSJÖ 0151/450 66

JÄRNA LÅTGRUPP

Lennart Darsell Myrstugan, Pl1199 153 OOJÄRNA 0755/700 96

KATRINEHOLMS SPELMANSLAG
Göte Karlsson Ringvägen 7G 641 35 KATRINEHOLM 0150/193 65
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Spelmanslag 1989

KLÅ och.KNAVRA

, Lena Höög Nybrogatan 51 5tr 114 40 STOCKHOLM 08/61 16 76

LÄGGESTA STATIONSORKESTER

Stig Norrman Täppgatan 2 151 33 SÖDERTÄLJE 0755/175 20

LÄSTRINGE LÅTAR
Ingemar Lindqvist johannisdalsg. 26 126 58HÄGERSTEN 08/46 47 17

MALMABYGDENS B-LAG
Ing-Marie Sundin Drottninggatabll 642 OD FLEN 0157/108 35

MALMABYGDENS SPELMANSLAG
Bror Andersson Ringvägen 3B ltr 640 32 MALMKÖPING 0157/204 89

MUSIKSKOLANS LÅTLAG

Monica Lönn Rundvägen 9, L2 641 90 KATRINEHOLMO150/173 52

i
MUSIKSKOLANS LÅTLAG

Rolf Be4rlin Skogsvägen 16 640 23 VALLA 0150/604 50

NYBLE ALLSPEL
Nil8 Häggbom Box 2068 137 02 VÄSTERHANINGE 0750/312 88

HYCKELHARPAN
' Siegfrried Nitz Sjölandsvägen 29 641 53 KATRINEHOLM 0150/190 38

HYCKELHARPGRUPPEN OXTAKT
Roland Eriksson Breviksvägen 3 613 OD Oxelösund 0155/353 32

NYCKELKNIPPAN
Sten Eriksson Frejavägen 9 646 OOGNESTA 0158/103 04

NYKÖPINGSHUS SPELMANSGILLE

Ellert Skog Ringvägen 8 611 35 NYKÖPING 0155/142 20

ÖXELÖ GILLES SPELMÄN

Arne Jansson Pulpetvägen 5 613 öl OXELÖSUND 0155/303 92

REKARNE FOLKDANSGILLES SPELMANSLAG
Birgitta Björkman Rustmästarvägen 5 632 33 ESKILSTUNA 016/42 07 15

SALEMS GILLES SPELMANSLAG
Roland Wickbom Sländstigen 16 144 OD RÖNNINGE 0753/546 25

SALTSJÖBYGDENS SPELMANSGILLE
Hans Eriksson Odenvägen 39 133 DO SALTSJÖBADEN 08/717 25 74

SLOTTSNYCKLARNA
Åke Stenbäck Strandvik8vägen 82 640 20 BJÖRKVIK 0155/713 85

SPELFOLKET
Kåre Widén Blåklocksvägen 6 632 39 ESKILSTUNA 016/35 25 04
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Spelmanslag 1989
t
STRÅKDRAGET

Britt Svanström Karlsro, Forssjöbruk 641 90 KATRINEHOLM 0150/393 25

STRÄNGNÄS GILLES SPELMANSLAG
Håkan Frykmo Korintvägen 4 123 56 Farsta 08/713 9065

SVÄRTA SPELMÄN
Håkan Söderquigt Diamantvägen 15, sjösa 611 44 NYKÖPING 0155/201 85

SÖDERTÄLJE PENSIONÄRSFÖRENINGS MUSIKGRUPP

Folke Andersson Östergatan 3OB 151 43 SÖDERTÄLJE 0755/382 17

SÖDERTÄLJE SPELMANSLAG

Bd Roos Bodavägen 13 144 OD RÖNNINGE 0753/518 55

SÖRMLANDSOKTETTEN

Gunnar af Trampe Orrhammar 110 642 OD FLEN 0157/114 75

TUNAHARPORNA
Ulla-Britt Wistrand Gillbergavägen 46c 632 30 ESKILSTUNA 016/11 28 16

Kom ihåg våra fonder

Folkmusikfonden

Gustav Wetter Minnesfond

Pg 71 55 33-6
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