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Edvard Pettersson
1890-1989

Den offentliga debuten skedde 1902
då "Bröderna Pettersson" svarade för

,4m·""" musiken vid Societetsbalen i Trosa.
Detta blev inledningen till en mång-

"" " årig spelmansgärning med otaliga
·' framträdanden. En yngre broder,

Hjalmar, började spela femradigt
dragspel och det blev en brödratrio
som var mycket populär vid danserna

" i de östra delarna av vårt landskap.^ "'g' Edvard spelade också klarinett, men
An),'ö ,!!aNE föredrog fiolen och durspelen.

~u. ' f Repertoaren fick man till stor del
' Yk "f av fadern, men Edvard tog också

' " 'V till sig låtar efter "Halta Gustav"
"C Gustav johansson från Nyköping samt

August Gustafson Holtz i Gnesta.
W *

Edvard Pettersson gifte sig och
flyttade till svärföräldrarnas
gård Fagerhult där han stannade
livet ut. Fingrarna stelnade med
åren av värk som gjorde det omöjligt

( för honom att spela fiol, men
dragspelet behärskade han till för
tiotalet år sedan när han framträdde

Den 30 juni 1989 avled vår hedersmed- i TV-programmet Nygammalt.
lem Edvard Pettersson, Fagerhult, Södermanlands Spelmansförbund till-
Vagnhärad. Han föddes 1890 och var med delade Edvard Pettersson sitt guld-
sina 99 år vårt förbunds äldste medlem. märke vid årsmötet 1985. Det var en

utmärkelse som gladde honom mycket.
Fadern, August Pettersson, Hummelkärm Trots den höga åldern var hans men-
var en framstående fiolspelman och tala hälsa obruten och han var in i
musikaliteten kom att gå i arv till det sista full av intresse för mu-
flera av barnen. Edvards lärare blev

,, siken och de gamla låtarna. Genomi första hand brodern Arvid, som var svärsonen Yngve Andersson, Söder-
några år äldre och redan tidigt en tälje, lever större delen av hans
skicklig fiolspelare. Naturligtvis repertoar vidare och kommer att
skulle Edvard också lära sig spela spelas långt in i framtiden.
fiol, men han blev snart känd även
som duktig dragspelare. Han spelade Vi bevarar minnet av Edvard Pet-
en-, två- och treradiga durspel med tersson med tacksamhet.
betydande skicklighet. Ingemar Skoglund
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Spelmansförbundets Ordförande har ordet:

Je mins n' laurdakväll
i slute på 40 tale...

De e högsommurn å finnt e ver, slåttanna

r ha nyss begynt. N' pappa håll-på å slår
ännerårs-volln baka lon, må tvibejtarn.
N' lihl-bror men, å le, går å rakarrån
bakskera må e varsa kvinnfolkshärv. A mam-
ma å n' storbror håll på å soop logolve.

I kväll ske're bli lobal heejm oppe i
Römyran.

N' Lars Orsa å n' pappa ske späla, foltj
från grånngålan rönt om ske kommu. N' Lars
Orsa, de n' mobru atn' pappa, så derför
kaall man för n' Lassemobru. Han e bonn å
storspälaman, född 1880 å oppvöxn i grånn-
bya Svedje, på hejmgåla. Lärd-se å späla
han gjort taan' far sån, n' O'Larsa på
Oppgårn.

Nu haan' pappa slege klart å de e dags å
gå in å drllck elvakaffe. Han spänn-läus
hästan å släpp ut dom på skogsbejte nea
rögrinna. Må går in i brym3tugu rör der
bor må alhtn om sommurn. I storstugu ere
sommursteda frå golv te tak å korshättan
e nyfernissa. De luukt huskut gott.

isat elvakafte går må allihop bort te Lihl-
sve å högg bjorskan som ske stå på loon
åså tar må hejm bjorskris rör å gåra löuv-
ri3mattan. Må pöjka flook Mariasänghålm,
som ske stå på böla oppe l stugu så de e
finnt nä främmene komm.

Må rå skynn-oss rör te klocka tvo ske
ahlt vä klart. För då komm n' Lassemobru
å då ske må äta.

Nu kommen han må väänt så på!

Han sväng opp på gäla må lihlmåra å tril-
la. N' pappa går å tar emotn, må pöjtja
står kvår på brua å väänt. Kåran spään i
frå måra, å leeja in i stalin, för slääpp
dom a' ute på skojen springa hejm te Sved-
Je. Sen går dom tebaks te trilla å läss-u
fioln, cittern å Magdeburgerspele, å tvo
flaask jegar å ej naask Krön, som n'
pappa ha beställt l rrå staa.

N' Lassemobru e huskilt finnt klädd, må
morskbrun e vie bööx må slag, breje hängs-
la, e skjoort uttan kraga, n' hålvlång n'

rock, svorte kålvboxsko å Stettsonhatt.
Vå fin han e, n' Lassemobru, säg må pöjtja
te våränner, å vå må tytje om n', men li-
te agasamt kännse ahlt. Nu komm n' fram
te brua å klaapp om oss pÖjtja å säg: Ere
spälamännan atn' Ol'Orsa de henne?

Inne i bryggstugu ere oppduke må fin-
porsline å finglasa, på bole ståre fat må
sill å peran, kött, kornbrO, tjuck-mjuk-
brO, hejmkärne e' smör, resrost å mössmår.
I tillbringaran ere både häggbersdricke å
svagdricke.

Må pöjtja rår int äta ihop må Uran å då
går må in te köke i storstugu rör der liX
instrumenta atn' pappa å n' Lassemobru.
Der käänn må rörsiktut på både cittern,
fioln å Magdeburgerspele. Må räktut läängt
atn' dom ske koom å börj å späla.

Må höör från bryggstugu atn' dom sjöng.
Nu ha dom etc färdlt å då går dom å sätt-
se på brua. Dom sItt å resoner om vere,
slåttanna å vå som ske spälas om kvälla.
Då går må pöjtja in å et, sen sätt må tå
bole, diisk å soop golve, rör a' mamma går

te föuse. Kynnan e långt bort i skojen så
hu får köuk ordentle för atn' dom ske kom-
mu. Ner n' Lassemobru höör a' mamma köuk
å kynnan svära långt bort i skojeri, kliven
opp ta brua, häämt fioln å späla n' finen
locklåt. Nu Bä boe kåran in i köke å böörj
å späla. N' Lars Orsa sitt på soffa mitt
enpyne väggklocka som e' ettn far hans.
N' pappa sitt mitt emotn.
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N' Lars Orsa böörj å späla gammallåtan som
han säg. N' pappa späla si-mern te. Der
står le å båre lyssn. De låt så fint å dom
späla så lätt. De känns i hejle kroppen,
le vejt int om je ske griin hell skraat.
Dom späla bit på bit på dedränn vise. je
höör atn' Lars Orsa säg: Du späla bra
licktn far men du, å le sir hör n' pappa
skin-opp. A då kännje, dehenne ske ja ler-
me, dehenn e' n' bit ta me själv, de e
någe le ilnt vill mmt.

Äät når tima på dedränn vise böörj bal-
foltje å kommu. N' Anners å a' Stina i RO-
tjackan, n' Erik å a' Stina l Orrjohanns,
n' Gunnar å a' Anna i Slutsve, n' Olle å
a' Ester i Per Bengts, a' Ester, de e' a'
faster mi. Hu e bra å sjöng å späla cit-
ter. N' Viktor å keringa hans, a' julia.
N' Viktor e n' fabru men, å han späla M%-
deburger. Ja de e mytje tolk på loon när
n' Lassemobru å n' pappa börj å späla. De
e lika fuhllt på logolve när de späla gam-
malvänster, bakmejs som rompolska, rain-
länder, snöa å vals.

På kvällssia kom n' Per Ersa trå Svedje,
n' bonn å storspälaman. Då säg n' Lars
Orsa: Vä må du Per Ersa å ta melodin så
späla n' Olle å le si-mern grånt å grott.
Åät e tag voort a' raster må på cittern,
å n' tabru på M%deburger. Långt ut på
kvälla gick allihop ut rör å fOrtrisk se
å leejk. N' Lassemobru, n' pappa å n' Per
Ersa späla då både gånglåtan å marschan.
Aså leejke dom slsste pare ut å kuut, å
då vricke a' mamma fotlea...

*

Sedermera fick jag många lektioner av min
far och Lars Olsson, i både melodi- och
sekundspel, det spel som går under namnen
chiffonjera, bondsekund och på jämtska si-
mem.

Vid den tiden hade jag ingen aning om att
detta var vad vi idag kallar för kultur
och tradition. Det var något helt natur-
ligt och en del av livsmönstret. Deras
spel var ämnat rör dansmusik. Sekundspelet
till melodistämman gjorde att rytmen blev
formligen upplyftande - det blev mycket
lättare att dansa.

För mig är det idag helt naturligt att an-
vända deras sätt att spela dansmusik. Det
är inte på något vis märkvärdigt. Det be-
höver inte krånglas till med förskjutna
takter, synkopisering eller liknande, det
duger till det som det är ämnat rör.

Med denna berättelse rrån min barndom tac-
kar jag er läsare tör fint arbete och sto-
ra insatser rör Södermanlands Spelmansför-
bund under 1989. Samtidigt önskar jag er
alla ett fint folkmusik- och dansår 1990.
Var rädda om och tag vara på detta unika
tillfälle, 1990. Krångla inte till det he-
la, sätt värde på det vi har och det som
Finns och som vi har ärvt från generation
till generation.

SÖREN OLSSON med familj

OrdG i Södermanlands SpelmansfUrbund

KOMMENTAR:

Annerårs-volln · andraårsvallen.
Tvibejtarn · slåttermaskin dragen av två hästar. jf'r

enbet, körning med en häst eller oxe.
Kvinnf'olkshärv · klenare räfsa avsedd för f'runtimner.
Flook · plocka.
Mariasänghålm är ett välkänt namn på gulmåra (Galium

verijm). Det har också använts om backtimjan (Thymus
serpyllum). Här avses dock en tredje, ännu inte

identifierad växt med mycket små, lilafärgade blom-

mor. Cknkring 1950 försvann den från Röcknyran i sam-

band med att betesmarkens bruk förändrades.

Peran · potatis.

Rörost · maträtt som tillreds genom att mjölk ystas

OCh vasslan kokas in i ostmassan till grötkonsistens.
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Enpyne · mitt inunder.
Si-mern · sekundspel, "malande vid sidan".
Rompolska · rundpolska, dansas med fördel till hambo.
Grånt å groft = sekundspel av två spelmän, med en

oktav emellan.

Skrivmaskinens tangenter räcker Inte Då långt när för
att återge dialekter. (Det finns ett landsmålsalf'abet
med ett hundratal olika bokstäver OCh ett otal accen-
ter OCh andra tecken. Det läses emellertid av ett få-
tal OCh skrivs av ännu färre.) Den som vill känna sig
alldeles säker på hur detta jämtska tungomål låter,
kan r~ Sören och få ett smakprov (0152/12137)!

KERSTIN PETTERSSON



Sörmländska Ungdomsringens Ordförande:

Hej igen!
Sörmländska
dansborgarmärket

Novelmermjrkret sänker sig över oss, det blir fwt

©rkt an kvällarna och vädret är wrigt. Mm, incnhus

är det varmt och glatt, glada mniskor san träffas

inan lmdcmringens hägn, där trivseln är stor.

Verksarheten har varit i full Bä® under Nsten,

träningen är intensiv inför julens alla Luciafester

och lekledningar.

Planeringen inför 1990 hoppas jag är färdig. Det

är mäiga saker san näste ordnas. jag hoppas, att Ni

ute i föreningarna, är Mvetna an vad vi kan åstad-

kam ned jubilamUret.

Pä riksnivå har beslutats, att det ska ges till-

fä11e för distrikten, att låta sig representeras av

fler urgdamr.

Man har beslutat, att 2 inigdanar imder 25 är ska

ges %j1igfet att deltaga i riksstämn och att det

även skall vara ett ungdomsutskott.

Detta mina vänner, inmbär att vi ute i distrikt

och föreningar måste tänka på att utbilda våra ungdart-

ar även på det ahinistrativa plm.

Dessa 2 ungdomar skall även deltaga i förberedelse-

arbetet inför Riksstärmm.

Det inmär bland anat, att deltaga i santliga

nöten efter distriktsstämn, sant att delt®a vid

den stora regionskcMerens san blir i april. Vidare

information kamer.

Ha det så bra och sköt an Er, så att vi till-

samans kan göra 1990 till m stor manifestation för

vår verksartet.

Till slut. Årsskiftet närmr sig ned stomteg.

jag vill därför passa pä och önska Er alla EN GOD

JUL OCH ETT GOTT NYTT k.

Göran Berglurd

SödermanlaMs SpelmansförbuM och Sörmländska

lhgdkmringen har beslutat instifta ett Sörmländskt

Dansborgav%rke. Reglerna har utformts, så att så

Mrga san möjligt kan deltaga. Syftet är, att väcka

intresset för gameldans.

DANSPROVET:

Vals och schottis är obligatoriska. Dessutan skall

ingå en valfri av följande danser:

Harto, po1ka/ polkett, snöa, harbopo1kett, mazur-

ka eller någn µj1skevariant.

MÄRKET:

I stil ned sintorgmMcet, ned olika färg varje

år. Erhålles trut en viss avgift.

BEDÖ'NING:

Inga överkrav skall ställas. Men, dansen skall

vara f|mktionsdWlig och anväMbar i sällskapslivet.

Bedéinare utses av Sörmländska lhgdansringens för-

eningar och /e11er styrelse, sant av Södermanlands

SpelmansförUMs styrelse.

Rap¢orterim sker på särskilt formlår till re-

spektive styrelse enligt ovan.

UPPGIFTER PÅ RAPPORTEN:

Nam, ålder, uppgift an tidigare erövrat dans-

torgavMrke, uppdansnirgskamun och bedänarens under-

skrift.

DansborgarMrket bör kunna ta form av en tävlim

ne11an kaminerna j landskapet Sörmland.

Vilken kamin har flest gameldanskunniga invån-

are i förhållande till sin folkrängd, ( i procent-

tal) ?

IDÉER TILL TIDNINGARNA

Med jäma ne11anrun ges lägesrapport till tid-

nimama. Rapporterna kan samanstä11as till m äter-

kanmrde dansbaraneter.

5



Första spelmansstämman vid Trädgårdstorp

När " sigoberätterskan från VärmlaM", Selma Lagerlöf, ( 1858- 1940), placerade Nils Holgersson pä den

wderbara resm * Sverige passerade han tryggt, pä gåsen Akkas ryggj över " Den skWa lustgärden" Sörmland.

Frh sitt Nigt uppsatta plats upplevde han natur och tNnniskor i äventyr och liv och ti11samans i sagans för-

trollade ljus. Med stor säkerhet blickade han ned På Trädgårdstorp i Tullinge, där Botkyrka henbygdsgille sed-

an 40 är bedriver m stcr kulturell insats.

1\Li, nä" daguna är san kwtast, vimersolsthdet

inträffw san bekant dm 22 deamber, finns det all

anlednim att minnas den sarmar san nu ligger bakan

i tiden.

Följ ned pä en HaTbygdsdag med spelmansstanna

vid Trädgårdstorp.

Torpet tillhörde tidigare Tu11inge gärd. NaTrFt

antyder att det var säte för gärdens trädgärdgräst-

are.

Kanske var det Trädgårds1»p, san Nils Holgers-

son såg från sin gäsarygg. Första ghgen det fims

amamt dateras till år 1658.

GMLA STUGOR OCH FINT HANTVERK

Vi 1ämar grupp- cch Nskspelare för m sturd

och går St@UKj.

mlDGÅRDsRRp är värt sitt eget kapitel. Torpet,

väl irbäddat i lwmig ^ska, ligger pä sin w-

sprwgliga plats.

6

Hcn berättar an brtdtäcken, san Njn spårat till

1700- talet.

Khstret byggs upp i form av blamur. Förr hände

det ofta att flera kvinnor salades och stickade pä

sam täcke.

Det blev några tinmars "avkopplirg" för dessa

aktiga konsthMvMcskvinnor.

Det nesta inne i stugan fä" tankarna långt till-
baka i tiden.
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Knyppling är ett annat hantverk, som kan härledas till
1500-talet. Denna metod för tillverkning av spetsar för
hand, uppfanns i Italien.
Trådarna, mestadels av linne, rullas upp på träspolar,
knyppelpinnar, och trådändarna fästes på en dyna, knyp-
peldynan. Under arbetet kastas pinnarna om så att trådar-
na bildar ett mönster, berättade Inger Falk.

SÖWUN6 FÖRSTA BÅTMANSKWPANI

Vi vandrar vidare och kamer till bätsmanstorpet,

en anrik byggnad san flyttats frän Twba där det

var beläget vid Grödingevägen.

Stugan monterades ner av nedlarmar i Botkyrka

harbygdsgi11e och invigks pä sin nuvarande plats

för snart 20 är sedan.

- Botkyrka hanbygdsgi lie bildades den 7 januari

1949, sa ordföranden Lars- Cunnar LiMsträn.

- Frän starten blev det 20- 30 rredlamar. Sedan har

det, sw pä många aMra platser, varit upp och ned

ned verksarteten.

- Nj är vi uppe i cirka 350 nedlamar, san är ner

eller miMre aktiva.

- Botkyrka kamin är välvilligt inställda till

vårt arbete och ställer upp ned bidrag till drift-

en.
Lhder ärms lopp har det förekamit en lång rad

aktiviteter. Med jäma nellanrun har antalet bygg-

nader ökat. Stolpladan är ett exetrpel, Mor Mnas

stWa ett annat.

- Midsamarfestema, san vi började ned under

1950- talet har blivit tradition, säger Lars -
Gunnar Lindstrån. [k brukar locka mellan 4 (XX)

och 5 (XX) personer.
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TILLHÖR FÖRBLNEN I SÖMAND

Ofta är gränsdragningarna diffusa nb det gäller

ne11an SödermanlaMs- och Stcckhjlw län, nen Bot-

kyrka Mbygdsgi11e och dess spelmanslag är m-

slutna till förbunden i Sörmlands i». Folkdans-

laget, itecj 40- talet dansare, tillhör dock den

" ardra" sidan.

Spelmanslaget i sin nuvarandew form har inte sä

många år på nacken.

- Vi har dock tolv spelträn san deltar rege1WMet

i övningar och uppspel, berättade Bengt "Magnus"

Magnusson. Vi Nppas kunna rekrytera en del urg-

danar. Får vi bara tillräckligt nä'ga kan det bli

aktuellt ned kurser.

FÖRSTA STN'MNY

Sä var det dä dags, för den första staman i

trodern tid. Ktitt på dagen fkkimnak vä11ingklockan

att spehmlen skulle ta scenen i besittnirg.

A11spelslåtarna avvek nut de san vanligen före-

k i SNm1and i öwigt, där Lästringe ghg1åt

är ett näste san inledning.

Sörmland runt inför
Folkmusik- och dansåret 1990

Alla åldersgrupper skall aktiveras under folkmsik- och dansåret 1990. Inte minst riktas blickarna nut den

yngre generationen. Gräv i den egia traktens follmsik- och danstraditioner är m upmanim w\ riktas till

eleverna i de sörmländska skolorna.
- Sörm1aM skall fUrhoppnirgvis ny11ra av % fo1krusik- och dansgrävlimar under 1990 sägs frM ansvarigt

häll.

Det är egentligen hur någa frågor san helst san

väntar på svar nb det gäller dessa folkliga tradi-

tioner. Hå" följer nägraj

Var dansade man förr ? Ved dämde man ? Vilka

spelade ? Vad spelade dan för instrumt ? Vilka

visor sj¢hg tmn ? Varför dansade man, och sj# ?

8

Avsikten är att allt material skall sanlas in

som intervjuer och bilder, för att sedan visas 10-

kalt få" alhränheten. Det kan bli egia tidningar,

utstä11ni|Nar, artiklar i olika tidningar, sant in-

slag i lokal- och nä"radio.

På detta sätt kan barna7 bli förtrogna ned den



egna folkliga traditionen och inspirerade av vad de

får Nra an hur urga roade sig förr.

GÅVA TILL NYFÖOCA

" Välkcmen till världen", så inleds ett kassett-

bard san blir en gåva till alla nyfödda sörmlänning-

,
ar 1990. Bandet fylls ned barnvisor, rim och rarsor.

Det är redan inspelat av Radio SörmlaM och skall kopi-

eras upp i 3 (XX) emlar för att räcka till alla san
k

föds i SömlaM under folhrusikens och dansens år.

STUDIEWGAR PLANERAS

Daga- Gnesta rektorsamäde blir det första san

anordnar en stiAiedag i folkrusik- och dans för alla

lärare pä låg- och nellanstadiet.

Deltagqma skall fä ti11fä11e att lyssna till

utövare av folhmsik och se pä olika danser.

Pä kamunala nusikskolan i Flen har man bestäm

att vårens elevkonsert skall innehålla massor av

folkligt material.

Lärarna har förlagt en Fel sttdiedag till spelmans-

förbundets arkiv.

ETT FÖRSTA KALENJARILM

Den regionala arbetsgruWen för Folkmsik- och dans-

året 1990 i Sörmland har skissat pä ett första kaleMari-

tm för ett år som fylls ned msik- och dans.

Här ett litet axplock:

Redan den 6 januari blir det traditionell grötfest

i Flöda sockenstuga.

I slutet av januari blir det ett förstagångsuppförame

av s¢irr1ändska brucharscNr. Organister och spe1%n

Mverkar.

Februari inleds ttecj spelmansstäm i Elektron och i

mitten av =aden är det stam i Eskilstuna.

Men, planeringen har kamit rrycket längre än sä.

I Eskilstma planeras, utöver spelmansstäman, "Den

ganla dansbarm" i varje kamunde1; det rör sig an

forsknirg sant koppling till arbetarnöjen och Metalls

jubileum Vidare är siktet inställt pä ett sanarbets-

p"ojekt ned Invandrarnas Kulturcentrum

I Flens kamun skall det bli dansskola på dansbanor

i sanarbete med sttdieförbundem Man ger ut ett eget

kalMerblad och StiRieförbundet Vuxenskolan skall

koppla ihop de lokala grupper san spelar fo1Miisk ned

bygkjegärdsföreni®ar.

Den verkligt stora händelsen i KatriCdm blir

den stora spelmansstämn i Slita.

Riksspelmansveckan ned ZorTTNrkesuppspelningar är

den dcminerade i Nyköping, nen till kammen hör också

&esta, där det skall härda åtskilligt, utspritt över

fela follmsik- och dansåret.

Varje månad blir det follmsikprogran i eller vid

harbygdsgården. Det planeras en nisikvecka runt sjö-

arna samt 1imch- och folkmsik på biblioteket vid

ett flertal ti11fä11en.

En sanjrdnad konsert folkrusik- Musiksällskapet

har bokats in 1iksan konsert ned Sörmländska Brud-

marscNr i Frustima kyrka.

Strängnäsbygdens invånare får vara ned när m

gama1 tradition återuppväcks. Det blir nänligen

midsamarfirande på Åsby ås i Helgarö.

Det blir follmsik pä tattcxjt och på N1ar-

båtarna. HarbygdsfKmingen i F,ogdö har «) sttdie-

cirkel för att återuppväcka traditionen att "gä

stjärna" på trettondagsaftcn.

En stor dansgala i Mälivforun ingår i de lbgt

fr*kridna planerna.

I Vingåker gör man en gramufonskiva M folk-

ligt material och traktens utövare. Kcnnmi har

ställt upp san ekonomiskgarant.

Det skall bli en nostalgisk afton ned " [k ganla

lekarna". Naturligtvis får även Vingåkersdansen

sin givna plats.
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Falun Folk Music festival

Spelmansförbtndet fick från kamhttén få" Faltn Folk Nsic Festival inbjudan att särda m um spelman

för att studera festivalen. Representanten skulle också deltaga j «i 60 - 75 minuter lång konsert tred två-

tre låtar, sant spela på lördagens stora stäm.
Från SödermanlaM reste Birgitta Andersson. H# följer Perms reportage för SÖWLMINATEN frän en

händelserik vecka i Falun.

Det var m förkyld .

ung spelman san steg
· P' , på tåget till Falim

för att ti11samans

nM åtta aMra ung-

ccmar fräi sex låd-

skåp, spela, dansa

och lyssna pä annan

rmsik.

. Vid fraNcmtenq

fick vi frikort sä

att vi ktMe gä in

gratis överallt. Med

festivalkatalogen i

Nigsta mgg satte

j® mig ner för att

gå imm programt.

Veckans få"sta begivéNEt fick bli Folhmsik

frän EstlaM. G"upCen bestod av fyra msiker,

san inte hade träffat varandra imm de fick åka

till Sverige.Oen Estniska " k|jlturförvaltningen"

hade valt ut dan att representera sitt 1aM.

Första kvällen i Faltn hale de tillbringat i

guidens kök, letandes genensama låtar.

Varje kväll hela veckan på Rådhuskällaren så

underhöll Folk1årensarb1en, ( beståeMe av ett

tiotal spe1% från olika delar av Sverige), m

gäster. Där var trycket folk, varmt och trängt

och stämingen va' Nig.

Ville tmn inte gä till Rådhuskällaren, så fanns

den " Lyhörda dansen", där det varje kväll var
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dans till kända svenska fo1hmsiker, san fick en

halvtinne- eller timre, var. Även där var det trycket

folk och trhgt på dansgolvet.

NÄGUT FÖR NYKÖPING ?

En av de roligaste prograrµmktema var "S{]e1 -

manspträtt". Det var de " Grå Pantrarna" san spel-

ade och berättade. Sittande i m ring, M " pant-

rarna " i mittm, var det verkligen en av veckans

N1jdµnkter.

mke något att ta efter i Nköping 1990 ?

ÄPPELBO GÅNGLÅT

Vi urga spelnEh hale fått 60 - 75 mimter konsert-

tid på onsdagen, vilket mbar cirka två låtar

själva och m låt ti11samans. Vi hede dessutan övat

in en extra låt eftersw vår kan - från- och - sägare

trodde att vi skulle få ta ett extranumer.

Det är inte lätt för nio personer, san a1&ig

träffat varardra förut, att hitta gatensam låtar,

m dessutan skall låta bra inför µb1ik dagen efter.

Till slut «iades vi i a la fall an de inte helt

cbekanta Äp¢éibo gämlät och Trettcndedagsmuscm.

STN'MA LNER TAK

Hela festivalen avslutades ned en stor spelmans-

stäm på LlArEt. Sol och regn avlöste varadra. När

regnet slutligen fick övertag så flyttades stämn in

i Lugnethallen. m hölls också kvällens pijgran,

då vi uma spelnÉh hale fått en halvtim pä oss för

att visa val vi kwde.
När vi sedan hade gjort vårt kuMe vi gå runt i den

stora hallen och titta, lyssna, spela eller dansa.



Pä scen 2 spelades det till dans, och tmn kunde

dansa till ndk från Sverige, Finlard och Dem-

enikanska reµib1iken, m^n var rWesenterm

ned damrkestem Läs Chicas del Can.

Mitt i natten avsluUdes stämn officiellt och

Falun Folk Nsic Festival 1989 var slut.

Festivalens tack till alla artister var ett

kdwn. Jag har ännu inte lyckats få mitt att

låta, nen det kanske beror ner pä mig än pä

kohornet.

Pä Nmvägen trcdde jag att jag höll pä att bli

av ned min fiollåda dä det kan någon och slet tag

i den på Borlänge station.

Det visade sig, san väl var, vara en man san

ville visa sin fru den suveräna teckningen an

Nköping 1990, san jag hade tejpat fast på

fiollådan.

BIRGITTA MDERSSON.

O

"Året" är här!
Nu står Året rjr dörren - Folkmusik och Dansåret 1990. Vi har tidigare skrivit om

det i Sörmlandsläten och i en separat artikel i detta nrunmer presenteras olika
händelser Sörmland nmt, helt i enlighet med ett av tne teman som kommer att
föjja Året tmder 1990, nämligen:
- Lokalsärår¢ ökade kLnsk~kru¥dh hakts ku/tw. dansaret1990
- CCemenskap med^ mwik och dans. å 3

' - MtemaåMel/a kultu=nhand i å"b
Men vad händer på riksplanet? Z \|||Njp

Vårens rikskalendaricun hån Orga-
nisationskommittén för Folkmusik
cch Dimsåret 1990 harjust kommit ut
och w pipgrammutbudet kan nämnas
följande:
' Den 10 januari blir det presskon-
ferenser i hela landet (press, lokal-
radio/TV).
' "Tummen uppi" Invigning med
massor av musik den 21 januari.
Direktsändning i SVT kanal l fiån
Cirkus i Stockholm. Programledare
blir Ale Möller och Lena Willemark.
' Redani Trettonhelgen blir det bl.a.
Trettondagskonsert i Berwaldhallen
"Svensk folkton i original och rjr-
vandling'.
Samma dag blir det också premiär på
Södra Teatern för Svensk Folkdans-
ensamble och deras uppsättning av
August Strindbergs Kronbruden.
Gruppen kommer sedan att turnera

med förestälningen under mt.
' I månadskiftet januari-februari blir
det en folkmusikvecka iStockholm,
"Stockholms folkmusikdagar", som
avslutas med en oflentlig debatt på
Musikmuseet: "Folkmusik och folk-
dans - nationell chauvinism eller
nationellt kulturarv".
' I februari startar också lokalradion
sändningar med olika regionala folk-
musikprogram.

Detta är bara ett axplock w det digra
programmet; rjr närmare upplys-
ningar angående tider, bijjetter mm.
får vi hänvisa till lokalpressen.

Och den stora rikshändelsen - Zorn-
märkesuppspelningama Folkmusik
och Dansåret 1990 -sker ju som alla
veti Nyköping den 11-17 juni. Men till
detta återkommer vi i nästa nwnmer
av Sörmlandsläten.
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Skottvång en av många
dans- och spelplatser 1990

San vi tidigare antalat blir 1990 ett tanaår för follmsik och dans i relä värt lärd. Alla nUmiskor

kamr att bli berörda på något sätt - inte minst sMkhningama. SödermanlaMs spelmansförMd och Söm-

lånåska lhgöansringen har fått @an att arrangera uppspelningarna för ZmMrket och riksspelmansstämn.

Planeringen av Folkmsik och dansåret följer tre riktlinjer: Lokal särart och ökade kunskaper an traktens

kultur. GarEnskap rred sång, mjsik och dans, sant internationella kultursarband.

I SörmlaM blir det intensiv satsning nä" det gäller att uppfylla högt ställda krav. Utöver Riksspelmans-

veckan i Nyköping blir det m mängd arrangemng, bland annat vid Skottvångs gruva i den sömläMska Bergslagen.

Vid Skottvångs gruva susar historims och kulturens

vingslag i ordens rätta tMirkelse. Överallt känner be-

sökaren den rätta abmsfärm. Vid en trängd ti11fä11en

har SÖWLNNÅTENS Marbetare deltagit i gruvaftnar

och samarfester då olika " spel" an verksarheten vid

den anrika gruvan få"t tankarna tillbaka till svunnen

tid.

Gåjwws SISTE FOGDE

Ofta har vinklar och vrår fyllts av ljuvliga toner

m strUmt ut frän rjyckelharpor, fioler eller m-

[k senaste årens samarfester vid gruvan har

bjtdit pä inslag, långt utöver de vanliga. I bygaen

finns nänligen många, san slår vakt an det ganla.

Mellan byggnader och gruvhål spatserar de från,

gruvfogde och hans närmaste nedhjälpare, nen där

finns också "vanligt" folk.

Kvinnorna och unga pojkar hade pä sin lott att

vaska malm. Ett tungt arbete san krävde ~1 och
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ÅTER TILL GMA TIDER

Välkama itekj pä en ruMvaMring, sådan den kan

gestalta sig vid en välbesökt samrfest.

Genast skall sägas, att mma i Gäsinge - Dill-

näs slår vakt an harbygdden. I tidstrogen klädsel

ställer de upp, allt för att besökarna skall fä till-

fåle att " återvända" till svtnnen tid.

m finns gruvfogden E. M. Hånberg och hans

närmste hjälpreda, här spelade av harbygdsentusi-

astema Sive Karlsson och Bengt LaMin.

Överallt räler febril verksartet. Reden står via

sin ässja. Kvinnor i olika ålder och unga pojkar

vaskar malm.

sk(jttväms gruva och amädet därurkring är garmal.

Däran är alla eniga. Men hur gama1 den är vet ingen

itecj säkerNt. Många tecken tyder pä att gruvdriften

startade pä 1500- talet.

I sällskap ned våra vägledare är det en trängd

gruvhål san passerar revy. Man talar om Tyskhålet,

(kTrgruvan, Kärrgruvan, Nybyggsgruvan och Damkwart-

gruvan, Lerklackan och Hästhålet. En del gruvhål

övergavs ganska fort. [k gav inte vad san fordrades

fä" 1Wsan drift.

P0RTHÅLS(AUVM DJUPAST I SVERIGE

En gäng i tiden var Porthälsgruvan djupast i

Sverige, berättar nutidens gruvfogdar.

Detta ned berättigad stolthet. Den är äldst av

alla gruvorna i fältet och en gång var den djupast

i Sverige, över 300 meter.

Vid ett par ti11fällm uWhörde ±iften i PUrt-

hålsgruvan, tren qya schakt togs 'pp.

Från början hiss«ks all mim upp ned hiä1p av

hästvindor. [k fyrbenta dragarna, omr och hästar,

ersattes i början av 1800- talet av vattendrift. En

stånggång hak byggts ne11an Krarpan och gruvan.

Senare installerades en ängmskin och 1918 var

det dags för elkraftens irrtäg.l början av 1920- tal-

et upphörde malnbrytningen vid Skottvång.

Vi får under vår rurdvaMring veta, att gruv-

fogden E. M. Granberg gjorde sitt intåg vid Skott-

värg 1&19. Han rekryterade arbetare san bodde runt

ankring på olika måstä11en. Han säg också till

sä några rjya byggnader (wfjrdes, bland annat ett

lavtom.
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Våra danskurser har ännu inte vunnit insteg Ns

den dansande a11näiheten och den folkdansande syner-

heten. Av någon anledning amEMe sig,( tyvärr, san

vanligt), inte en eMa dansare.

Man Mer sig tydligen med kcmponerade och kon-

struerade danser från sekelskiftet och att någon

gäng få gä till (DV och dansa foxtrut och txigg.

Varför skall man då gä pä kurs ms Spelmansfår-

bundet ? Nsik, sång och dans Nr intimt ihop och

har sä gjort i alla är och därför försöker vi få

alla delar på kurcerna.

Tonårsgruppen, Karin, Helena, Patrik, Joakim och

Eckard, fick slita hårt ned speicialuWgifter. Det

här är ungdkmr, san snart kamer att göra sig kända

san duktiga och etablerade spe1%n, och san redan

hittat m pasonlig stil. Vi i Spelmansförbundet står

i kulisserna och hejar pä och applåderar.

[k allra yngsta- vi kan väl kalla dan " halvtons-

gruppen" - representerades av Henrik, Äsa,Lincla-

Lisa och Mireille. Det här är m=agens storspel-

rRn. Det är roligt att höra hur bra det låter, redan

idag.
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Att få dansa till en lät man just lärt sig spela

eller sjimga ger en helhetsbild pä ett helt annat

sätt a7 att sitta ensan harma på kännaren och

spe1a/ sjwga.

Likaledes blir man en bättre dansare an man sätt-

er sig in i och får lära sig förstå lite av nisik-

ms nysterier, ( san egentligen inte alls är några

.
nysterier).

Får man f'kklarat och visat för sig, att hanbo-

,
polkett, haTburgska och h~lka och sä vidare

egentligen är varianter av danser man redan kan

eller irMiä1kr bara bekanta steg, försvinner

mma cnödiga gränser.och fördomar.

Detta är ju också danser, san har dansats ute i

stugorna forckndags.

Nog an detta m !

Det finns i SömlaM en trogen klick %niskor,

san kamer till våra 1ätkurser. Den klicken var nu

22 personer. Nästan hälften var unghnar och det

var mmket glädjande.

Men, en sådan här kurs är ju till för alla, Clch

här finns alla. Nämiskor wn börjat spela fiol sc7

de fick pension, fkä1&ar san börjat spela fW att

bamn spelar, dansare san vill prova pä att spela...

ja, alla swter och det är det, san är det allra

bästa; hå" sänks vi - alla å1&ar, yrkeskategorier

och sarhä11sklasser och har så förbaskat roligt

ti11samns. Bara för att vi råkar gilla folkmsik

och vet och kan lite an folkliga traditioner, san ju

varenda nÉhniska borde känna till. F&, det är ju

trots allt vår egen historia det haMlar an.

En historia san levt vidare, frh mm till mm,

frän fot till fet, fiol till fiol cch så vidare.

Och- det viktigaste av allt- san lever fortfaran-

de.

Välkamen i gänget. [h också. Nästa ghg, san blir

under 1990- det stora Folkmsik och Dansåret !

Leif johansson

( UtbildningministM

Utbildning till pedagog i svensk folkdans
Vårterminen pä Väddö folkNigsko1a i den naturskönd

Roslagen nalkas ned stora steg. Den 8 januari 1990

är det dags för kursstarti I det rika utbudet av

kurser trärks utbildnirg till folkdanspedagog.

Kursen vänder sig till alla san

- har dansat gamaldans- folkdans,

- vill sp"ida den svenska folkdansen till andra, och

- vill satsa ett år av den personliga och kreativa

utvecklingen i fo1khögskolemiljö.

Kursen syftar till att ge en gruMläggande peda-

gogisk dansutbildning, san ger %j1igNter att lära

aMra dansa.

NEHÅLL

are. Det iU sig an tränim och utveckling av dans-

teknik, utlämingmtoder och danspedagogik.

Repertoaren är svensk folklig dans av vilka kan

nämas polskor, garmaldans, långdans, sä®iékar och

engelskor.

Lhder rtbriken msikl såm talas an folknisikens

historia, lättyper, spel- och sXstilar sant rmsik-

uppbyggnad.

Vidare ingår etnologi och dramatik sant pedagog-

ik och psycoiogi.

Incm mrädet dansl msik arbetar man ned gäst-

föreläsare. Det är persorF!r ned stor kimskap inan

sitt amåde, till exgme1 skhska danser, barmutor-

ik och såmlekar.
Kursen ger kroppsträning anpassad för folkdans-
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Omkring en text i svenska landsmål

Intresset för folklig kultur var stort
i slutet av 1800-talet och i början av vårt
eget århundrade. Skansen och Nordiska mu-
séet är ståtliga och iögonenfallande vittnes-
börd härom. Omtanken om landsbygdens forna
dräktskick, dess musik och dans utvecklade
sig så gmåningom till folkrörelser.

I och med den romanÉiska kulturrörelsens

genombrott i början av 1800-talet hade man
börjat söka efter folkets berättartraditio-
ner, sånger och musik, och forskningsområ-
det utvidgades till att gälla också bygg-
nadskultur, konsthantverk, arbetsliv, folk-
tro, dräktskick, nöjen och umgängesseder.
Intresset för fornminnen ökade starkt.
På 1870-talet bildades vid universiteten
landsmålsföreningar, som ville ägna sig åt
forskning rörande de svenska landsmålen och
folktraditionerna. Den första landsmålsför-
ening som uppstod vid Uppsala universitet
var Västergötlands, tätt följd av Ustergöt-
lands, Smålands och Södermanland-Närkes. De
bildades alla 1872.

Södermanlands och Närikes landsmålsf'öre-
ning torde inte ha hört till de allra fram-
gångsrikaste, men den åstadkom ändå en hel
del. Den fanns till mellan åren 1872 och
1886, då den tillsammans med flera andra
uppgick i Uppsala landsmålsförening. Den
allmänna entusiasmen bland studenterna ver-
kar med tiden ha gått tillbaka ganska myck-
ket. Sammanlagt torde c:a 120 personer ha
varit inskrivna som medlemmar.

Vid sammanträdena, som hölls några gång-
er per termin (troligen på lördagseftermid-
dagar) i Södermanland-Närkes nations biblio"
tek, sysslade man bl.a. med att göra en ord-
bok över de sörmländska folkmålen. Man fick
ihop ett par tusen artiklar om ord och hann
en bit in på bokstaven B. Man ägnade sig
också åt grammatiken och ljudläran och
undersökte uttal, ordböjning och menings-
byggnad. Uppteckning av sägner, gåtor, ord-
stäv, ordspråk, folkvisor m.m. ingick också
bland landsmålsföreningarnas uppgifter, och
man samlade även ihop sådant material från
Södermanland och Närke, dels genom för-
eningens egna medlemmar, dels genom andra
samlare, som inte var direkt anslutna. Den
mest betydande bidragsgivaren var Gustaf'
Ericsson från Härad - metallarbetaren.

1878 fick dialektforskarna ett enastående
gott hjälpmedel, när det gällde att beskri-
va ords uttal. Fonetikern Johan August Lun-
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dell, sedermera professor i slaviska språk,
konstruerade då, på grundval av tidigare
försök, det s.k. landsmålsalfabetet. Detta
a1fabet,som har c:a 120 tecken, bygger på
våra vanliga bokstäver, som förändrats och
varierats för att mera exakt kunna återge
de mångskiftande språkljuden.

En gemensam vetenskaplig tidskrift
fick landsmålsf'öreningarna 1878 i "Nyare
bidrag till kännedom om de svenska lands-
målen och svenskt folklif". Senare kom den
att heta "Svenska landsmål och svenskt folk-
liv", och den utkommer fortfarande - i år
med sin 111:e érgång. J. A. Lundell (som
f.ö. var smålänning och kom från Kläckeberga
i Kalmar län) var länge redaktör för denna
tidskrift, som han varit med om att grunda.
Innehållet har genom åren varit mångahanda:
sagor och sägner, artiklar om dialekter,
slang, förbrytarspråk m.m., folklivsskild-
ringar, vistexter och musikalier. (Fredins
storverk Gotlandstoner hittar man t. ex.
i Svenska landsmål.) Det mesta är förstås
tämligen hårdtuggad språkvetenskap, men en
del är mera allmänt tillgängligt och t.o.m.
roande. Svenska landsmål är faktiskt en
guldgruva! Principerna för den äldre utgiv-
ningen är inte allom givet att begripa sig
på; den är alltså svår att hitta i, men den
är oerhört innehållsrik.

Svenska landsmål utges numera av Dialekt-
och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), som
grundades 1914 med uppgift att fortsätta in-
samlingen av dialektmaterial och folkminnen.
Arkiv med samma uppgift finns också i Lund,
Göteborg och Umeå. De disponerar de gamla
landsmålsföreningarnas samlingar och fort-
sätter på den inslagna vägen genom att sam-
la och systematisera, forska och ge ut bOck-



ker och skrifter. Till glädje för sörmlän-
ningar och andra börjar t.ex. Gustaf' Erics-
sons uppteckningar utkomma i bokform. Det
första bandet, som innehåller anteckningar
från 1830- och 40-talen om arbete och red-
skap har givits ut av Magdalena Hellquist,
och fler band är att vänta, kanske redan i
år. Den första boken innehåller också en
utförlig skildring av den store folkminnes-
samlarens liv och verk.

Adressen till Dialekt- och f'olkminnes-

' arkivet är: Box 1743, U. Agatan 27,
751 47 Uppsala. Telefonnumret är: 018 -
156360.

' Landsmålsföreningarna hade ibland anord-
nat offentliga fester med folkmusik, teater-
pjäser och berättelser på dialekt. En fram-
stående underhållare vid dessa visade sig
vara Karl Peter Rosén, sekreterare och se-
dermera ordförande i Smålands landsmålsför-
ening. Han var f'.ö. också medlem av folk-
dansföreningen Philochoros. Även om
landsmålsföreningarna upplöstes, förtrötta-
des icke Karl Peter Rosén. Han fortsatte in-
samlingsarbetet och började också (1893)
uppträda på Skansen som folklig historie-
berättare. Han iförde sig kaskett eller buck-
lig hatt, randig halsduk, som hängde fram
under västen och stora läderstövlar, tog med
sitt enradiga dragspel och spelade, sjöng
och berättade historier på sin egen hem-
trakts dialekt. Han kallade sig Jödde i jöl-

jaryd. Därmed hade han inlett en ny under-
hållningsgenre, som särskilt under 1910- och
20-talen blev omåttligt populär. Det var den
s.k. bondkomiken, som senare kom att före-
trädas av berömda artister som Skånska Lasse,
Anners Annersa (som samarbetade med stor-
spelmannen Josef Alm), Delsbostintan och
sörmlänningen Nergårds-l.asse. Man kan alltså
se bondkomiken som ett resultat av de akade-
miska landsmålsföreningarnas verksamhet.

Det är intressant att iaktta, hur ett ro-
mantiskt, akademiskt intresse för folkets
kultur kan få verkliga folkrörelser till
följd. Det gäller berättarkonst och visor,
folkdans, folkmusik, folkdräkter och hem-
bygdsintresset m.m. Romantiken har varit en
livgivande strömning i vår kultur alltsedan
begynnelsen av förra århundradet, och jag
vill gärna se det instundande dans- och mu-
sikåret 1990 som ytterligare en framstöt i
samma anda. Vi får se om också den lyckas
få ett brett folkligt stöd.

Ordet romantik har ingen god klang i de-
ras öron, som enbart tänker på dess avarter
- falsk idyll, bombastiska känsloutbrott och
punschpatriotism - men man får inte glömma
att den från början kännetecknats av ung-
domlig upprorsanda, idealitet, intellektu-
ell reflexion och hög uppskattning av den
folkliga kulturen. Dessa sidor av romantiken
är ett nödvändigt tillskott i vår tids kom-
mersiellt nyttobetonade samhällsklimat.

Viktigare tecken i svenskt Iandsmålsalfabet.

A l a i hgtt

0 2a ·h,a,t.|%

0 3 cn · göteb. K?|lr
B 4 b 0 Ka,b,b|a
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' 6 (L ' Jord
_E 7 e · hftå. $2d

0 8 « Stockholms·e

' 9 ? l go$$£
F ID f ' Iq'

G Il R · Eqp. nngu

' 12 )' · smål. ma6e

Fl 13 h · hålla
~

I 14 s · b!t, vIla
W

' IS } ' jämtl. tlgµ

0 16 l Vlby-l

j 17 j j haj, svAja

K IB ' · E·k?
L 19 l 0 jlten, till

' 20 t ' sög "
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(otjockto" l) "
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M 23 m 0 mamma

n 24 n ' 9ya",'

n 25 q f jam.

NG 26 B · dng

O 27 q ' bZndeo RQd

0 28 O · Rtt

0 29 0 0 värmt. 62tl

P 30 p · P'P!!'

R 31 r tunµpet3-r

' 32 n tungrou-r
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skyp

S 34 0 l sIlver, vISs
P

' 35 ? ' fo,n,

SJ 36 J' främre sk-ljud

0 37 S bakre sje-ljud

t 38 c l yy·
· 39 t · fo2p ka€'
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U 41 u europeiskt u

· 42 h l hL!g

· 43 a d g@be

0 44 w Berplags-u
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O 53 0 0 hgg0 99·

· 54 a · värmt. kött
(— köptf

0 55 b 0 bZ$t

0 56 8 0 h_ör. grå
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~
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Anden (and)

· 60 a grav accent:
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wjr 'vr

- 64 n muljerlng: Härled.
mann
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F'rån Flöda micken i Söclermaoland.

Av A. Flodkviot.

174. Andem Larsgons moM8 be8ök hos O1-EM8OW
Annika

ULM A 89:23: 2, ur Södermanl.-När. Jan&möloför. oaml.

— Guds fre härinne! Takk dcall du tja fbr 8i8t!
— Å då vet ja vi8st, da va fiille jll, som va hos dåj 8i8t,

o då fiiµii1 du mi\j, 8å dit va skam åte.
— Så du pratar Annikkii! Dä va så lite Så!
— Nej du va visst inte lite då!
— Ja tror, du inte bnr dina kilrilr hemmä i da?
— Nej, di har dän här välsigMde skQBen te hållas i bä

bittidu o 8ent. Di håller på o river myka', de ha koka, i da. Ja
tykker jll8t, de 8ka se ut, som de vure drajnä jenum ker88teo, oor
de kommer hem. O Olle, som tog på Böj ren jortä i sUndässe! Nu
ha lmn vuk 8tal]t te bänne vtikker, kan j8 tro, Ja Bä åt bonum
te byta em fortil i morsse, män da kunne inte Bå an inte.

— Da rakker te fur duj, 80111 för maj, att få (lra8 må lorteo,
bör ja.

— Ja, då a iote anoilt! Nn 8ka du få se väven, 80m ja
tja vilvi. Ja fekk dån inte bra häller, män han går fUlle an.

— Du ha vävi kypert, 8er ja.
— Ja, ja jorde du, fUr ja tiiokte, dä oknlle bki lite 8tadig-

lire te ditä på. Ja få vUk inte nå6e mil av-ett jilkv(er), kao ja
förstå, da går våk åt te lenbUkser' åt kam. O sen ha ja vävi
en bit ma lite finare iodag, 8om ,ja hn Umnil åt pojka, fbr du u
eoä riktigå detmottär'.

— Du ha hatt bki ji', ser ja.
— Ja, ja hndde fUrtipnssmä Qortonhundrä. Sätt fram, du

Stina, d få vi bjugä Anners Larms mora på Rir8kt 8TTlÖl' o nybakä
brU! Ja ha tjäroa o baka i da.

— Nåj jör er inte oåge be8vår fUr mi skull, för ja 8k8

8trak8t e hem.
A du kan vak Mila te ga, fagt da ii 8kamkit te bjugä

på 8å 8impert.
— Nog båller ja te goä allti, mäo du skulle inte ta ifrårj däj.
— Ja fekk inte brO bra i da, %r ja badde 8å dåkig wrdeg,

8å ja fekk inte degen te jaså; o iote fekk ja uERen jämvam
bäller, för ja hndde barestä 8|lrpyke' te uggsve. Ja 8(1 åt kära
i går te ta hem lite torr uggsve, män dot där betjymrär di 8äj
iote oåge em, män vassärra, nor dä å frågä om snu8 o bräovin!
Form femeo fekk ja brO bränt på bågä 8io. Ja hadde piga
te 8c ätter uggen, män ho dabba' jekk o tägte på sin Lq88c, 8å
bo gkömde burt bå u=en [o] alltehop. sim formen fekk ja iote
gräddad, o dårfUr vart dä d här digkut o dagkut' o bårt.

— Å Herre Gnd, så du 8iljér, dä här måtte väk varä fint;
dä å ju l)ö8llt o mjukt, 8å dä måtte förslo. Näj, nu får ja iote
Bittä blir o dabbrä' hlgre! Nu a ja tvuBBen te jynoä njäj hem
å laga te notvak', för du å lmkväller, o kam kommer bem ifrå
jäke o il huogrugit. Takk 8ka du [tja] för i dag nu, Anoikkä!

— Håll te goa, då va inte någe te takka för! AjU mil dåj!

Hälsa te Olle!
— Häkä hem te din Annm du må!
— Da ska ja visst jorå dä.

(
(

l

Texten med Anners-Larssos moras
besök hos 01-Erssos Annickä
finns publicerad i Svenska
landsmål 1942. Den är
skriven av seminarieeleven
A. Flodkvist från Flöda och
ingår i de samlingar som Söder-
manlands och Närikes lands-
målsförening lämnade efter sig
för mer än hundra år sedan.
Den är som synes inte åter-
given på landsmålsalfabetet
men har några tecken som är
hämtade därifrån: o-ljudet
(som i ko), o med en dragning
åt ö (samma ljud som i "ser-
vice"), äng-ljudet, sic-
ljudet och det tjocka l. Det
å, som ofta står i slutet av
ord är egentligen ett a med
en liten dragning åt å;

"bakä" och t.ex. "vedträ" '
har alltså inte samma slut-
vokal. Ordet "jäsä", som

0

står i texten, har sålunda
två olika vokaler.

Bernt Olsson
l) milan s) liobyxor j) ditvargar 4) fin oked

l) 8Ur4 bitar :) darvan s) ojhnt 4) prata S) kvällmat
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En efterlysning som gav bra resultat

En efterlysning i Bwunnlåten Il 1989 gav resul-

tat. Vera Malm, Nyköpim, sökte någon san hade texten

' till visan " Borta i väster", vars första vers vi då

kunde jxblicera.

På Flintvägen 3 C i Bollnäs, bor Ngo Lj%strun,

san skriver följande:

" Här a" två vari~ på visan [h frågar efter.

Den b ju inte på var tmns läppar tmecis, tren tycks

ha sjmts micket förr. Den finns från LWp1aM och

1Xt neråt landet. Kan W nedlcxjin? Vill W säda

den till nej i så fall? Vad föranleder Ditt intresse

för visan? FaMlje- tradition ?

KVALENS MYSTIK ( Variation l)

Borta i väster kvällssolen dala",

skitmånde skikt i µrµir den strå".

Ut över grönskande skogar och dalar

suset och sången gTä7ingan W.

Trasten och lärkan, ärlan cch siskan

gä för att sova i undangind wå.

Överallt vindarna susa och viska

vad skogarnas sångare endast förstå.

Älvorna dansa över nossbelupen twa

blaM älriga träd, bland ljunghed och snår.

Tonerna dallra, mkande ljuva,

fran över nejden kvä11stämhg går.

Toner san kalla på minnen så spröda,

minnen frän tider san längesen flytt,

minnen san kamer ens inre att blöda,

slocknade känslor att flam pä rjytt.

Minnen san tala an kärlek och mrta,

en bräckt illusion, ett felslaget NRP.

Minnen san rµs av ett tränande hjärta,

går 1iksan diman i gryningen opp.

Minnena låga, känslorna svalla,

på växlande stämingar själen är rik.

Sorgsna san glada, franlockas alla

av den tjusning m gömes i kvällens nystik.

( Kopia ur visbok i folkmsikukivet, Skaråorgs

iänmjséun) E.E 19-6 1977. H Li-m 24.2. e

Vari ation 2

Borta i väster där kvä11so1 sig dalar,

sitt skimande guld uti µrµir hon strör.

Häl över gRhskande skogar och dalar,

där sorlet och säigen, så småMgan dör-.

Ärlan och lärkan och trasten och siskan,

de gått för att sova i tMangChd vrå.

Skyddande vaggsä'g den granarna viska,

den skogarnas sångare endast förstå.

Älvorna de dansa över ljungbevuxen tuva,

över åldriga skär, över 1ju®älv och snår,

så dallrar de toner så mekande ljuva

hän genen' rymen, där kvä11so1 gått ner.

Toner san fraNa11a minnen så ljuva,

minnen av tider san länge se"n flytt.

Minnen san kamer ens inre att blöda,

ge vaknande känslor att flama pä ny'tt.

Mimr san dm an en hänsvimnen lycka,

an bräckt illusion och ett felslaget m'.

san dru6 an ett tränande hjärta,

de gingo likt dimnan i gryningen opp.

Ofta i väster nb kvä11so1 sig dalar,

de kam tillbaka likt gryende ljus.

Ofta till hjärtat de leende talar,

likt skumände skuggor vid kvällsvindens sus.

( Nordiska niseet, E.U 31185. L|jpt. K.A Rigne11,

Ragunda, JäntlaM).
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Tidernas dans på Globen

Lördagen den 7 oktober 1989 var det examen
för ungefär 1.000 dansare som hade jobbat
med detta arrangemang i ungefär ett år.
Tankar och planer hade fötts långt tidig-

are.
Efterfrågan på platser till den enda
föreställningen blev så stor så man

beslöt att göra ytterligare en förestäl-
ning på dagen.
På plan 4 i globen hade Stockholmsdis-

trikt arrangerat utställningar. Förlaget
fanns på plats med försäljning. Ifrån

slöjdsektionen förevisades flera olika
hantverk.
Sten Karsbrink tillverkade korgar, i
riset i förgrunden hänger tovade dom-
herrar.
Dräktsektionen hade lagt ned ett jätte
jobb på dockor i naturlig storlek som

hade klätts i dräkter representerande
hela sverige. Såväl vuxen som barn-
dräkter fanns representerade.

Dagsföreställningen lockade c:a
4-5.000 åskådare och på kvällen var
det c:a 10.500.
Programmet var som följer:
På dagen startade det med Folkmusik-
show med Simmings och därpå "Tidernas
dans".
Kvällsföreställningen hade ett något
annorlunda program. Det började med
Åsa Jinder med komp (en av luciakandi-
daterna i Året Runt i år), därpå kom

"Tidernas dans". Därpå följde allmän-
dans till jan Welanders orkester,
Boda Spelmän samt Folkmusikshow med
Simmings.
"Tidernas dans" var uppdelat i olika
block det började med ett medeltids-
block där dräkterna var medeltida och
100 dansare deltog.
I midsommarblocket deltog 68 dansare
och det innehöll bl a lekar. I detta
användes dräkter.





Artonhundratalets pardanser engagerade
130 dansare i svart och vitt.
I sektionen skolgården deltog 365 barn
ifrån 4,5 år och uppåt. Programmet
innehöll diverse lekar bl a gjorde man
hagar där barnen byggde hagen av sig
själva och några hoppade i dem.
Under hela föreställningen var "jumbo-
tronen" inkoplad, och det var skoj
att se den minsta deltagarens glädje
över att se sig själv på "jumbotronen"

En hyllning av den 70 åriga jubilaren
gjordes av de som fanns på rinken.
Man placeradu ut sig över rinken så att
man skrev 70 år.

Även informationen om

30 minuters paus skrevs med hjälp av
dem som fanns på scenen för tillfället.
Under pausen passade många på att försöka se
utställningen på plan 4. Många gamla bekanta
träffades igen i vimlet efter kanske många
år sedan sist. Det var åskådare ifrån

söder till norr. Flera föreningar hade
gjort en resa till Stockholm speciellt för
att gå på Globen.

Efter Pausen kom blocket med moderna danser
där deltog 144 dansare klädda i svart för
herrarna och damerna i blått och gult.
Klänningarna var sydda för att vara två
olika klänningar efter iden på slager-
festivalen.
I bröllopet medverkade 68 dansare det
innehöll dans och lekar. Näst sist var
kontradanser där medverkade 130 dansare
i flera olika uppställningsdanser. Det
hela avslutades med en jubileumsfinal
där alla deltar. En stor tårta bildas
där de olika blocken bildar olikfärgade
bitar med hjälp av sina dräkter.
Efter programmet tog den allmänna dansen
vid. Hela den stora hockeyrinken fylldes
med dansare. Det var ett bra golv att
dansa på. Det var så många som ville
ta chansen att ha fått dansa på Globen.
Något som kanske aldrig återkommer.

Foto: Kazuo Yamazaki
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Riksspelmansveckan 1990 DANSARETI990

It:
, Det var ned stor g1äk$je, och inte så lite stoltNt,

san SödemnlaMs SpelmsfirnuM Nsten 1988 W anot

beskedet att SödermanlaM hale fått umraget att

arrangera 1990 års ZcrrTmeslppspe1ningar. Det är ju

trycket hedrande att få stå san värd för ett av landets

största follmsikevenanang. Att det dessutan sker uM-

er folkdansens och folkrusikens "eget" år 1990, till-

för ju en gjd portion lycka för oss s¢km1änningar.

Mbitionsgranden har skiftat åtskilligt blaM tidig-

are års arrangörer. Flera har nått ner till torftig-

mens nivåer. Södermanlands SpelmansföMM är känt

för att ha kanske den svenska spelmansrörelsens högsta

vilja och ~gi. Därför var det aldrig någon tvekan

an, att den vecka uppspelningarna varade, skulle bli

något extra.

Naturligtvis skulle sanarbete sked ned Sörmländska

Lhmringen och en karmitté ned representanter frän

båda organisationerna bildades, för att ti11sarmans

skapa " Riksspelmansveckan 1990".

En ekarrisk sanarbetspartner beNivdes också, dess-

utan en ned cbkwenterad erfarenNt av större evene-

mng. Efter en odyssé b1ard 1amsk®ets kaminer val-

des, i skarp konkurrens ned ardra, Nj'köping.

(kganisationskamhttén utökades ned representan-

ter från kammen, och sedan ett är tillbaka saman-

träder gruppen på Gultunn, det nya och inponerande

kulturhuset.

Ett antal uMergrupper artetar dessutan pä egen

haM milan huvudsamankmtema.

TVÅDELAT EVENEMANG

Vad kamer dä Riksspelmansveckan 11- 17 juni att

bjtda pä ? Evenemanget är tvådelat. För det första

har vi själva uppspelningarna inför Zornjuryn under

5- 6 dagar ned avslutande Riksspelmansstäm.

Där erhåller b1ard annat de rjya RiksspelnUmi

sina märken och där utdelas Zorns gulchärke till en

speciellt värdefull spelman, vars identitet tiden

innan är djupt Nnlig få" andra än för juryn.

Uppspelningen och stämn följer ganska väl in-

varda rutiner. Här gäller det att hitta en 1änplig

uppspelningsloka1, en stimlerande och 1(97ande miljö

för de nervösa spelwännen. En bra akustik och 1ärp1ig-

het för inspelning är andra krav. Ett varmt nuttagan-

de ned kaffe och Mirgäs och en liten gåva, itecj an-

krjytning till kammen och situationen ska ju spel-

iNhnen också ha.

själva Riksspelmansstämn är ned sina fasta pro-

grarptnkter d) minnesrik hände1sejren den ligger

öppen för att göras till en värdig och representa-

tiv avslutning pä festivalveckan.

Dock är det tiden utanför uppspelningarna och

stämn san upptar crganisationskamhtténs största

'ngaganang.

Utgängsäunkten är, att veckan inte enbart är en

angelägenNt för de spe1% san rest till f(yköping

för att spela upp, eller för de redan dans- och

folkmsikfrälsta. Dessa utgör naturligtvis ett nöd-

värdigt inslag i bilden. Men ett styvt arbete skall

ägnas ät att även locka andra, vanligtvis icke-

kännare av folklig dans och msik, till Nyköpims

kamin, för att där fä upptäcka ett nytt och spännan-

de arräde och dessutan fä besöka en i övrigt histor-

iskt och kulturellt fr=täende kamin.

Sanlingsnamet för festivalveckan har valts att

vara "Spelmanssanester", vilket pä ett ubrärkt vis

representerar både frälsta och ofrälsta. Programet

blir trycket brett och innehälsrikt och spänner över

Nia det folkliga registret.
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Detta gäller både varifrån msiken och dansen hår-

stannar, san Nr den utövas.

Var och en san bevistar Riksspelmansveckan, kamer

att hitta ett flertal evenemang san ti11fredstä11er

hans eller fennes speciella mk och finna andra san

kittlar nyfikenNten och prova något nytt.

GWMALDANS OCH KONSERTER

Här kamer att finnas gamaldans och konserter

ned blaM aMra några av landets nest käMa gmppe',

folkdansuppvisningar ned svenska och utländska gäst-

er, visaftnar, kyrkokonserter, körer, romantisk kon-

maftnar, föreläsningar, verkstäder ned snabbut-

1ärnim på något instrurent, nattligt Gästabud,

folklig midnatt%sa, fo1krusikalisk nwknad och

folkmsikaliska utflykter till intressanta platser

sent danshus ned skickliga spe1=. Och i centrun

finns Follmsikcaféet, den givna platsen för spel,

gemiskap, dans, en bit mt och något att dricka.

MESTA SATSNHGN NÅGONSIN

Detta blir den största folkliga satsningen någon-

sin san gjwts i SödermanlaM. Mske landets stör-

sta i Riksspelmanssamnham ? Det vore att beklaga

var och m, san inte tar ti11fä11et i akt och re-

ser till Nköpings kamm, åmrinstone «i 9åN wder

vekan. Detta blir ju en helgjuten upplevelse.

Nköping har ju även nycket annat att erbjuda:

fina 1ogi%jligheter, tmtstä11en, sevärdheter, kust-

och hamstadens speciella karaktär, närheten till

en mastående natur, en turiststal av stora mtt.

Nhssa inte +a mmsbit, m rejäl tugga 1990,

Folkdansens och Folhmsikens eget år i Sverige.

LLF LINFREN

Instrumentförsäkring för medlemmari Spelmansförbundet
Södermanlands Spelmansförbund kan sedan början av detta år erbjuda sina medlemmar en försäkring som ger ett
gott skydd till rimlig kostnad. Försäkringen sker genom samarbete med Folksam. Vi vet att många har sina instrument
oförsäkrade ellerförlitar sig på det skydd som Lex. hemförsäkringen ger. Om ni talar med ert försäkringsbolag framgår
det snart att det enda vettiga är en separat instrumentförsäkring av det slag vi nu kan erbjuda.

Försäkringen har som grund den instrumentförsäkring som Folksam haft sedan tiotalet år, men har kompletterats och
anpassats till vårt behov. Den gäller inom hela världen och täcker både förlust och skada. Premien har kunnat sättas
lågt genom att förbundet åtagit sig det administrativa arbetet. Premierna för fioler, nyckelharpor, stråkar, fodral samt
tillbehör är följande:

Försäkringsvärde intill 30 000 kr 90 kr
60 000 kr 180 kr

100 000 kr 360 kr

Övriga instrument (utom pianon, flyglar och orglar):

Försäkringsvärde intill 20 000 kr 140 kr

Om försäkring tecknas för båda grupperna samtidigt reduceras den sammanlagda premien med 90 kr.

För varje försäkring tillkommer 10 kr som skall täcka förbundets kostnader. Försäkringstagaren skall naturligtvis vara
medlem av Södermanlands Spelmansförbund.

Intresseanmälan kan göras till förbundets adress eller till vår försäkringsansvarige Ingemar Skoglund tel 0755/973 20
(kvällstid).
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