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Ordföranden har ordet.
Scmmamn ärslul men vilken sommardct har varit! själv har jag jobbat hela
sommaren, men haft den gxk luren all få jobba utomhus. Truts avmknadcn av
scmcslcr har jag haft några lillfUllcn alt vädra fiolen i sommar. Det började i
Ransutcr dit jag fick skjuts i stån&massigt fordon - se omslaget! Det är en
Cadillac Eldorado cabriolet av den ädla årgången 197]. Vidare besökte jag
naludiglvis vår egen storsutmmai Julita, som i år begåvades med kalasväder
och TV-inspelning av TV 4! Allspclsledane UITc FrKmRXde inRX allspclct en
övnin8s8cnc)mspclnjng av Julila Brudmarsch inför vän 7D-årsjubilcum nusta
år. Rcsullatcl var så pass bra att vi nästa år kommer all ha den med iallspclcl
från scenen - eller hut? Jag har vidare besökt ett antal mindre spcImanstämmor
i Sörmland och lrät1'al många spelmän - både gamla och unu små och stora.
Vad gällcr våra små och unga spelmän urdc lyväw inte så många Detta ur en
smula oruandc tycker jag och dc andra i styrelsen. Vi har durför bcslulal att
saw extra N ulbildningi RXbundeL Vi kommer all satsa extra mycket på våra
barn och ungdomar och vi kommer att lugga Kmviktcn på kvalilcl. Vi har i
förbundet en lång rad ytterst kompetenta pedagogcr på såväl musik- Som
danssidan. (Vår ambition är nämligen att tillsammans med spelkurserna också
hålla danskurser. Dansen är ju intimt förknippad med musiken.) Men kvalitcl
kostar pengar. Är det ~r våra låt]ägcri Vilsta/Eskilstuna resp. Elvskogcnl
Tungclsta fått så få bcsö€ lår? Vi vill inte Im det, utan lctarandm orsaker.
Under tiden fonsuticr vi vår satsning på ungdom och kvalitcL Men Ni andra
blir naturliglvis inte hell lottlösa. Vår ulbildningsministcr Lisa Amcrdal (som
snart byter namn till Hcllstcn......Grattis Lisa och Stig!) och PEtra Molin
fortsätter, lillsammans med sin adjunµmdc ulbUdningsµupp. au artcla på alt
ScXjcrmanlands Spelmansförbunds kursutbud skall bli så lockande all stora
skaror åtcrigcn flockas kring våra kursledare, Håll utkik!
Slulligcn ber jag att få tillönska Eder alla en riktigt skön häst!

M6

Eder LeW Johansson, ordf. SSF
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Storståtlig donation till Spelmansförbundet.
1932 var det spelmansstämma på
Ånhammars slott. Del var en av dc
numera 1cFndari$ka spelmansstämmorna från spelmansförbundets stormaktslid. Munµlcr av smpelmUn var intYudnacxh Hand dem fanwcn3l-årig Gustaf
Wcllcr. Gustaf Wcllcr hade redan då,
vid så puss unga år. hunnit gltXa folkmusiken slem tjunsicr genom, bland annat,
ett omfattande uppccckninµubclc. Detta
arbete, Bc)m Gustal' Wcller fcmsaue under
i ston sett hela livet, vUrdcmdcs Man
1932 så högt att han, som gåva, fick
mouaµ en fiol. Ett vackert instrument,
signcml Gustaf Ekslrand. Stockholm
1931. Denna fiol fanns sedan i Gustaf
wctm ägo till 1%7, då han µv den till
sin son Bjöm Wcllcr. Eflmom mmcn
Björn Wcllcr inte - såvitt vi vet - har
spelat fiol i lika stor omfauning, som
l'adcm, har fiolen sedan dess blivit ligµndc i träda för del mesta.
Numera finns den i SCkjcrmanlands
SpclmansRxbuMs Ud, sedan vi den l:a
juli, i Gustaf' Weltcr-stugan (var annars).
fick cmo(laµ den som donation. Överklmnandct inrumadcs av liesl och vällUg-

nåden var av såväl musikdisk som kulinarisk an. Chrislinu Fmhm hade dukat
upp till ett litet och pmmcldap smörgåsbord med dc allrasom läckraste
malrUllcr. Rit dc, som så cmskudc, fanns
nalurliglvis Cll akta brännvinsbord l
anslutning till malen. Mållicjcn bclcckaµdcs av musik av spclmanslljrbundcts
durstädcs nätvarande medlemmar. Efter malen bcrutuidc Arne Blomberg om
Gustaf Wcucr och lite om denna fiols
historia. Dunct'tcr fick undcnccknad
cmollaµ den och visade genast all den
var alldclcs utmärkt alt spela på. Inuti
fiolen har Gustaf Wcucr klislml fast en
liten lapp. på vilken del står skrivet:
"Denna fiol fick jag år 1932

Som avslulningsord vill jag lacka
Björn Wcllcr för den storartade ©van
och jag lovar all den kommer all spelas
på i framliden. SIutliµn vill jag cilcm
Gustaf Wellcri några cnj, som iW lycker så bm sammanlällardcn gode ledaren
och ordföranden Gustaf Wctlcr, nUr
ungdomen började knacka på med nya
och rcvolulioncmndc id&t "-Jag tycker inte om del! Men jag st¢kjcr del!"
Delta säll all umkä har även jag |UNökl
hålla som milt ideal i mitt säll all verka
som ordRjrandc.

LeWjohanmm
Ordfbmndei
Södermanlands Spelmandörbund

Rå spelmansstämman på

nhammar som erkänsla för
mina uppteckningar av sörmländ8k folkmusik. Fr.o.m. den
30.4.1967 tillhör instrumentet
min son, tandläkare Björn
Wetter, Linköping."
Katrineholm den 29.4.1967
Gustaf Wetter

Foto: NHdggboni
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Spelmansprofil från norra Sörmland
Frans Pettersson i Torshälla kom upp på tribunen och lade av sig plommonstopet. Det var en rivande polska
han började med. Den virvlade iväg, så det sjöng i den gula fiolen
-Det var klara toner, tyckte publiken. Och en så'n gammal polska se'n.
Det var verkligen ingen som knorrade, när Pettersson i Torshälla tyckte alt han kunde "dra" hambon, som
han skrivit själv.
Bland alla intressanta udningsklipp i
SpelmansRjrbuMeLs arkiv finns en artikel från Önitcrptlands Dagblad, som
beskriver Julitammman 1922. Dur
omnämns på ovanstående sålt den lärgstarke spclmanspcrsonlighclcn Skäcklingc-Frans (KB2 - 1973). Han hack fått
namn efter den gård utanför Torshulla
som han brukade under ett 2O-Lal år.
Frans var annars född i Gillberu men
ibruldmma llylladc i hunds tidiga barndom till Torshalla. l dessa trakter kom
han all vara verksam hela livet. Han
pcnsioncradc sig Rjr övrigt Rjn1 vid 73
års ålder och då hade han haft anställning som vcrksladsarbelane i Eskilslun& Fläns beskrivs sam en skit humorist
och bcruttarc med
ett sällsynt glatt
sinnelag. Dessa
auribut var sjuivklanen til@ng Rx
en spelman och
han blev också
mycket anlitad vid
olika sammanhang. "Emellan
Slrängnäs, Kung-

liga sönda&¢qpdninµma i hemmet hetle en lid spclmanskamralcma RcinNld
och Helge Öhlin. Obscrvcm på bilden
den vita skurmmcjssån. lngcl spel utan
den! En mycket viktig spclkammt blev
också xmcn Fblkc som hade ett erkänt
mjukt och känshgl spel. Frans lcmpcmment födde ett mustigare och mbustarc
spelsåll. Dc kcmplcucrMc varandra fint.
Deras samspel fick också sill crkannandc på en spclmunsslUmma i Vibyholm
vid Årdala. Där fick dc var sin tennskål
md inskription mm pns lär sin l'olkmusik.
Scmdapma avsattes också till notplitände. 'hm salt där med pcnnaach Nuna
notböcker", minns hans barn. Vid flytt-

söroch gä " fanns
under hans lid
många dansbanor
och där var Skäcklingc - Frans ett
ston namn. En syn
'

månµ äldre minns
är hur han alltid
kom på sin cykel
med fiol och unicabox på pakethållaren. Inget
kunde hindra honom från en spelning. Vid ett tillfUllc då det skulle Foto. Magda Weslerdahl, Eskib'iuna
bli duns i Nyby
hage sumrcgnadc det och dc dansande
ningm till åldcrUomshcmmet i Hullby
ulcblcv. Icke så Frans. Han spelade sig
vårdeism buckcr del enda han krävde all
igenom hela kvUllcn med sin spclkamlä la md sig. Nopiilancjcl msullcmdci
ml Arne Persson. Någon ekonomisk
fem kompasitioner. Han hade annars för
crsättning frågade han aldrig efter. NOvana all göm låtar på slående fot.
jet all glädja andra var bclönöng nog.
-Nu ska Ni fåhtjmcn låt Niajdrig hM
Spclkammlcma vUxladc under årens
förut, sa han och lade fiolen till haken.
lopp, men han hade aldrig problem alt
Han NJU styvt påatt låtarna skulle Mi tre
spela ihop sig med andm.Hans musikarepriser. Så hade också den hambo han
Iilcl och Rjrmåµ all även kunna sckunframförde i Julila och som senare kom
dem &jondc honom till en Wlgångi alla
all nedtecknas. 1925 fick Skäcklingcspelmanssammanhang. Vid de scdvanFrans numligcn besök av nedtecknaren

4

Olof Andcrsscm. Han valde all av Frans'
egna låtar skriva ner också en polska.
Dumnot kom inte Fruns' mest ukkadc
låt att bli nedtecknad cflcrsom den tillkom senare. Del var den vals som han
ville kalla "En månskcnsnalt Uvcr Hällbybrunn", men som lever vidare j senare gcncmtioncr som Fruns' vals. Bland
dc av Olof Andersson ncdlccknadc Iålama finns en polska, mm Fruns hudc
efter farbrodern Karl Pettersson från
Munktorp. Del var han som inspirerade
Fmns all böjja spela ,vilkc1 han &jordc
tujan i 12-årsåldcm. Fiolen blev sedan
en kär (öljcslaµre genom livet. Den
gula fiolen finns kvar an i dag och bur
iydliµ tecken på fliligl anvundandc. På
äldre dagar fick Fläns
jmblem med ett krokigl liMingcr, som
1vinµdc honom vulja låtar däncflcr. Flolen bar skrapmarken
efter delta finger.
Frans fick ha huk
san ända upp i 90ånådcm och lönsatla musiccmndct till
slulcl. Nur han inte
kunde famivug m sin
cykel längre, kom
spclkammtcmu till
hmom på åldmkmshemmet. Då blev del
undcrhållning och
glUdje bland de gamla. Han höll också
koniakl med s1Uloch
vänner genom sin
fiol. På h¢jgudsdaµr
ringde han upp och
spelade IN jubilaren.
En dollcrdoucr ringde Fhtns och klagade
på att hon inte fått sin
hyllning på sin dag. Då svarade Frans:
-Vad suger Du? Då har jag spcial f¢jr
någon annan i lcicfon idag!
Fruns begravdes en stilla, solig novcmbcMjndag im. Akten pruglades
av av ljusa psalmer och tacksamhet för
den spelman, som under sitt långa liv
hade glall så många med sill glada. livfulla spel. Skucklingc-Fmns vilar på
TorshUlla kyrkogård.
Lam Härds
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Yelodlen är komponerad av ?ettersgon

till Julltauämman.
Q2)

Bergatrollets frieri
efter en blind gumma på fattigstugan i Lunda socken
"Kongl Musikaliska Akademiens Högädle Herr Sekmtemm!
Med anledningaf en utafkongl.
Musikaliska Akademien i tidningarna införd uppmaning får
undertecknad härmed äran
öfversända några av mig upptecknade folkvisor, huvudsakligen
från Södermanland. ..."
Redan 1852 hade Emil Öbcrg som
student börjat samla in folkvisor. Han
bcnumndc sig sjulv litlcmlcjr och var
bland annat verksam som redaktör för
Eskilstuna Allehanda. Det var Rickard
Dybcck som uppmanade den unge studenten att bcjrja samla folkvisor och
långi senare, 1878, skickade han fur
fOrsla gången in Cll antal upplcckninpr
till Musikaliska Akademien.
Någa av hans formuleringar i del
1Ursta Mljcbmvcl till akademin är vurda
att återges. Ända sedan htimdomcn har
han "med förtjusning lyssnat till dessa
härliga. djupt gripande och underbara
lölkmclodicr," som han, "ännu vid .SO
Ms ålder utskär höge un all annan musik
i vurldcn". Han har dock ©ort erfarenhcicn ull "om mun vill höra någon Uktu

folkvisa, så måste man vända sig tömlrädcsvis till äldre personer, som halva
sångm, ty dc yngc kamma mcmndds
med vedcrvurdiga skgdängcx och posilivvisor" och han lovprisar akademins
åtgunj all 1Uniöka samla in våra oRjdikncligt sköna folkvisor, innan dc, undanträngda al' nutidens alltmera öfvcrsvummånde flod av usla tmbadurkvudcn och
positivsångcr, helt och hållcl dej ut på
folkets lunga."
Många av dc folkvisor Emil Öberg
tecknade upp ar av typen ballad (=mcddtida bcruuandc dansvisa med verser
och omkväde) och har således gamla
anor. Emil Öberg hade framförallt {yra
kullor Rjr sill upplcdcningsarbclc, varav
Im inom tamiljcn - far och farmor, båda
från StrUngnustmktcn och mcxlcm som
kom från Nurke. Merparten av hans
material hade däck en annan meddelare,
numligcn en gammal blind gumma på
Lunda Rjrxamlings fattighus. Del kan
noteras, all samlidigt som Emil Öbcrg
cnligl ovamåcndc citat betygar sin MmsIa sagesman all vcHnad - i princip - så
har han inte ens nämnt hennes namn,
utan hon fick Rjrsvinnu numnkjs och
anonym in i hiskxicn. Hcnm visor lever
och klingardock åtcripn under 1990läkt, lack vare Emil Öbcrg. Hans upp-

teckningar finns i kopior med hans egna
sirliga handskrift i Gustaf Wcllcrstugans arkiv i Malmkuping.
En liten spccicll visa efter gumman i
Lunda är balladen om bcrptrullcl som
f'ömkcr locka till sig fager ungersven
med del ena smlagna crbjMandct eller
det andra. Dcssbåtlrc visar sig ungersvennen vam en rakryggad och moraliskt högtsuåcndc person som icke faller
i farstun. Visan finns åte®vcn i Sömlundska visor del III.
Malls Mattsson som illuslrcral visböckerna har cmcllcnid tagit sig en
funderare: Visan sjungs i nutid och nutida munniskor lyssnar med inucsse.Han
har försökt tänka sig bon från den romantiska traditionen att illuslmm som
han anslulil sig till i visboken -med
någon slags kxsning av John Baucr och
Robin Hcikxj. Rcsuliatct redovisas på
nästa uppslag. Alla fagra ungeovenncr
ur kanske inte så faj;ra. undå springer
flickor i alla lider duar dem - nu som di
Hur ar bcWuollct md sin fager ungersven - typ nutid - liksom.
Anita Hedlund
Mmmköµng
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BIITM EN MORGON iNNAN SOLEN UPPF¢ANN,
iNNAN FÅGLARNE BÖRjADE $JUNM
BERG1\TROLLH FRMDET1LLFAGER tMERSVEN
HON HKPE En MLSKLIGER TUNCxK
Ytsx
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EDER VILL JMG1V,APE GXNGARETOLV

SÖM GÅ UTI ROSENPE LUNDEN
Aldr|g här det vAR|n&oN sadel
UPPÅ PEM Ej HÉU.ER NÅGÖTBETSEL
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n mumen.
' PIERR MANN€LiG,HERR MHNNELICL. OSV'

"e å2 "HERRMANNEUG,HERRMMVEL1G
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TR01.OV£N l M|G,FÖR DET JAG,
BJUDER SÅ GÄRNP\:
1KUNNEN VÄL SVAR/'\
ENDASTjA EUER NEJ,
OM tVlLjEN ELLER EJ "

EPER V|L|.jAGGNA PE KVARNARNA row,
SOM StÅ mellkn Tillö qchternö,
STENhRNE DEÄRO UThY RÖDASTE GULJOCH HjtjtEN s|LvERB€5L^wNn.
K1ERR MANNEL|q,HERRMANNEL|&.,
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EDERWLLjAGGiVA ETT FORGYLMNDESVARD
Som klingar av femton gullrinc'1ar
Och STRIDA HUR |STR|PA VILL.
$TR1DSH.ATSEN SKOLEN IVINNA
" HERR MANNEL{G, HERR MANNELI¢j...0sv"

EDERviu jAGGiv/\£ Skjorta SX ny
M

DEN Basta iLY$TEN ATT SUTA
,
|NTEÄRhOnSÖMMApmEDnÅlEllERTRA
MEN VlRKPtP AV SILKET DET VITA
" HERR wNNELi¢jHERR MANNUJG..OSV"
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SÅdana GÅVOR Jag TOGE vA EMQC
Oh DU VORE En KRIAEUG KViNN/L
0 m
N
MEN OVNU S1\ AR DU PETr VARSM BENATKQLL
M
Av NACKENS OCH DjAVULEMSSTAMMA.

-.J "HERR MANNELIC1,HERR MhNNEL(G...OSV"
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BERciATRoLLEr ur PÅ PORREN 5f'RAN&,
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HON RISTE R OCH JAM RAR s|cr SVARK,
HADE 7PtGi FÅtt DEN FAGER UNGERSVEN,
SÅ HADE jMä MISTAT MIN PLÅcd\
" HERR MANNEUG. HERR MhNNEUCM. OSV'
~<1y/-qz

Solen kastade sina hela strålar ner
genom trädens kronor. Den strida ån
virvlade sina suummar över stenarna.
Trots all det nu var högsommar och
länge sedan vårflcdcn, forsade vattnet
utför mol sin väg till mcdcrUlvcn, och
just dur träden bildade en öppninf mot
himlen låg det stora fallet. Del danade
och skummet yrde nur vattenmassorna
kastade sig över bergskanten i en aldrig
sinande intcnsitcl. Det var ett mäkUgl
skådespel och folket gick ofta dit för att
skåda naturens kraftcroch för alt få stå
så numintill del faniu dctokandadjuµ
där nere under den svarta ytan. Människan hyser ju av naturen en skräckfylld
dragning, en längtan åt del man inte
känner till, alt få känna en kall hand dm
och lacka.
Bam en liten bit nedanför fallet hade
vattnet blivit helt lungt och stilla. Träden hade åter slutit sig och gav en svalkande skugga. Dc fyra vännerna gick
ofta dit efter dagens arbete. Det frodiga
gasct gav en mjuk budd att sträcka ut sig
i. Det vunliga porlandet från vattnet och
fåglarnas sångskunktc styrkaå de trutta
kruppama och frid åt sjujcn.
Anna var glad. Del var dans i kväll
uppe på logen. Dansat hade hon
gon sedan hon tagit sina första
steg och många var nu dc unga
mun som vardanskvUll tävlade cm
hennes j& Au lä hållaom den fasta
midjan. känna doften från dc ljusa
lockarna och att få svänga om i
polskan. Annas glädje smittade
av sig på dc andra och man skrattack och skmtadc och Hutade a
traktens allt skvaller. Dagens arbete var slut, inga lider fanns all
passa och den annalkande kvällen
var nu tum deras, ända fram till gryningen.
Ingen av undomama hade sett främlingen komma. Nu satt han på en sten
nära vallenbryncl. Den svarta kappan
nådde ner till dc bara fötterna. Huvan
var dmen övcrhuvMel och dolde hans
ansikte, endast en lock av hans långa
mCkka hår hade letat sig fram ur huvan.
Han salt helt stilla och såg upp mol
Ioncil
Vännerna tystnade då dc plölsligt blev
varse frum-lingcns närvaro. Dc såg på
varann, frågande och md en bcgynmdc
om, för ingen kände mannen och hans
pslall kastade en dov skugga över plåten. Efter några ögonblick tog emcllerlid nylikcnhctcn övcroch Anna mtc sig
och gick halvvägs bon mol den trummande.
- Vem ur du, var kommer du ifrån,
hågade hon glatl och log varmL
-Inte så långt härifrån.
Den mörka rtjstcn rullade över marken.
- Vad gördu hur. jag menar, ur du på
vandring, söker du jobb?
Främlingen vände ansiklcl mol flickan och såg på henne tunge. Dc svarta
ögonen gnislrudc.
- Jag är spelman.
8

ett kallt leende spred sig över hans mun
och blottade hans länder.
- Jag vet all ni hardansi kväll och jag
kommer gärna och spelar.
Och ur sin kappa tog han fram fiol och
stråke och spelade en visa, så vacker, så
innerlig. så Rxuollande alt dc (yra vännerna blev stumma, slillaoch RXmådde
inget annat un att tmm lyssna. Till och
med skogen blev tyst. Vindens sus i
löven upphörde, fåglarnas sång avstannade och podandcti vattnet blev till en
viskning. Når den sista tonen knappt
kjingal ut, log spelmannen ner fiolen,
svepte kappan omkring sig och i nästa
ögonblick var han fbrsvunncn.

knäbyxoroch en vit skjcm som lladchudc i kvällsvinden. Håret var prydligt
cMnali en hästsvans. Den smidiga krop
pcn runde sig gmcicjsL Del gick ett sus
bland flickorna Han var verkligen vacker. Han sade ingcnUng, hukade inte på
någon men stannade plötsligt till, när
han fick se Anna mitt i gruppen av
beundrande flickor. Åter gnistrade det
till i hans c¢on och munnen formade sig
till ett varggrin och den unga kvinnan
kunde en kall kåre som sakta smög sig
nerför 'yggcn och hon ryste till. Men
hon kunde inte se bon, inte förmn främlingen slupjm blickcncxh med ett snabtk
kliv untmde det lilla podium som var
avsett för spelmannen och slog sig ner
på stoden. Genast böjjade han spela och
efter endast några takter var golvct fyllt
av dansande par.
Han var i sanning en ciRjvenrUffad
spelman. Han spelade låt på låt, behärskade alla sms danser och ingen kunde
motstå kami musik Han unnade sig ingen
paus och lackade nej till både mat och
dryck. Folket svängde runt på logen l
dans cftcrdami och ville inte sitjUL kunde
inte sluta. Även Anna hade glömt hans
blickar och njöt i dansen och kände att
hm aldrig ville all denna kväll skulle la
slut. Hettan steg från alla svettiga
kroppar och skratten och musiken rullade ut över Ungarna, och
som forsen, i ett aldrig sinande
slag . Kvullcn blev sen och övergick i natt men ännu klingade
fiolen och unnu virvlade dansen.
Alla Nxk glamt både lid och rum.
Plötsligt tystnade musiken.
Dansen upphörde med ens och
alla stannade och såg förundrat
på spelmannen. Tystnaden var
total och samtliga blickar var Ristade på
den främmande mannen på podiet.
Varför slutade han? Vad hände? VaiRk
står han durså stilla och bara ser på (n?
-Dansen ärslul llxi kväll, sak han så
med sin murka rtjsl som lycktes eka ut
över skogen. Men jag åtcrkommcr i
morgon. Då ska ni alla vara här.
Som en vind sprang han ut från logen
och vari nästa sekund uppslukad av den
dunkla natten. Fblkct befriades från sin
|uruol|nin8. Tyst gick man hem till sill,
ingen frågade efter spelmannen, ingen
talade om vad som hänt men alla visste
alt nusta kvUll skulle dc komma tillbaka
Han hade sagt så

Rjrväntan låg i luften hos alla som
kommit till kvullcns dans. Ryktet om
den ocmotsdåndligc spelmannen hade
med vindens fan spritt sigövcr trakterna
och lockat folk långt ifrån. Man ville se
denna mymiskc främling, som ingcn
kunde men som kunde hantera en fiol
som ingen annan. Man spanade in mot
skogen, över fälten, längs vägarna för
man visste inte var han skulle dyka upp.
Tiden gick men ingen spelman kom,
inte fömn solen började dala bakom
slorskogcns lallar. Där kom han. Han
bar inte lungrc sin kappa utan svarta

Det var afton den andm dagen. Som
skipad av en osynlig hand hade dc alla
dragits ner till danslogen. Vad straffet
skulle blivit för den som inte brytt sig
om frumlingcns ord, ville man inte pdj"
va. Famns kalla hand vilade över dem
och dc kunde bura vänta Nl spelmannen.
Tysta stcd dc, rädda men ändå kunde dc
en konstig uygghct ty de var ju alla
dmbt»dc, alla skulle dc utsållas för den
ondes nycker. Dc ('utlade varandras
händer och varseblev en styrka inför
kvUllcns prUvningar.
Dc fick vänta Iungc uven denna kväll,

Främlingen
av uir Lundgren

- Spelman, upprepade Anna torvanlansfulll. Är du duktig?
- Man brukar anse det, svarade mannen kon.
- Hörde
ni, ropade
vände sisS
mot
kärnruterna.
Hanhonäroch
spelman.

sprang hon bon mot dem och viskade
om dc inte kunde be honom spela till
kvällens dans. Dc andra kunde inte
motstå hennes entusiasm och nickade
bifallande till Annas stom glädje. Hon
gick tillbaka till främlingen.
- Jo, började hon, del ar så att vi har
~1 kväll och så uMmrvi cm du skulle
vilja spela
Mannen 8ätt och såg Ut över vattnet
och svarade inte direkt. Sedan vände
han åter ansiktet mol Anna, ögonen
kusladc sina vassa strålarpå flickan och

Och folket dansade, de kunde
inget annat
De kunde bara föjja hans
musik

men sedan kom han. Klädd som förra
kall kyss på hennes röda, darrande Iäpkvällen var han men håret hängde nu i
par. Så släppte han henne och tog ett
våta långa, stripiga lockar. Utan ett ord
raskt kliv upp på sin spelplats och t'ögåäntrade han spelpodiet och musiken
de spela. Och folket dansadejde kunde
började omedelbart alt ljuda ur hans
inget annat. De kunde bara olja hans
instrument och hans kraft tvingade dem
musik, oavbrutet höll den på timme efter
alla att dansa Nu svängde man inte om
timme. De trötta föll omkull men tvingi glädje, inga glada skratt och tillrop
ades upp igen.
..
ekade ut från logen, endast ljudet från de
Först vid midnaustimmen höll han
många fOttema som föröver Edvet träng_
upp mitt i en dans. De stirrade upp mot
honom där han stad i sin svarta kappa
de ut genom väggarna.
Dansen den fortgick timme efter limgrinet
igen
ochöver
han talade
tillVargdem.
.
och
detkom
långa
håm
axlarna.
me utan avbrott och ingen tilläts la en
- Vi ska ut på en promenad.
paus, ingen vågade, kunde gå utanför
Han lyfte fiolen mot hakan och en
loeen. Utmattade dansade man vidare.
furiös polska tonade ut med drillar och
Men vid midnatt då månen kastade sill
dubbelgrepp och vindsnabba stråkdrag
vita ljus mitt in på golvet, slutade musi?ch en djävulsk rytm som skar igenom
ken.
olket som ett knivhugg. Spelmannen
- Nu vill jag dansa sade spelmannen.
böjjade gå mot µmen och ut överängen
och gick ner på €c'iveL Hans må] värden
ner mot forsen. Och alla tvingades de
vackra Anna som smugilsig längst bak
fö]ja honom i en lång rad av hysteriskt
men inte undgick hans blickar. Han grep
dansande par. Man kom närmare och
henne om midjan och böjjade att dansa
närmare del dånande vattenfdlet men
en polska, utan musik men han fick
fiolens toner överröstade forsen. De
henne alt följa hans steg, alltmedan han
förtrollade och fördömda människorna
grinade med sina gula länder och höll
skrek av dödsrädsla, försökte slita sig
flickan i ett hån grepp. ? höll han på i
txjrt men kunde förstås inte mäkta mot
en oändlighet inför den örstenade pubtiken. När så Anna av medvet,=—
slutade han och släppte nerhenne ?-' ygÉmm%m
slöshet föll ihop i hans armar,
-"
på golveL
- Kom i morgon kväll, sade
han och hämtade sin fiol. l nästa
sekund var han förvunnen.
Den var afton den tredje dagen. Man väntade pä. spelmannen
och alla visste de att när han
anlänt, skulle han tvinga dem all
dansa efter hans musik precis
som nättema innan. Del var som
om den osynliga och fårliga
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hemska
återglömde
helgdapgick sinnättema
vanliga Det
stil. var
Man
de
afton. Som alltid samlades man till
dansen på logen. En spelman stämde
upp och snart var golvet fullt av lyckliga par som svängde om med varandra
och veckans hårda slit var bortglömt.
Anna varåier Rjremålet för många unga
mäns blickar och gärna dansade hon
med dem alla Den duktige spelmannen
hanterade skickligt sitt instrument och
den ljumma kvällen bjöd sina ljuvliga
dofter och mjuka skuggor som dolde
både älskande par som rusiga män med
flaskan i hand. Midnattstimmen nalkades men ingen ville veta vad klockan
var. Nu var tiden åter stilla nu var det
dags för nöje och livsglädje.
l
Då for en svan gestalt över
dansgolvet och med ett av7
grundsvål kastade han spelmannen i gdvet. Det vidriga
skrattet skar igenom natten,
de svarta ögonen gnistrade
f
'
och varggrinet sken än vane
==
an någonsin. Han var tillba—. q: . ka
mer ondskefull
än förut,
hämndlysten
efter sitt
miss-
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nattens djupa sömn.
Livet hade åter blivit som förr. Dagarna kom med hårt arbete. Anna och liennes vänner samlades på kvällarna efter
dagens knog för en stunds avkoppling.
Man skojade och skvallrade men talade
aldrig om de fasansfulla dagarna. Dock
gick dc åldrig ner till forsen. Kanske var
det ändå något som skrämde, något som
oroade dem innerst inne.
Veckorna gick, arbetet på gårdarna

'

fyra
strängar
och han
napplyckande
Fiolen
hade
åter
te på dem en och en och gri"
" " håm
nåde. Det stripiga
ldrop-
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de dy och ruttet gräs. FOlkets
om strupen och med järnhand ss
a , - skri av fasa hade tystnat och
Éragit dem till logen även denna
-väll. Man färskxi att den fram"
,
förtrollningen var återtagen.
månde spelmannen var ond. Man fOroultrUttlig
den ondes vilja.
fan och
POlskan
på en iortsatte
sten stodi nu
en
samma
Man väntade
pdska
på som
musiken.
den förra
Och den
gången,
kom,
skxj au ingen skulle slippa ur hans grepp
Näcken och manade på sina offer som
men nu än mer vild och förhäxande.
De var alla dömda De skulle förgöras.
dansade på randen till del virvlande
Människorna dansade som besatta, ögoMan hade hört talas om denna varelse.
vattneL
ncn stirrade tomt, man såg inte varandra,
de äldre hade varnat för hans ondska.
Med en knall tystnade plötsligt musikände ingenting, kunde ingenting mäkta
Denne man i en spelmans skepnad vars
ken. Dansen upphörde, förtrollningen
mot den Ondes musik.
drift var att röva bon oskyldiga männivar bruten. På stenen stcxj spelmannen,
Åter gick Näcken före ut ur logen och
skor från denna värld, att förtrolla dem
och såg på sin fiol. En sträng hade brusbon mol forsen och massan följde efter.
?ed sitt spe] och dra nerdem i den strida
ut. Han stirrade på folket och med ett
Natten var nu fullständigt svan och lyst.
orsen. Han kallades Näcken. Han var
skri av vrede kastade han sig ini forsens
Endast dödsmusiken ljcjd över skogen.
nu inte längre en myt en sagofigur. Han
vattankaskader och var försvunnen. De
Nu brast ingen sträng, nu fanns infet
var här nu, hos dessa unga män och
dansande ramlade omkull på marken,
som hindrade honom att fullfölja sina
kvinnor, vars enda brott var att de litat på
utmattade av kvällens kraftansträngplaner. Nu dansade en och en neri den
honom. När skulle deras straff utdömas?
ning och trollkraft. Likt livlösa låg de
skummande forsen och ingm hand kunde
f kväll? I morgon? När han hade lekt
om varandra och föll i en djup sömn.
hejda dem. ,Ckh musiken skar igenom
årdigt?
Räddade hån dåden av en god kraft.
natten och snart var de alla borta. uppIngen så€ när han kom men nu stod
starkare än Näcken. Eller värdet bara en
slukade av vattenvirvlarna. Alla utom
han däri porten. En svart figuri modjutillfällighet att strängen brast och för en
en.
set från den dalande solen. Han vandrakort tid hindrade den onde att f"ul]€öra
Kvar på stranden stod den vackra
de sakta fram genom de skräckslagna
sitt verk?
Anna. Näcken hade sparat henne. Måmänniskorna. Varggrinet lyste och
Den fjärde dagens gryning kom och
nen kom fram igen och lyste upp den
ögonen kastade kalla Enislor. Han slånväckte varsamt de sovande. En efter en
lilla gräsplätten. Spelmannens fiol hade
nåde framförAnW så näraau hon kunde
stcxj de upp och alla kände de som va'
tystnat. Han stirrade på flickan och
känna den unkna andedräkten och höra
deten ny tid. Nattens fasor fanns endast
kastade med ens av sig sin kappa. Vätthans hesa andningar. Fasan grep henne
som en svag minnesbild. Den brustna
nigt blek av månstrålarna och med det
när hon tvingades se upp mot honom.
strängen hade för dem blivit tecknet på
Han log henne med ett hån grepp om
au Näckens kraft nu var förintad. Glada
nacken och gav henne en lång. hård och
gick de till dagens arbete, stärkta av
forts. sid 12
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En musikant och hans
lättskatt.
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inUTadc "varldsmustarcn på nyckclhurµ" Eric Sahlsutjm. [knnm spel U)rdc
ett oulplånHgt intryck på Ragnaroch ur
delta mognade hans beslut au så småninpm övergå till nyckclharµii swllct
för fiol. Den 30 december 1949 åkte
Ragnar tillsammans med Gösta Sandstrtjm till Göksby Rjratl köpa sin första
harpa av Eric Sahlsuum.
Under en resa den 29 juni 1947 reste
spclmansgillcl till Gimo mod RcMaptxinan; Rapar Rjljde med men utan fid.
Gillcsmcdlcmmama spelade under m-

Trudilion och spclmansarvcl.
Ragnar kom all lura in en del av sin
Ragnar Karlsson, spelman l tredje
fars repemir redan 90¶1 4- 5&ing. Han
gcncralioncn, Rjddcs den 23 oktober
har bcrauat hur han som liten gmbb
1904 N Edcby Gård, Helguru, (nordbrukade ligga på golvcts rasmållor j
väst cm Stmnpås) där fadcm, spelmanhemmet och lyssna medan pappa Aunen August Karlsson, var imdgårdsmugust spelade låtar på fiol - "han kunde
sIare. August var cmcllerlid uppvuxen i
hålla på i timmar "- och hur han därvid
Romsberg och 1906 (lytudc han tillbalärde sig Iåtari huvudet. En del av låtarka dit med sin familj. Del ur durifrån
na sjöng han sedan Rjr spelmannen
Ragnar har sina fOrsla minnen.
Manin Sandstrtjm (Gösta Sandslrtjms
August Karlsson Rxjdcs i Sigtuna år
far), somi sin lur lärde in dem på lid.
san, -"Det lut hyfsat så lungc mct gick,
1874. Han gick i skola i Nomunda för
Ragnar
sjUlv
börjudc
spela
fiol
som
men så fön del slannadc till. så hörde
församlingens orµnist, klockaren Anfcmtmåring.
Fädcm
avrådde:
Det
kan
man
all del lut cgcnUigm judmns illa".
ders Riter Andersson (1834 - 1914),
Du
aldrig
lära
Dig;
Ragmr
har
rumlipn
Gösta
Sandstrum . som ockd följdc
som uven undervisade honom i låtspcl
vunstcr
hands
ring
och
Iår@ingcr
delmed
på
resan, hade råkat hamna i en
på fiol. Denne var Rjdd i Lamas, Nurkc,
annan vagn, och cflcrsom det var en
vis
sammanväxla.
Men
Ragnar
lut
sig
och kom till Rcxcrsberg efter en lid i
gcxjsfinka cmcllun vagnarna kunde han
inte avskräckas utan började Ut1kÅ md
Vingåker, dur han lurt kunna spelmaninte byta vagn Rjmin Ugct stannade i
ncn August Widmark (1824 - 1878).
pdNaglig framgång. och spelade mycket
Lindholmen, där han gick över till dc
Klockare Andersson hade tecknat upp
med sin [aroch bror. Dc txxjdc en truppu
andra
spelmännen. G¢kla lånade en fiol,
upp l den s k TrudgWsbyggnaden i
Widmarks och andru vin&åkjeNpclmuns
gav
sin
egen åt Ragnar och dc båda
låtar, vilka han medförde i rcpcnaiucn
RoscrsbcO, dur de brukade sitta i tmpbörjade
spela
duell; låtar efter August
och lärde ut åt RagnaN far. Klockaren
pan om kvullama (åren omkring 1921 Karlsscm. Detta var något alldevar en skicklig spelman. Roles okunt Rjc dc andra spelmänscrsbcrµspclmanncn Slaw gäl
ncn.alltslannadc upp- "då vm
när klockare Andersson speladel tyst!" Under mtcn av resan
de, så vackert var det. Han var
fram till Gimo salt dc övriga
också en fordrande lärurc och
spelmännen och bara lyssnade
spcIluxor han gav Augwi Karlslill denna helt okända repertoar
son var ibland i svåraste laget.
som nu Rx Rjrsla gången spelabcrällar Ragnar. Augusts fiolSammandrag, gjort av Nils Häggbom, av en des upp för dem. Fram till dess
studier fick cmcllcrlid cu plcxstrepoängsuppsats
skriven av Anders Hässler inom hade Augusts låtar varit kända
ligi slut nur han måste börja
arbeta och bidra till familjens ramen för kursen "Folkmusik i världen", som av endast Ragnar och Geia.
Det tog en viss tid innan Ragarrangerats ,gcmcnsamt av Falu Folkmusikfestival
uppchulle.
nars
repertoar rtjnlc allmän beAuµst Karlssons rcpcnoar och univemtet i Falun/Borlänge. Ett sammandrag
går också lillbuka pUlåtarclIcr har tidigare i år publicemtsi "U[p|andsspelmannen" ruuigad upµkallning, cflcrsom
del under denna tid fanns en
den ull R=rsbcrg inflyttade Sammandraget Gort med författarens tillåtelse.
viss tendens åt auagna spelanspelmannen Magnus VänN|in, Uppsatsen
heter i fullständigt skick de åi mer ekvilibristisk folkmufcjdd 1&41, lrdiNni ijxsa Rk"Riksspelmannen Ragnar Karlsson".
sik. Två som cmcllcnid genast
samling nm BrrnCunNnKn.
insåg låtarnas vände var Harald
Han hade en repertoar som till
Näslund och i synnerhet gillcB
en dd omfalladc låtar från kläspcllcdarc
Lcnnun Bcrgstrtjm.
rincllspclmanncn Augwi Frank, född i
22) och spela låtar på tre fioler. till egen
vilken tecknade ned en dd av Ragnars
Hjälsla 1&55. Vungclin kom till R=noch övrigas fömöjclsc.
ärvda repertoar runt mitten av 1950·
berg år 1910 som torpare under Remsl
sambnd
med
alt
Ragnar
började
talet.
Del verkar rimligt all anta au
bergs kungsgård. Ragnar beskriver
stödet från dessa båda uppmuntrade
arbeta
som
byggnadsarbctarc
i
StockVängclin som en mycket uppskattad
Ragnar all framgeni odla och sprida sin
holm llyttadc han till Täby på hösten
spelman med cll medryckande spel och
tradition.
1925, dur han bodde W sin kusin G¢jsta
en underbar RXmåp all sprida sin spelSardstrum.
Ett
år
senare
flyltMc
Nin
till
Medverkan iolika grupper·
gludjc till sin publik.
Skarpnaeki Enskde. År ]931 gil'le han
Förutom dc båda spelmännen A P
Utmärkelser
Andersson och Vängclin har i någon
sig med Elisabcljchmssmoch dc båda
Raµars dTcnlliga debut skedde 1951
mån dc båda roscrsbergsspelm»ncn/
byggde sig en småstuga i Tallkrogcn,
i ett program med en liMål)igl hopsatt
soldaterna Staw och Strid (båda föddai
nyckelharpskvartctl (Harald Nurlund,
därdc bors«lan 1939.
sIulcl av 17OO-lalct), samt spclmanncnl
GCkla Sandslrtjm, Lennart Kjcllstrtjm
Rå 4O-lalci tog Ragnar kontakt med
urmakaren Berg (född 1853) lämnat
och Ragnar). Från 1956 medverkade
mwikpcdagogcn Elis Bcrpuum för au
bidrag till August Karlssons rcpcmar.
han i spdmanslagcl 7jpplmninµma".
yttcrligarc förbättra sin spelteknik.
1946 - 47 började Ragnars kusin.
som leddes av Harald Närlund. Laget
Handikappet med dc sammanväxla finnyckclharpspclarcn Gösta Sandström
hudc åtskilliga o1knlliµ cnµgcmang
grarna
var tyvurrimc mycket alt gSjra ål
(mångårig spclkamrut med Eric Sandunder sin iidriµ cxislcns och [ramträdmen Elis kunde lura ut en bra stråkf&
slrtjm samt (d rektor i Tuby Musikskodel Svcrigcs crda radiokanal sju gångring. något scm Ragnar än i dag är tackIa), all teckna ned August Karlssons
er. Därutöver spelade han i olika grup"
låtar. "Ett vcrkliµ 1brljäns(ulll
sam för. Ragnar kom också i kontakt
per med bl a Lennart Bcrgslrtjm och
arbctc".sägcr Ragnar.
med Stockholms sµlmansgillc. dur han
Kerstin Gawcll.

Riksspelmannen
Ragnar Karlsson

IQ

1957 blev Rapar riksspelman, efter
all ha spcIul upp (or juryn vid uppspel"
ninppmv i Österbybruk. Spclkammlcn
Kerstin Gawdl anmälde honom till
provet. Ragnar var mycket nervös och
Rjmod sedan inte riktigl hur han fåll
murket; han lyckte inte han spelat bra
vid provet. Vid spdmansstUmman i
wmgy museum i VUslcrås 1983 RjdUnadcs Ragnar Zornmurket i guld såsom
trudilionsbåmrc, rekommenderad uv
liera sakkunniga.

Ragnars spelstil
Ragnar ar lrUlionsbumm av AugusLc
repertoar ;"jag hur hela hans rcpcncxiri
skallen", men säger sig inte ha bevarat
mycket av hans spelstil. Ragnars stråkRjring ur en prudukt av Elis Ber&¶uran$
undervisning och hans egna ideal. Stråk|"¢jringcn är mer lcgalcrad än Augusls
var; klockare Andersson ville all August
skulle växla mcllun upp- och nedslråk
för väfjc lon, vilket blir scmdcrhedcatatt
spela så, lycker Ragnar.
PErsonligen skulle jag vilja karakturiscrj Ragnars spclslil mm kraftfull och
auktoritativ. Om man skulle dra pamllcllcr med andra musikslag, så har hans
spel den sonens musikdiska ldarkvditctcr som man också hittar hcx t ex
lcadlrumpclarc i ett jazzband eller en

primas i en ungersk csårdåscnscmblc.
Delta har nalurliglvis upµnurksammats
av Ragnars spclkammlcr genom åren.
Ragnars spel ur krafll"ull1, men det
betyder inte all del ur rått eller onyanserat starkt. Naturligtvis trappar han upp
nyunscn ett steg nur han lcdcrclt allspcl.
men spciar man med honom i mindre
bcsuttninpr kan han ha ett nästan kammarmusikaliskt linstämt l'ömdmg. l cx i
vissa låtar av folkvisckamktur. Den drivande kraften finns dock hela tiden.
Någon gång kan han variera sin spclslil
med konlraslcri en och samma låt, lex
så att forma gången han spelar ett tema
kan han gc dclclt mlaUvl kmfll'ulll humRXunde, medan mmma lcmai repris blir
mm kantilcnaliknaMc, med lungm stråk
och lätarc klang. Det galleri synnerhet
för polskor av den galanta, lite menuettliknande kamklUmn. Hans rytmik är
mycket intressant: hans poIskcspcl har
ett spännande aµ'gisk1 "häng". ibland
med intcnsivl laddade små pauser, som
l cx i Vänglins Bb-durspolska. Dessa
cNnskapcr har ur'digcn aoocntucmts md
åren, all döma av bl a Ragnars inspelningar under 1970- Idel för Svenskt
visarkiv. Kerstin Gawcll, som ur vul
Rjrtnogcn med Ragnars spel under lång
lid, anser också all hans spel utvecklats
åt del här hållct, och suger vidare:-

"Angående rytmiken, så lycker Ragnar
all del ur mligl all göm rytmiska Rmndringar med mycket "hung" i.

Slutord
Del bör ha framQtt av vad jag skrivit
alt det är intressant, mligl och stimulcmndc all spela med Ragnar. Detta µ1lcr
även samvaro i ett vidare perspektiv,
inte bara ur slnkl musikalisk synpunkL
Ragnar har ärvt sin furs pda minne och
Rjrtruf(1iga bcruuanalang. All höra
Ragnar bcmta om uppvuxttidcns hundeker och lcvnadsvillkor samt om hans
många pmsonliga kontakter med UpplaMs lcgcndariska sIorspelmun ur att få
del av Cll stycke svensk kullurhisloriu
direkt från en fömahandskUlla. Del har
känts angcWgcl [ar mig all på detta sätt
lä bidra till dokumentationen av riksspelmannen, nyckelharpsspelaren Ragnar Karlsson. Jag ur tacksam för den
hjälp jag fåll av Svenskt Visarkiv ooch
dc av Ragnars spelkamrater som jag
inlcrvjual - och i synnerhet för dc berikande stunder jag upplevt i Ragnars
sällskap, med eller utan klarinett i händerna.
Enskede i mars 1992
Anders Hässlcr

Efterlysning
Hej.
Jag har en fråga som jag ännu inte har
fått något heltäckande svar på. Kanske
kan någon av SNmlandslålcns läsare F
mig en förklaring.
Jag har ägnat mig åt spelmansmusiken i endast någm år och har under
denna tid intresserat mig fur Västcrbollcnslåtar och nu på sistone också (Cjr
Sörmlandsbilar eftersom jag hör hemma i Södermanland. Durvid har jag i
Vustcrbottcns 1åtsamlinµr ( t cx Slam
fm Väslcrbollcn) sett låtar efter en
gammal sömlandsspclman vid namn
Klockar- Andersson. Han skall ha
kommit från Mcjrkö och flyttat till vustaboucn ([kmcauaktcn). lbdund ser och
hör man om Tok- Andersson bland
VUslertxxlcns spelmun. Vem var Klockar- Andersson? Kan han ha varit samma
person som Tok- Andersson'? En person
som jag talat med UkxjcIc att del handlar
om samma spelman. Au han kallades
Klockar- Andersson när han llytladc
med sin familj (?) från M¢xkcj till Väst.
crboltcn. Eller sin hsutrus död skulle
han ha blivit cgcndomlig (suttit vid
hennes grav och spelat) och därefter
blivit kallad Tok- Andersson.
Del skulle vara inlmsanl om någon
kan reda uldcua och kanske bcmta lilcl
mer om denne spelman.
Hans Kcllcrslam

Kulturstipendium till
Gillesmedlem !
Kaarina Nyslrtjm, numera med efternamnet PhhlCn, från Salems Gille har
fåll årets kultumipcndium av Salems
Rjmlaµms lnucsscRming. Slipcndicl
utdelades i samband med nationaldagsfirandet i Salems Centrum, dur bland
annat Salems Gille &jordc en bejublad
dansuppvisning uv mcdedanscr [rån
20 - 30- talet.
Kaarina har tilldelats stipendiet Rjr
sina insatser inom kulturlivcl i Salem.
RAjandc ur saxat ur lokaltidningen
"MITTI"

Hon får kulturstipendium
SALEM Folkdans, folkvisor, (calcr,
och hemslöjd. Kaarina Nyslrtjm ur en
cldsjul som verkar på bredden i Salems
kulturliv. Hon lur ofta och gurnu ut
kunskaperna till barn. Därför får Kaarina Nyström, från Salem, årets kullurslipcndium av Salems Rjrclagarcs lntmsscRjrcning.

Sedan 70 - (alet har Kaarina Nyström län bum mellan tre och tretton
år folkdans och lraditionclla folk cjcti barnvisor. själv dansaroch sjunger hon med Salems Gille.
Hon ur drivkraft inom barnteatern
och slår txitkom Rjneslällninµr mm
T¢jmrosa och Grodan och musen.
Hon har dessutom fått halmslöjden
all leva uppi sill arbete inom Botkyrka - Salems hcmslöjdsRjmning.
SOrmaldnsdistriktcl grululcrar
Kaarina till utmurkclscn och hoppas
alt lkm i distriktet skall lä liknande
utmärkelser. Något för Rkeningsstymlscr all länka på och lumna RXsdag
på 1umpliµ kandidater som gon
kulturella insatser på sin hemort.
Henry Lindblad
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Kanske ur del lutwlall tuja md den
sista frågan. varför
Scjrmlundsk?

Varför började Du spela

eller Anders och den
som låg nurmast till
hands var storpolskan,
så vi SpdUKk den
Redaktören frågade oss - Birgitta och Kåre Widén - på
för
dam.
När vi spelat
årsmötet varför vi började spela, varför folkmusik och varför
1Unjigl kom dom 6Uda
Dur har vi samma
sörmländsk sådan? Samtidigt bad han, skriv några rader till ett
svar båda två:
fram till oss och näinslag i Sörmlandsläten. Som de lydiga medlemmar vi är sa vi
Tuck sörmlands
stan tårögda suger
naturligtvis ja, det är klart att vi kan göra det. Det lät ju enkelt.
Spelmansförbund!
dom:
-Det där var våmn
[Kir har alltid funnits
material och kunbrudpolska! Kanske
är del sådana handeker som gör alt vi
skåp att humta genom kurser, summor
lär mig spela ldkmusik. Tclclbnkatalooch andra inspimtionskällor. Och så är
gen fram och en signal till förbundets
spelar över huvudtagcL
vi ju sörmlänningar. Svårare ar det nog
dåvarande oMförande Arne Blomberg.
inte.
Rcsullalcl blev all jag kom i kontakt
Lev vul alla munniskor och spela
md Rckame FölkdansGillc och börjamycket!
de spela där. Åm är 19'75 i mitten av
Birgitta och Kåre
Men varför spelar vi folkmusik?
november. Efter all ha tMTal Bcbsc och
Del vore enkelt al slunga ur sin något
Birgitta Björkman ett pä' gånger beslöt
som - den ger så mycket eller någon
jag mig Rk au tcm cxdcnUigl dtcr nyåmL
annan klyscha. men del är nog inte ens
Så vintern 1976 började det hela. Sedan
nära sanningen utan här spelar nog tillja, jag spelar dur fortfarande och på så
Mlighclcma in på ett avgörande sålt.
många andra ställen jag kommer ål.
Resten tår lasama luta ut själva.
Vid Zommurkcsuppspclningarna i
Birgilla.
Gamla Linköping, 5 - iq juli 1994, erJag spelade fiol i Eskilstuna musiki» åtcmår en fråu vädur böijadc vi
övrade medlemmar i Sörmlands Spelskola. Att det blev fiol beror kanske a
spela?
mansRjrbund följande utmarkclscr
alt min morfar spelade fiol en gång i
tiden. Jag spelade i ungdcmssymfoniorDel funderar vi fortlärande över.
Silvermärke
kestem och olika cnsemblar men tujaKanske ur del någon kmbinulion av att
Arne Blomberg, Linghem
dc lycka all del inte var lika kul som
vara musikälskare och sccnapa, vi vet
Rjrul, så jag funderade på all sluta. Min
inte. Kanske ligger del l arvsanlagen
Bronsmärke
lärare, Göte WahlCn, hade nog sett alt
eller upplcvclscr i txiimdomcn. Vilket
Edvard Andcrmn, Kalrincholm
'jag hade en viss förkärlek för lättare
inte vore hell olmligt. Man pruglas ju
Tord Johansson. Ckmo
musik och vi spelade några folklåtar
tidigt i livet, redan före födseln säger
Rcbcn Persson, Hägcrslcn
som han amngcmt. Som den kloka
forskarna.
människa han var ni han inte ska du sluta
spela jag skall ordna så du {år spela
Diplom
Sedan kan man ju |'r4µ1 sig vårlik man
folkmusik".Han ringde upp Rckarnc
lönsam alt spcl& Del finns nog inget
Mattias Dahlslrtjm, Gnesta
Folkdans Gille och ordnade så all jag
svar dur heller. Dctur så in i vassen kul
Sten Stcnhols, Täby
fick spela med dem. Sedan ja. jag spelar
ur ett, man trulTar så många trcvliga
SÖRMLANDSLÄTEN ber alt få
dur [onfarandc och på så mångt andra
vänner överallt, är nog ett annat svar
stallen jag kommer ål.
sulla sig till gralulanlcmas skara och
bland många andra. Kanske är ett av
önska god fonsuttning I
svaren RjljaMc lilla hundclsc eller skall
Kåre.
vi säga upplevda. Många har hon den
Jag spelade fiol när jag gick i skolan
FRÄMLINGEN
men i alla fall.
närmare bcsuimti 5:c klm men efter ett
forts
år var det inte roligt längm. Varlbr finns
Vi salt en kvull på Ransutcr och spelanog flera Rjddaringar på men det skall vi
de. Fmm till oss kom ett äldre par och
svarta håret buljandc överaxlarna gick
inte gå in på hur. Eflcrcll antal år fickÄB
saS det är inte Värmländsk fOlkmusik".
han sakta mol cnnc och lClslc hennes
Rjr mig all tuja spela igen och skafTadc
Vi höll med och talade om varifrån
kläder tills hem stad dur lika naken som
mig ett litet dragspel. Del var inte mitt
musiken kom och var vi kom ifrån.
han själv. Hans blick for lystet över
instrumcn(, trots all jag hade en av lanFårbrum sken upp och sa all dom var
hennes krupp. kunderna smekte hennes
dets Hlsla µmmddansdmgsµlam som
[rån Sörmland dom också, nurmarc
runda bm och mjuka sköte. Så omlamm, Rolf Dahlstrtjm, blev jag aldrig
bcstumt från Nyköping. Såm han all när
famnade han henne och kysste hennes
dragspelare. Men Rolfoch jag ur vunner
dom gifte sig hade dom en riktig spelmun och inget kunde hon göra. Han
i alla fall. När drappclandcl inte lyckaman på bröllopet. Vi frågade naturligttvingade ner henne på marken och
des fick jag Rjr mig att leta fram min
besteg henne. Han älskMc henne våldvis vad spelmannen hette men del kom
samt och sög ur Anna all hennes kraft
gamla fiol.
dc inte ihå& Vi tick dock en bra beskrivtills hon gav upp andan. Då log han
Fiolen plockades fram. Men då kom
ning på spelmannen och för ws var del
henne i sina armar och bar henne ner i
frågan: Var spelar jag folkmusik? For
ganska klan att del var Anders Andersforsen ach sakta Rmann dc ncri skumfolkmusik skulle jag spcKl Del hade 1%
son i LAslringc. Efter all ha slängt fram
mcloch vivlama Kwtrpå stranden fanns
fått Rjr mig nur jag hörde några låtar
ett par namn fråpdc vi cm han kunde ha
inget som kunde bcrtllla om del c)hyuspelas på radion. (En Rjnclcclsc som
hetat Anders Andersson. Jll m fårbrom.
liga som just skett dur. lngci utom en
numer ur sällsynt. men del ur en annan
Andas hette han i alla fall. Tillsammans
blommig sjal som lämnat i strandens
diskussion.)Nåvu1, jag hade hon talas
konslalcrade vi alt del inte kunde vara
ris, en sjal som dofludc ungdom och
om SCkmlands SpdmunsRkbund och dc
nåpn annan än Anckm Andcrmm. Fårlycka.
borde kunna gc mig Cll tips om var jag
brum frågade då om vi kunde någon låt

Nya
Zornmärken

12

MARKNADSTIDNING
SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND
Redaktionsadress: C/O Nik Häggbom
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Det har kommit ett par nya skivor. Jag har lyssnat och tyckt

Britt-Marie Persson: Personligt.
Med vännerna Birgitta Lundin på cittra och Erik Pekkarl på fiol resp. durspel.
Det här är en mycket traditionell skiva. Del tycker jag är bra. Jag tycker det är bra all någon våga' ge ut en skiva med ren traditionell
svensk folkmusik i denna flod av Worid Music som sköljer över oss.
Del härären singel-Cl) och den innehåjleråtta låtar från fyra olika landskap; Uppland Dalarna Södermanland och Västmanland.
Spdtiden är drygt 20 minuter. De båda dalalåtama kommer från Boda och de spelar Britl-Maric själv. Förstås . våga'jag faktiskt
tillägga Britt-Marie är riksspelman på Bcda-låtar sedan 1977. Hon har här vall två inte helt vanliga låtar- en polska efter Köpman
från Bcida och en efter Dtän*jem också från
Det är skickligt spdal. men så harhan också län sif av Röjås-Guslav och RöjåsJonas. De övriga sex låtarna pä skivan ägnas åt samspel i dika kcmstellationeroch instrumentering. På två av låtarna är Britl-Marie
ensam tillsammans med cittran och påde övriµ spelar alla tre. Det är friskt spelat. Ett klangfullt spel med skickligt och följsamt citträkomp av Birgitta Lundin. Det är en lättlyssnad skiva med gott samspel. Den uppländska valsen tror jag dock man kan spela ännu
lite bättre än man görhär. Del hårliren skiva man gärna lyssnar till nerdgårl£e'. Spelet är. som sagt Uaditionelll utan främmande rytmer
och instrument.
De små invändningarjag har handlar inte om själva spelet utan om textomslaget. Jag 8aknar lite uppgifterom de medverkande och
själva
Det stårinte mycketom låtamai omslaget. Detärsynd. Om den enda Sörmlandslåben slårdet inte ens vem ckn.ärelicr.
Varför? Det här är några små anmärknineari sammanhanget förskivan som sådan är alltså bra!
Vem ärdå Britt-Maric Rrsson? J® fördem som inte känner henne kan jag berätta att hon är från Stockholm. Enligt egen uppgift
har hon fått fdkmusiken med mcxk'rsrnjölken. De senaste åren har 1kmi ägnat sig åt spel av l6-delsµilskoroch slängpdskori intim
kontakt med slängpolskedansen. Hon har vall två goda spelkamraieri Birgitta Lundin och Erik Pekkarl, båda Ljnköpin& Birgitta är
ursprungligen fiolspelman men numera meroch mercittraspelare och hårkompat Brilt-Marie sedan 1991. Erik ärdmspelare sedan
barnsben men har på senare år bö!jat äµia sig åt durspelel och så småningom även fiolen. Han finns även inspelad på en egen skiva
(Högtryck - DROCD (KB).
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CD:n 'Personligt" med Britt-Marie Persson (BRIMA 9442) kan Ni köpa genom:
Briu-Marie Persson
Sannada]svaµn 30
117 65 STOCKHOLM, 08-744 4] 82

Birgitta Lundin
Föreningsgalan 51
582 30 LINKÖPING, 013-14 ]7 Il

Pierre Alwen
Rotspel
Box 70,
129 21 HÄGERSTEN. 08-18 (X) 86

KJintetten: Dansbart
Klintetlcn ärell spelmanslag bestående av elva mycket duktiga spelmän. Gruppen thldades 1992
Namnet har dc tagit efter ös[jereötlands landskapsblomma blåklint.
Min första tanke när jag hörde Klintcltcns
Skansens Spelmanslag i gammal klassisk
röm. Del är valarrangerat. Del är ett gott
l fiol = Köp nåt annat för Dina pengar!
spännande dynamiska skiftningaroch roliga 2 fioler= Hyfsad plana, men det finns bättre!
duktiga musiker, som spelar. ;Jinteuen är ett 3 fioler= En bra skiva! Köp den!
===
fl"" örutom fiole'. 4 §oler= En rikligt bra Plat!?! vg'm pengamat

infiX NORDLEK 941 Linköping.
skiva var all det låter precis som
tappning. Detta sagt som ett be'amspel. Man använder sig av
mbatcringar i musiken. Del är
skickligt spelmanslag med en Red
"y'kclharpor. draespel. cittra

Musikerna kommer med ett undantag från 5 ioler = Kalasskiva! Ett måste l skivhyllan!
Iraktema kring Norrköping/Linköping men den musikdiska hemvisten är
betyd[iel mera spridd över landet. Man spelar musik från bl.a. Jämtland
Härjedalen, Dalarna, Värmland,
Sämiland och Skåne. Större delen av landet, alltså. Men - och det är del fina i kråksången - del låter alltid äkta! Del är inEc[ självändamål all få med så många landskap som möjligt.
Man bjuder på bra insiktexteri omsl%eL Det ärinfocrnalivt och noggram skrivet. Skivan bestårav en lagom blandning av gruppspel
och dueuspel. Man har undvikit fällan att stapla 15-20 låtari samma arrangemang efter varandra. Det enda lilla minustecknet är en
-i milt tycke - alltför kort speltid: 49' 20". Man kunde gott ha tåtii cbs Iå 10 minuter till. Men det är baja en petitess.
Del här är in#n skiva för dem, som tycker att Nordman är del bästa som finns just nu. Här vågar man vara lradilionell. Man spelar
låtarna så att meddelarna tOnfarande skulle ha känt i£en dem och glatts åt fiamrjlandeL Man använder sig bura av traditionella folkmusikinstrument.
Skivan fungerar såväl som lyssningsskiva som något au dansa efter. Jaj; vill mkmmendera den varmt. Jag blir glad av all lyssna

::::"::" '& % W 'd %É

CD:n eller kassetten "Dansbart" med Klimaten (KLCD]) kan beställas genom:
Christer Samuelsson i Norrköping på lel.nr. 011-18 61 65.
Leiljohansson

Surskill

Landstinget
skall erbjuda
rika kulturupplevelser för
befolkningen i
alla delar av
länet och därvid särskilt
värna
tillgänfligheten,
allsidigheten
och kvaliteten.
*
Det
a nkommer hu-

Landstinget i Sörmland har nu fastställt det kulturpolitiska
programmet som skall gälla tills vidare. Ur hela programmet
har jag här tagit ur de övergripande målen samt programmet
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rorclsdckar,
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Overgripande
mal
och
kännetecken för landstingets
kulturverksamhet.
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positiv
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på ulvéckling, självuppfali-

vudsakligen på landstinget att
kanalisera den regionala kulturpolitiska viljan. Landstingets
kulturverksamhet skall till sin
karaktär vara stödjande,
kompletterande, initierande och
utvecklande.
*
Att hela tiden
·
söka vidga
·
deltagandet i kulturlivet skall vara
ett grundläggande mål för hela
landstingets kulturverksamhet.

Landstingets kulturverksamhet
skall kännetecknas av stor
mångsidigthet.
*
Landstingets kulturverksamhet
skall kännetecknas av hög kvalitet
och professionellt utförande.
·
,
Landstingets

*

Landstinget skall slå vakt om
barnens rätt till kulturupplevelm·
*
Landstinget skall prioritera
verksamhet för skolungdomar, och
på sikt också skapa goda förutsättningar för stöd och verksamhet
för ungdomar som slutat skolan·
*
Landstinget skall aktivt bistå l,
framtagandet av ett brett
kulturutbud för de människor som
på grund av sjukdom eller
handikapp
riskerar
att stå utanför
.
.
möjlighet till kulturupplevelser.
*
Landstingets kulturverksamhet
skall kännetecknas av stor
tillgänglighet.
,
Ett kännetecken skall vara att
mottagaren står i centrum och att
kulturår-betet utgår från de förut.
sättningar som finns i länet.
*
Landstingets kulturverksamhet
skall kännetecknas av stor
flexibilitet. Öppna attityder och
stor lyhördhet är då viktiga
gmndförut-sättningar·
*
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Rjr dans ärdamr
sm i Sverige.
Ca
150
(XX) människor
balett eller
klassisk konsldan& uppemot en kvarts
miljon damar mf|bundct fdkdims, hela
SO % av bddkningen dam' någm gång
sullskapdans under ett år. Det ur faktiskt
så mycket som en kvarts miljon männiteatersom
under
ett år en
(1985).
skor
besöker
balcll - eller dansVillkxcn Rjccch synen pådansi hårde
senaste åren förändrats. Dessutom har
dam som konstform numera en vidare
betydelse un lidiganc. Hån all lidigaim ha
bcuraklats som en M@pi exklusiv konstformavkonsumerad
av en
bcemmm
del
kulturpubUkcn
harhögst
bcgneppel
vidgäls och flera formcrav dans har vunnit
aKmans xm 7omstan". Det fim också
da'nsi grundandet mellan flera olika utUrFkdormcr, som "musik och rtXdM',
mim,
rytmik,
ktkdans m. n. tmnsformcOlika typer
av
fdk
- och %lskaMllu!?
w också till mer kmslnärhgl utveddMe
dansfocrncr, som L cx. ckwNXesWlningm m baseras på svensk fdkjig dan$uar
diticm eller Carmen 8cm "flamcnodCkesUUlning". Jazzdam och showdans utvecklas till väl så avanoemdc uttrycksformcr,o. s. v.

nin& samverkan i T'pp. ja till och mod
för inlämmplMnaµn. Hur kan nowas
all
det på
flertal kommunala
skolor
harettinuoduccrats
duns;musikalltså
kommunala dans - och musikskolår.
Var dansas det?
Anlajcl mer tMitionclla balcu - och
dansmtcrfcmWlMngar i Sörmland är
dock
dc
orsak
ej mkihswt
är bristen påEnlumpliga
starkt bidmµnlokaler.
Bristen på tradition spelar saken också
roll
cxkhisiviwsswnpcln
nog
iviMoch
mån
kvaroch den kan ledaFinns
till både
okunnighct och ointresse. l detta mn-

"'hang
skall noteras altnumera
många crbjudansgruppeddanskommnicr

'k' sig au gllxu Rmlul|ninSarb ovanliµ
och annorlunda miljucr, savUl inomhus
8om utomhus.
Dansen är en uttrycksform som allrahcrur ~ unp människor bara dc W
tillfällc att komma i kontakt med den.
Del kan
finnsliknas
en kraft
gc)m på tilhalas
månµ
sätt
vididanscn
den ungckmar

av j ruckmumkcn. Dansen får också en
allt mer central platsi mediautbudet för
bam och ungckm.l l cx. mckvickxx kan
dansen och bilden vm lika vikliµ xm
musiken och dc sammansmalis inte salIan till en enhet Dess videor har Bnabbl
;1vccklals till en sjalvsutndig ultryckg·
orm. Hårdansar dessutom manliµ dansam lika ofta som kvlnnliu medan det i
dc flesta andra ckinsmnmanhang råder
'n klar kvinnlig dominans.
Dans l, skolan, och efter...
Dc crfarcnhctcr som gjc«ks underdc
"Duns l skdan"jxojckt som Rnomfm$
på olika håll l landet är övcrvUgandc
pqeöuv& Dc projcktcn ledde framfUr dit
till ett
inom
skolans ram
och
en ökat
ökaddammdc
chcrfrågan
pådampedapprcxh koncqµafcr. Når Statens Kulturråd inilicmdc länskonstmidCn föreslpcgkKbKk| Hmd annat all damen skuUc
vm ctl av dc kuliumnddcn &ir denna
artmsform kunde vara lämplig.ljå edarcnhetema av de smnlandska konmätemas urticlc inom tealcrär mycket pKjgi-

livl för landslinm överväga all åiminstonc Rjr viss lid prova den formen uven
fur dans. Då riktat fiumst mol gruppen
barn och ungdom, men också lur Att
kunna bidra med kvalitcwhöjandc hjälp
till amatördamlivcl i länet. Särskild
uppmärksamhet skulle också kunna riktas cm gymna$icunmnarochckm xjm
jum avslulal sin 8ko|8ånk Dc crtiucnhcler som bur (Innas tillµnghga hån ek i

allt fler län förekommande danskonsulcntcr ar hur viktiga au lillvamta.
Det bör också finnas möjlighct ull i
cjöuid utsuuckning söka erbjuda Rjmställningar mod allt från inslag av dans och
Rjmlsc till reFlmlla dansfcmlul|n|nW
inom minen Rkden cMinaric musik -och
1calcrvcrksam&lcn till skolomai IäncL

till dansvcrksamhcl. exempelvis cnligl
lunskolnsulcnuncxkll och under Udstx:Fmd lbnokspchcxL Målgrupp skall
minst vara tmm och unµkm, och m sikt
även gymnasiet och dc som just slum
skolan. Även i den ordinarie musik - och
lealcrvcrksamhcicn skall landstsmgcl
verka för au dansen får ökat utrymme.

LaMslingcl skall prova former RXslcjd

Henry Lindblad

Senaste nytt om försäkringen
Sm vi meddelade i del scnaslc numret av RIKS-NYTT d har Ungdomsringen tecknat en Rmiukring. Vad som
inte var färdigt var cNmomsRmkringen. Nu har vi förhaMlal Mdigt om den
delen och följandc rikäinjcr;

nn©. Rk8äknnpbeloppcl ur 15000 l
dräkt Mjgst upp till 5 basbelopp.
sjåIvNk är 20% av basbeloppet.

Egendomsförsäkring

RjMkringcn som används iilkammans maj exlmkosmadsRmkrinpn, då
l. cx. det blir fördyring då tmninplokalen 1Nstörs av nåWl anledning.

RkMkringcn gäller för av fönmingcn
Ugda maskiner, böcker, dräkter, etc.
"Maskiner (bmnd-, valtcnsk»dadc- ,
inbrott och a||n$kfcjrsäkrin8). FörsakrinpbdS'pct ur l. 5(X).(XX) kronor.
självrisk är 20 % av txlsbcl(mL
"B¢k"k« (brand-, vallcnskdc-. inbrou
och allriskRmking). Fun!iakrin&sbc|oppcl är 400.000 hunor.
självrisk ur 20 % av ba¶beloppcl.
"Dmktcrsom Us av RXcningar (Hand.
vaucnskadc-, inbrott och dlriskförsäk-

RNäknngsbdc)ppc| ur 5.000.000 och
självrisken Ur sju µuamt av bustci¶pcL

Rättsskyddsförsäkring

Avbrottsförsäkring

Rmkringcn anvunds vid cvenluclla
rällslvislcr.

Extrakostnadsförsäkring
Rmkring som änvunds tilkammans
med avbmtsRmmuin&då l ex. det blir
fördyring då lranlnµ|c*alcn Rbrstörs av
någon anledning.

Riksorganmlioncn Rjrhandlar vidare
om inslrumcntRjrukring och byggnader. Närckssa RkkMlinprär färdiga så
återkommer vi i RIKS - NYTT.
Riksstyrelsen kommer också att sammunställa alla förxukrinµr len liten folder som kommer all sändas ut till Rkcningama nuralla RMmdlingarär klara.
Har du 1"råjµx om Rksäkrinµrm Urdu
välkommen att kontakta riksk~nn Leif
Johansson M tel. 019- 24 68 57

Ansvarsförsäkring
Försakringcn gallcr inom Norden.

mix musikcafé
Musikmuseet, Sibyllegatan 2
onsdag 1419
Eva Saetherpresenterar ALAGI MBYE TINA JOHANSSON OCH MAT S EDÉN med musik från Gambia
onsdag 22/9
Owe Ronström presenterar ISMET LOLIC och VERA ANDONOVSKA.Udda taktarter från det forna
Jugoslavien
onsdag 12/10
Gunnar Temhag presenterar KRISTINA STÅHL CEDERVALL med älvdalslåtar på fiol. GUNNEL
MAIJRITZON, ÅKE EDVINSSON och ANDERS PERSSON. Två rösteroch ett piano
onsdag 26/10
Anders Hammarlund presenterar HESAR, iransk Dastgahmusik. Musikalisk övenaskning.

onsdag 9/11
Måna Ramsten pmsenterar KERSTI MACKLIN, ODD MAAD, INGELA EKSTRÖM OCH GUSTAV
BERGQVIST.Bach på nyckelharpa, ackompanjerad av cello, flöjt och basgitarr.
OLOV JOHANSSON. BJÖRN och KERSTIN STÅBI. fioleroch nyckelharpa
onsdag 23/11
Dan Lundberg µmsenterarTR1STAR/ ZIYA AYTEKJN. Turkiska improvisationer på t ex ney, zuma, saz och
slagverk.

Kl 18.00 -22.00

EnH 50 kr

Musiken spelar upp kl 19.00

Medlemskort

Slkmra Polskenatta
-l %

di

För tredje gången ses vi lördagen den 29 oktober på
Globenteatem mellan 18.00 och Q3.00 för att dansa
oss igenom STORA F'OLSSKENATTA. Spelmän från
Östergötland och Dalarna står för musiken. Det har
varit mycket fullt hittills under POLSKENATTA
varför det är viktigt att anmäla sig skriftligt till Kerstin
Ingels eller Stefan Öberg, Olofstorp, 59020 Mantorp
·1ler per tel 0142 - 20248. Entré 100 kr
Fika och mackor till självkostnadspris. Vandrarhem
finns i närheten och kan bokas på tel. 013 - 149090

Nästa tillfälle att dansa till god musik är den 10
december.
Vi detta tillfälle spelar Klinetten Gammaldans och
Polskor i Norrköping i Albrektssalen. En trevlig
kväll för alla glada dansare. Dansen börjar kl 20.00.
Kontakta Christer Samuelsson öl l - 186165 och tala
om hur många ni är som kommer -

Ibland
springer tidicn och ulvecklinpn ifrån oss och vi får slita för all hinna ikapp.
såur del även med tidningens admssmgislcr. DcssvUrre har vi crfaritallcn dd iidninµr(Nr l och 2) aldrig nådde Ull
den mm 8ku||e ha dem.
Vi beklagar! Del kan dels bcm
mansförbundcLs adresser med

på all vi haft svårighctcran mnmanföm SpelSörmlundska UngdomsrinNns.
' "":Q

Men det kan också bero på all
bund!
Gör därför så häc
Se efter om adncsscukctlcn på
den (eller kopiera), bilöga den
(admNen finns ocLU på baksidan)

man flyttat och inte ändrat Mms hos SItt Rjr-

A

9

, ,
6'

tidningens
sislasida
riklig.båda
Om till
inte,
klipp ur
rikuµ adressen
och är
skicka
tidningen
så skall vi RNitöka bli bum i [(m$ällninNn.

Vid gcnc'mgång av admsscma
visade det sig au somliga lår Hdningcn dels som
medlemmar i SpclmansRjrbundct,
dels som mcxllcmmari Ungck)m$rinNn. I någa
fall finns del dessutom fkm medlemmar med samma adress. Del hela kan gc
ganski många tidninµr till 1"amiljcn. Vi ber Er
klippa ur talongen nedan och returnera den ull tidningm om Ni
verkl|rn vIll M mer än en tidning Ull mmma adjem
Redakt6ren

2 Namn:
3 Namn
4 Namn:
Adrv'ss.

Postnummer o postadress

