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Övriga tomtar ritade av Petra Molin.
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Två ordförande har ordet

Höst. Jag tycker hcjslcn är en vacker årstid. Skogens
träd brinner. Den brinner i alla möjliµ och omtsjhga
furFr. lnFl går vuj upp emot att få gäl skogen en vacker
hcjsldag och se tunn och björk flammai gulloch m Den
kalla hcktluften svalkar kinden fastun solcr skiner från
en klarblå himmel. Sommaren tar färvul av oss och
naturen luggcr sig all vila Snun ur vintcm hur och luggcr
sill tuckc över alltsammans.

1994 går också mol sill slut och 1995 nurmarsig. Spel-
mansförbundcls jubileumsår, som vi hoppas kommer
att präglas av många roliga aktivitclcr med anledning av
våra 70 år. Det finns saken många. som har trcvliga.
ruliµ eller annorlunda minnen från något eller några av
dessa sjuttio år. Skriv hiloch berätta! En, som har Um
del, ar Sivert Hc|lbcr& numera boendes i Huddinge. Hm
berättar om ett möte med spelmunnen Hjalmar Björk-
lund och Roben Nordstrtjm i mitten av SO-takt. Sivert
önskar kontakt med andra, som var med dur. Jug. som
tillhör den yngre gcncmtionen spelmän, tycker sådana
minnen ur oerhört inlressanla och fascincrandc all lusa
cm. Del handlar ju cm spelmän. som vi wxmall bura sett
namnet på eller, i béisla fall en bild på, nånstans i en
notbok. Finns det Lex. någon. som var med på spelmans-
simman på Ånhammar 1932, och kan berätta lite om
delta? Del skulle vam fanlasliskl Migl all få 1us& Blirdcl
många sådana hur minnen kanske man skulle kunna gc
ut ett litet separat jubilcumshäftc med spelmansminnen
under 70 år samlade.

Del här nummtav Sörmlandsläten ardct sista vi Ni
samar&lc med Sömländska U@omshngcn. Av dika
skal ser de sig 1vinµde att dm sig ur samarbetet, vilket
vi i SpcImansfckbundcl naturliµvis beklagar. Björn
Falk har påannat hålli tidningen Rjrklumt orsakerna till
att Ungdomsringcn nu lackar för sig. Vi i SUdcman-
lunds SpdmunsRkbund kommer ckck all fcnsuttu all gc
ut tidningen till vänj medlemmar. Del kommer all koslu
oss lite mer, men vi uuratt Ni skulle sakna tidningen cm
den inte kom, så durlbr ur del vm den extra ulgiflen,
lycker vi och vi ar säkra på alt Ni delar den uppfattning-
en. Kanske kan vi hitta lumpliga samarbctsparlncrs på
andra håll. Vem vet? Vi lackar i alla [all Sörmländska
Unµjomsringcn fur den hur liden och vi fonsuitcr nulur-
liglvis samarbeta med dem på andra säll.

SIulligcn villjag tmska Eralla en lugn och sken julhclg
mrdcn så småningom kommcroch ett gott slut på delta
åmtoch en god Imjan på nästa!

När man vaknar en m«gon i bötjan av oktober och (inner att
det redan kommit snö måste man inse all den kallare årstiden
nedan ur hur, Uven om del är cll par månader Rjr tidig.

Den forsla helgen i oktober hade Scmlandsdistriktct en sam-
mandmgning av styrelse och sektioner på Adclscj som liggcr på
en av MUlartjama Vi var där förlagda på vandrarhem. För all
komma dit åkte vi Rhju från Slapla. delta ur en relativt ny mil
man kommer till Ekertjoch sedan får man la yltcdigmc en Mja
till A&lsö,i stullct Rx ull åka runt inne i Stockholm över Brom-
maplan vilket tar en massa lid. Nova på denna lur någon 8ån&
man kommer dimkt ut på "landet" så all s@a.

Under telefonsamtal med olika dislrikLH)m(¢jrjndcn i distrik-
tet har del framkommitönskcmåj om en ordfämndckonfcmns.
Frågor som man kan diskutera ur följande:

Hur kan vi gcmcnsaml lösa dc problem vi har med för få
ungdomar. Hur kan vi få in mer pcnµr nll 1'örcninµr och
distrikt? ÄrdclcMa sällcl all höja mcd|cmsavµjcn och kursav-
gifter eller finns del andra vägar all µ:' Fundera över delta
problem som vi alla har hamnat i. Har din Rjnenlnf lyckats lusa
någon fråga Ada med dig till m andra.

Har ni några problem som ni vill skall komma upp på ordiö-
mndekonfcncnscn så hör av er till till Björn eller Henry.

Ordlbmndckonl'crenscn planeras till i januari 1995 så snart
som möjligt. delta kommer sig av all dc åtcrslåcndc hclµma
1994 ur bokade av andra aktiviteter lär månfa av diMnkLcslyncl-
scmas funktionärer.

Vår dl«dkMdning Sörmkndslåten /SörmlaMsliqjen

Under månµ år har vi i S¢5mlandsdisuiktct haft en distrikt-
stidning som utkommit med varierande antal nummer på åm.
Under del senaste åm har del skett en sammanslaping av såväl
SMnlandslinjcn som Sckmlandslålen till en tidmng. dels (CX all
vidga infomalioncn dels för att sänka kommScn. När nu tiderna
förundras och bidragen till distrikt och 1ljmmnµr minskar eller
hell upphör uppkommer ekonomiska svängherr. Del verksam-
hclsbidmg som vi fått från landslingcl har nu hell drugils in
(1994 = 43.000:-). Delta bidrag har till huvudsak Eåll till alt
pmduccm vår del i tidningen. Vi har nu tyvärr fått fatta beslutet
att tillsvidare helt avstå från att producera en hdning och vi
funderar nu påom vi kan finna någon billiµwc form att lämna in-
formation till våra medlemmar på. Har Du någon bra idé så tar
jag tacksamt emot den.

Eder Leif Johansson
OMWrandc SSF.

Bjärn Falk
DislrikLsordfömndc
Sörmländska Ungdomsringcn
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Stefan och Staffan

SuifTan var en stalledräng.
Er tackom vi så gärna.
Han vattnar sina fÅlar fem
·1lt f75r den (Jusa ©åma.
lnpn dager synes än
fast Eder tyckes så.
Det är den (jum sjjäman som
för dagen plägar giL
Solen skiner högt över lindelöven

kläm.

l den µmla Svenska hushållsalma-
nuckan, Runstaven, finns hclgoncns
dagar utmärkta. Dessutom hittar man
dur också andra viktiga dagar som var
av betydelse Kir del så kallade bondcå-
m. Varje betydclscfulll datum var fbr-
:u med en Symbd,och ännu i Mm av
öm scklcl kunde många munniskor

lyda symbolerna och humta viktiga
kunskaper. Runstaven var i början en
nustan mctcrlång och dccimctcrbmd
planka. dur runor och symboler mdadc
upp sigi god ordning.

Nur boktryckandet blev mera allmänt
f'ömkommandc trycktes Hushållsalma-
nackan på slem ark, cll Rjrfarandc som
var bctydligl enklare. Milt exemplar ur
tryckt 1775 och någon haren gång köpt
det Rjr 24 öre koppumnynl.

l månaden december trängs symbo-
lcma om utrymmcl Dctär många daga'
som man måste hålla reda på i Hndc-
hushållci. Nm Lucia finns en stor träd-
gårdssax. Intill liggcr en knippa tom
grus som saxen sätter tänderna i. Detta
betydcralt vinlcmlståndcl ar Mil Saxen
klipper av dc mörka nattema och ljuset
skall återvända. Ett litet barn med gloria
över huvudet har dagen 24 och då lur
inte ens den mest sckularisemdc männi-
ska kunna la miste. Det ur Jesus.

Intill det heliga barnet står uppmsla
dryckohom för au visa all liden ur inne
Kir gillen och andra fester. Mellan hor-
nen liggcr några vanliga mjäla stenar.
Vad kan de ha au göm hur'? Datumet ur
den ljug'sjUllc december och den dä-
r, annandagen, tillhör martyren Sic-
anus som stenades till d¢jds lbr nusian

tvåtuscn år sedan cnligt lcgcndcma.
Dc bcrällar också att denne Stcfanus

var stalkxhung W konung Herodes. En
mörk dccembcrmorgon hade han som
vanligt utfört sina sysslor och när han
lämnade slallcl fick han se en stjärna
som lyste upp himlen med m%isk glans.
Hm blev så Lucn av synen au han måste
bcmta den för konungen och lut Mnom
också förstå, att stjärnan vittnade om alt
en ny konung hade blivit RXJd iden lilla
staden Betlehem.

Man kan tunka sig all HckxScs bmsl ut
l skralt. Vem skulle kunna hem en sådan
hurskärc som han? Rkutt riktigt vim hur
litet han brydde sig cm en dum drUngs
'p&kmmpekadc han på en nystekt lupp.
som han umnadc avnjuta och sl all det
där med [adigi stjärnor var unNlurlika
iokiµ som all en stekt lupp plcjlsligl
skulle gala.

Hanen gol.
Herodes fick då brått att sUllla till

massmord på oskyldiga småpr'jkar och
Slcfanus gick sill öde till mötes. På
medeltiden lär man hasjungiten vim cm
Hckxjcs stalkdrung och hans hemska
slut.

Hälsinglandsapastd hette Staffan och
del ur väl Rjrklariigt om namnen Stefan
och Staffan blandats ihop, i synnerhet
som viskunskapcn hölls vid liv genom
muntlig tmdition. Att apcNeln skulle ha
varit ryttare eller sysslat med hästsköt-
sel ur höljt i samma dunkel som omger
så månµ av våra RjrfUdcrs hjultar.

Annandag jul, nur dc unga kårlama
hade skCjll sina sysslor i stallen, samla-
des dc för alt rida Staffansrill. Morgo-
nen var mörk, men dc kände vUgcn och
lön skulle dc gå. En och annan häst
dopudes säkert med brännvin ltjrall han
skulle bli vildare ach N sitt yttersta för
all komma först till målet, en Nick som
förde sitt vatten mot norr. Vinnaren,
som först fick doppa mulen i vallncl,
blev mest dclaktig av dess undcrgöran-
dc haft men uven dc som anlände sena-
re kunde lack vare valtcnkmftcn hålla
si5(friska underdel kommande åm.

lcrfUMcn varockså vild, ett Uventyr
Rjr stora starka drängar. Nur dc sedan
varit hemma och lagit igen sig efter
strapatserna. gav de sig ut på en ny
SlaffanshtL Runti byn md dc och tiggde
mal och brännvin av bönderna, för nu
skulle man UUL dunsa och m sig, så del
gälldc att vara försedd.

Del har saken funnits många versio-
ner av Slaff'ansvisan. Den i buijan cite-
rade är en sörmländsk variant, som har
kvar folkvisans omkväde. Fast del ur
milt i vintern skiner solen högt över
klara lindelöv. Sådant går för sig i folk-
visan och kanske bringade den litcl hopp
om vår, sol och µUnska.

En upplundsk variant kanske inte
betraktas som riktigt rumsren, men förr
i vUrldcn var man nog på många håll
ännu frispråkigare un vi ur nu.

allt för den ljusa stjärnan
som för dagen går
och som skall för ~ lysa
j detta nya år.
StMTan kommer på täppan.
Han hyser illa om skräppan.

StafTan står på fårmusten,
Han fryser illa om sina ben.
Och får vi inte brännvin i vårt kms
så kalla vi mor för kalvskinnsmus.

Vi har fortsalt all sjunµ om Staffan.
Vi brukar trul1'a honom redan på lucia-
dagens morgon, där hans visa smyger
sig in bland luciasångcma, fast han ur
ute för tidig. På tncuondagcn ur han
dUmmot ute försenl, Rjrdå ardct stjum-
8cNsamas tid, men Staffan dröjer sig
envist kvar i ljuset från stjärnan och vi
skulle n% sakna Nmm,cm han inte var
med och sjöng visan som för oss hör
ihop med julen!

StMTan var en stalledräng.
VI tackom nu 8å gärna.
Han vattnar sina fålar km
allt för den ljusa stjäma.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.
Två voro röda.
De (jänte väl sin föda.
Två voro vita.
De var varandra lika.
Den kmte den var apelgrå
den rider StMTan själv uppå.
Innan hanen galit har
Staftan ut ur stallet var
innan sol månd uppgå
betsel och guldsadel på.
StafTan rider till källan.
Han öser upp vatten med skällan.

Brita von Rosen

StafTan kommer på gåle,
håll dig väl fålan min,
rkler som sµivé håle

3
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Verksamhetsplan 1995 för distriktets BU-sektion

Mål Fortsalt arbete med all öka mcdlcmsanlalcl inom dislriklcl avseende barn & ungdomar mellan 7 - 25 år. Totalt med
50% 1'Mn 1993, dvs 1'Mn 253 sommaren 1993 till 380 vid årsskiftet 1995/1996. Öka anlalcl BUSJcdane ute i
föreningarnas styreker, samt hjälpa dessa i deras arbete med barn- och ungdomsaktimclcr.

Januari 1995-01-21 Upptaktsträfti scxkmljc för alla funklionumr med sullskap inom distrikkl. Denna truff börjar bli
en tradition och vi i BUS tror all delta ur ett utmurkt suu för distnklsfolkcl all läm Unna varandra
uven privat.

Februari 1995-02-12 Ungdomsdans l Katrineholm Eu tonsatt steg i vår salsning på ungdomar över 13 år.
April 1995-04-01 Vår-BUL l Nynäshamn med preliminärt tema kumpalckarcich fingcrickar.

199$-0409 Ungdomsdans i Nyköping Dansen fortsätter om och hur ungdomarna vill.
Juni 1995-06-?? Un%ormrinNns Dag på Skansen. Hur skall BUsektioncn försöka samordna aktivitet för dc för-

eningar som önskar deltaga från Sörmland. Dalumct ar unnu inte bcstumt md det brukar vm någon
hc|E i början av juni.

Augusti 199$08-09 Ungdomskurs 3 dagar för ungdomar från l l år. Delta som ett led i ull lä igång aklivilclcr inför
rikslägrcl i Värmland, sommaren 1996.

September 1995-09- ID Ungdomsdans i '? Dansen fonsuucr
199.5-09-30 Barnkurs 2 daµr får våra yngre mcdlcmmaranoMnas verksamhet med mycket bus
och lekar.

Oktober 199$ l(k(j7 Sörmlän&ka Unggo~nNns Gmndutbudnin& steg l av 4, 2 dagar. Nu startar vi en ny omgång
av ungdomslcdarulbMningcn, tillsammans med DLM-scktioncn. Kursen beslår av fyra frislående
steg variiv två på hästen och två på våren -96. Kursen vundcr sig till ledare som kunncr att dc
behöver litet mer "kött på benen" samt även tilltänkta ledare. Del skall också vm mcjjiiYl Rjr dc som
lidigarc missat något steg av denna ulbildning all komplcllem.

1995- 1021 HÖSt-BUL. Plats och tema bcsuims på Vår-BULEN
November 1995-ll-l2 Ungdomsdaw. Dansen (onsuttcr med förhoppning om att den skall stå på egna ben.

1995-11-19 Sörmländdca UnNmsringens Gmndutbildning. Steg 2 av 4, l dag. Mer informalicm om denna
fyrslepmkel kommer all skickas ut lilcl scnum.

Övrigt Fadderverksamhet
Vi t'cM1sättcr all driva denna tanke vidare och kommer all 1Nsöka deltaga ide olika Rimningarnac BU-
vcrksamhcL
Sammanställning av materiel
Distriktet hur under årens lopp fått in en hel del materiel i lönn av dansbeskrivningar, musik, video
band samt crfarcnhclcr. Detta kommer vi all försöka sammansläjla för all sedan kunna dislri
buera till fbmninear som vill ha nya idéer etc.
Ungdomsdamer
Detta är meningen att det skall vam en fri form av trUfTar W ungdomar. dur distriktet ftms&cr oMna
med del praktiska som lokalcroch utskick. Vi vill hela liden ha dcltaµmas synpunkter för att följa
upp och RjrbUllra denna verksamhet.
Sörmländska UngdomsrinNns Grundutbildning
En grundlugµndc och omfattande ulbildning i fyra frislående steg som vid dcllagandc i samtliga
leder till ett lcdarinlyg. Drivs i samarbclc med DLM-scklioncn.

Det har kommit ut en ny skiva igen. Jag har
lyssnat och tyckt!

"Å längtat haver jag" med Eva Tjörnebo.

Å länglat haver jag eller den hur ski-
van. Eva Tjumcbo, som i många år har
tillhört våra anm busta vissångerskor,
har inte funnits sjulv på skiva föruL Men
nu finns hon på CD och kassett huri sin
sdodebul. Och deli en dcbul mm heter
duga. Rcsultalct ur en skiva, som ur en
fröjd all lyssna på. Del ur en härlig
blandning av skumvisor, kurlcksvisor,
dryckesvisor och mycket annat från hela
Sverige och Åland.
4

Eva, som kommer från Hdsingborg
och har sina musikdiska ruttcri Skåne,
jobbar numera som distriktsslukare i
Nyköping. Hon har arbctali 20 år med
att samla in visor och hennes arbete
därmed har fön henne över stora områ-
den - [rån Skåne till Norrbollcn cmh från
vustkustcn över till Åland och svensk-
finska Öslcrbollcn. Hon ur dessutom en
cflcrsökl och populär kursledare i vis-
sång.

Rå den har skivan sjunger Im med sin
klara och rena stämma med slev inlcvd-
se. Hon omger sig med några yllcrligl
kompetenta mcdmusiikantcr. Det är Mats
Andersson, bas. Inge Henriksson, drags-
pel och durspcl. Kjell Landslrtjm, nyck-
clharpu,Tortjöm Nusbom, fiol och Leif
Åhlund, gitarr och cittra. AllLsammans
håller hög kvalilcL Jag har svårt all peka
ut någon riktig favorit bland låtarna.
men ibland kunns det som cm Ev&4 rum



Axels och Elnas
Minnesfond har delat ut

pengar.

Ur Axel och Elnas Minnesfond kan
mun söka pengar till cx. tidköp eller
liknande om mun ur folkmusikcr. Uldcl-
ning av medel ur (cMcn sker två Bånec'
om åm i samNnd med dcmalommas
('cldelsedaµr 27/4 och 29/10. Nyligen
har Eva Rune i Stockholm, av fonden,
mollagil 2.200 krr~ som bidrag ull
inköp av ny och Nlllrc IIoI. Axel och
Elms Minnesfond och Sudcrmanlands
SpclmansRjrbund lyckönskar och gm-

t
Agne Andersson

1932- 1994
Den 28 september 1994 Rjrlorudc vi AGNE, en (örbundsmcdlcm, kur vän och

arbclskamrul, i &UmiakalasUukn ute pU Östersjön.
Agne ansuilldcs som mililUrmusikcr vid Kungliga Sadcrmanlanck rcgcmcnlcs

musikkår 1960. Han avslutade sin mihm bana um musikkupccn 19'71, då hans ljånsl
övergick till Rcgionmusikcn. 1% blev hun anstulld av Kultur i Sörmland som
länsmusiker.

På Kulluri Sörmland arbcudc han lamm Stränpäs Unckmj|nlnpanscmblc som
pianisl, dragspclam och arrangör av mwik.

Agne var som medmänniska och mwikcr mycket omtyckt, cftcr1"rågad och kunnig.
Hans insatser bl a. som kapcllmäslarc vid Scenknuten i Eskilstuna varovuMcdiµ och
slem.

Agnes slörsla rrilidslnlrcsse var frilufishvcl l skog och mark, scF|bålcn och

snickartxxjcn.
Jag. artclskunmlcr och dc människor som Agne kom i kontakt med i sill yrkes- och

privatliv, saknar hans värme och mcdmänsklighct som han gav cbs med stor &encro·
$itc1. Södcmanlands Spelmansförbund är dess medlemmar och när medlemmar
avlider RMorur vi tMc €Njda spcImanskammlcr och en del av vän 1Urbund. Vi lackar
Dig.Agm fur vä du betytt Rk del sörmlundska musiklivcl och l'cjr oss iSödcrman-
luds SpclmanslUrbund.

hedersordWmnde

kommer till sin allm basta fäll i dc
vcmcxjiµ visorna, dur hon sjunger å
capclla. Men del är en hell pemnlig
uppfauning.

Skivan bclcdsagus av Cll fylhgt text-
hälic med bilder och information kring
låtarna. Eu cxlru plus RKcjciul

Köp den här skivan i julklapp. anljnE-
en till Er själva eller till någon annan Ni
lycker mycket om! Ni kan köpa den
hån:

AllWin: 08- m 29 73. CDA: W -24
20 (X) eller direkt från Eva Tjömckx
0155 - 24 3 l 67 (kvällstid).

jag W "Å längtat haverjag" med

Eva TJömebo fem fbkr!

l fiol = Köp nåt annat för Dina
pcnµir!

2 lider = HyfiM plåta men del finns
buttre!

3 liolcr = En bra skiva! Köpdcn!
4 fioler = En riktigt bra platta! Värd

pcnµma!
S lider = Kalasskiva! Ett måstci skiv-

hyllan!

Leif Johan~n
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En folkvisestrof och dess förebild
Av Bernt Olsson
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"Jag såg en ljus öÖsterland,
Det lyste som en sjjema,
Det var så likt den lilla vän.
Jag äbkade så grrna.
Jag tmr den vännen lever än,
Och honom väl jag känner,
Som tänder upp sitt (jus igen,
Mellan två såta vänner.

En liten fågel len bur
emellan fyra murar,
Han sjunger väl av sin natur,
Fast hjertat är bedröNadt;
Långt hellre vill han på m rot,
Kring hela Jorden vandra,
Ån sitta j en bur af guld
Och taga mat afandm.

Denm melodi synes vam af andra
utg. vara oriktigt upptecknad, ty ryt-
men är ofullständig, då två takter
saknas i senare Mdelningen. Detta
styrkes genom de ord, som dertill
sjöngw j Södermanland."

(Ur A G R(Ncnlbcrk: m µ)|skor, vIsor
och danslekar, 1&76.)

Del finns inte mycket samband mel-
lan dc två strofer som cnligl R=nb«g
sjöngs till den mckdi som han publice-
rat som nr 109 i sin samling "160
F'blskor, Visor och danslekar uppteck-
nade i Södermanland 1823- 1835 samt
salta Rjr pianoforte..." Det verkar som
cm den andra strdcn hade ett hcllannal
ursprung än den första, och det råder
inget tvivel om all den från början hon
hemma len bcrumd dikt av Lars Wival-
Hus (160.5-69), numligcn Ach, Liber"
tas, tu ädla ting. Dikten har uppenbar-
ligcn varit populllroch sµidiLi som fdk-
visa och skillingtryck - den av R(Ncn-
berg återgivna versionen verkar som ett
sammandrag av [lem Wivallius-suofcr
6mz = med):

I
Ach libertas, tu ädla tingh!
Sääll är then tigh kan WUtha!
Fast tu wore fattigh och ringh,
ingen må tigh
Bättre ästu medh tom buuk
j ödemamken fUndhen
ähn een klädning af gyllenduuck
medh stoor omsorgh bebunden,

2
Ja, een fogell uthö een buur,
hwars MJhet är beröf'wat
han siunger wäll afsin natur,
men hiertat är bedröfWat,
när han hörer thee foglar skiön
som uthi lufYYen siungha
sigh gliidia öfTwer marcken grön
emer sin art och tungha.
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Heller will han på cen grön qwbt
Siungha medh hungrog magha
een skiön ldTsångh sin herm Christ
ähn maat hos herrar tagha,
heller han will i tOrra trälån
sorwa mz mo och IUh
äåihn ther 8oIn skiöne sånger är
dgh låta afT menniddor ·pij«

Lars Wivallius kom från Vivalla i
Nurkc: han varav ofrälse börd men hade
gått i latinskola, 1Cµl vid Uppsala uni-
vcNitct och °'peregrincm" på kontinen-
ten undcrdcnna det 3O-åriga krigets lid.
Hm var uppcnbarligcn mycket begåvad
- språkkunnig, visdiktare pu llcm sµåk.
god tecknare, vältalare. Hcdcrlig var
cmcllcnid del minsta han var, och i kraft
av sin inlcllckluclla övcrlagscnhcl kun-
de han uppcnbarhgcn dupera och bedra-
ga snart sagt vem som helst.

Hans mest fantastiska klipp var vul

när han besökte en dansk adelsman i
Skåne, Ulf Grip. UlfäV sig [or att vara
svensk friherre vid namn Erik Gyllc-
slicmu, vann vUrds |"önrocndc och dol-
lems, Gcnruds, hjärta och blev trulovad
med henne. Lars giflc sig med sin Ger-
trud, men del skedde hcmli8cn i Små-
land, och då hade l'adcm redan bcjtjat
ana oråd.

Hur del gick antyds l Ach Libcnas

8
Men, I himblar och firmament,
warer mz migh bedröfWat!
Alllycka hmrsigh Nån migh wendt,
mlgh är frijheet beröfwat.
Jagh haar warlt i Jem och bandh
nu snart i tu åhr fånghen
för een Jungfru af Dmmarcks

Iandh;
så är mig werlden gången.

16
Så haf'wer migh nu slagen felt
thee söthe ord och tanckw.
För een JungfPu haar iagh förspill
alt hwad iagh föör haar samkat.
Migh är hele werlden ohuld
och önskar dödsens smertha
allenm för een JungfPu skuld,
·om migh doch gafdt hierta.

Romantiskt låter del, och kärlek hyste
dc nog för vårundra, med del log slut
med liden. Vad som dikten inte numncr
ar hur den charmerande och ulskvärdc
förmente friherren och friaren lurade av
sin blivande svärfader åtskilliµ med
pengar, kläder, möbler och klcncxjcr och
|'¢jrskingmdc alltihop.

Elicratt ha varit på flykt i svcrir, där
han gömt sig bl. a. i Nyk¢jpinE, åtcrvun-
dc han oförsikligl till Skåne (d. v. s.
Danmark), blev fast och förd Kli Kris-
tianstad, dur han låg fjällrad l en 'kista"
på lorgcl i tio veckor "allmoµn till



spektakel" och "i sådan en Mulukumdc
stank, gc)m hade jag varit en huM", Mjm
han skriver.

Han var dcjdsdcxnd. och den bcdrupc
och ursinnige svärfadern bcµrdc "vän-
likn"' i ett brev, art bcxjcln måtte tcmcm
och plåga honom något.

Konstigt nog lyckas fången rymma
( genom all dupera en fångknekU och la
sig till Sverige. Eller all ha hållit sig
undan ett bra lag blev han fasli Stock-
holm och salt i Slad$gåndsfun8c|$cl.
anklaEÅKj mr bedmgch, pupistiska stump
Iingur, spioneri m. m.. Dessutom miss-
tänktes han nog för lrdldom.

Från 1Ungdscl övcrUslc han myndig-
hclcma med supplikcr och klagoskriflcr
av del mest häpnadsvuckandc slag och
även av klagcidiklcr. varav vi just stiftat
bckanLskap med en, numligen Ach litx:r-
läs (d. v. s. frihet).

Hans uppuManck i ruttc8ånRn är lika
hUµMsvUckm&: han höll sim Rjnsvar-
stal på allehanda språk - bl. a. på latin
och italienska, som just ingen begrep,
och del Ejondc god verkan. Hade inte
Gertrud Grip sjulv infunnit sig och an-
klagat honom, hade han kanske klarat
sig.

Han fick det emcllerud hell om Oro-
ncn så småninµm,och ull slut "svarade
han föga, utan svclladcs och slOk svcl-
len av dis".

Så rymde han igen, dömdes ärelös,
och fick sill namn luWMkal på skampdi-
len. Efter att ha gömt sig hos tOlk i bl. cl
Stockhdm och i Nyköpinplmklcn bdcv
han åter fast och RM till Kajancborgs
1Uslning i norm Finland. Cellen var en
liten urkanlig håla i fänF|scmurcn. Här

tonsatta hun murkliµ nog all skriva,
fastän han av kölden "måste... med den
ena handen uträta den andm" och kval-
de: av stanken. Han suger numligcn all
"jag ... måste Na milt lifs nödtcidi inne
i Rlngclscl W mig". Hur tillkom hans
kanske mest bertjmda dikt "Klagovisa
denna tom och kalla vår". (Melodin är
lrdiFn dcnmmma som till psalmen Den
signade dag.)

1641 utverkade vänner hans frigiv-
ning, men hans liv därefter var dystert.
Nu var han inte länge den käcke även-
tymmn utan en halvskum brunnvinsad-
vokal - någon riktig udvckul kunde han
inte bli, eftersom han var ärelCN.
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Hwad hielper nu thet iagh haar

reest
uthi werldenne wfjdha?
Hvvad båtarähn,thet h9h haar läst
och oma öMt måst 1(Jdha?
Hwad är nu min fUrfarenheet
thet iagh haar peregrinerat?
Är icke nu fåfängeligheet
all werlduins pråål och ähm?

I...
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Nu blåser up l wädher all,
hälst l zephyrer kalla!
Gif'we trän edher ett soHe skall,
Qwbtar lskagar alla!
Och du, echo, mz stoort wecklag
måste alltid
thenm min dingh Nde nm och dagh
och mz migh kmentem.

Amen.

Del går alltså all följa R~nbcrgs
folkvisa lilltmka till 16OO-talcts dikt-
ning, och cm man tydkcram lånp visor,
kan mm sjunga Wivallius 17 strudér till
Roscnbcrp melodi. Om man vill, kan
man la ännu ett steg tillbaka i liden.
dtcmm Wivallius lydlirn känt till och
påverkats av strungnusbiskopcn Tho-
mas frihetsvisa - en medeltida, revolu-
tionär dikt som propagerar för att upp-
rorsmannen Engcltxrkt skall bli hdgcm.
Hur finner vi Ed. & den 1UnplMc fågeln.

Till sIst en annan liten lärdom: del var
inte buru blaM ullm%cn som mun sade
"hunµug" och "torr" på Wivdlii lid.

LITTERATUR:
A. G. R=nbcr8: 160 Fblskor, Visor

och Danslekar. 1876.
Sveriges nationalliltcmluc Rdorma-

hönstiden, 1912
Henrik schuck En Ufvcnlyram. 1918.
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En melodis tillkomst
l januari - februari 1%9 satt jag med

spfkti min slöjdsluµ vid sjön Borsten
i Arla. Min far. som hette John, säll vid
min sida och nynnade med i en melodi-
s|inu som jag inte kunde (å ut ur hu-
vudet. Dur jag missade fyllde min far i
med att visslu vissa slingor. Eller att ha
besökt slöjdstugan med samma musik-
konsslcllalion flera &ånrr, tyckte vi, all
vi kommit fram till något som liknade
en slutprudukt av en låt.
' -VM ska vi kalla den? fråpdc jag min
far.

-Ta något med sjön, sa far.
-Del får bli "Nere vid sjön", bestämde

jag.
Några veckor senare hidc min far gått

txjrl, till det okunda på andra sidan sjcm.
&3 årgimmal. Strax efteråt dk!ptcjag om
låten till "Jonncs Vals".

Det skulle visa sig au några år scnam
skulle den bdi vajdigl omtycktcrh mµ'kc1
spelad, tMc i spelmanslag och i andm
musiksammanhang.

Torsdagen den 7 april 1994 spelade
jag upp den i finalsammanhang i Duvc-
holmshallen i Kalrincholm och fick
första pris i dmppdsuivling med den.

Håkan Carlssk)n
medlem i SSF

izi:
Saxat ur Tidningen
Folket 8 april 1994

Carlsson spelade bäst!
Jo men visst! Eskilstunas store drag-

spelare Håkan Carlsson vann Radio

Sörmlands dmppdstävling när final-
passet l går avverkades inför ]0O-lalcl
åskådare i Duvchdmshallcn, Katrine-
holm.

Efter all ha lyssnat till en rad pruvka-
scllcr valde juryns ordRjrundc, Gnesta -
Kalle, ut tre finalister vilka ttnjue i udd
kamp som direktsändes i radions P4-
kanal.

Siv Tcmsuum, Mölnbo och Edor
Sedncrl Katnndk)lm hette motståndar-
na som dock fick gc sig nur Håkan
Carlsson snärtigt rev av Jonncs Vals, en
egen kompasilion till minne av Håkans
far.

En pokal all stalla på hyllan plus en
resecheck på 2000 kncmm blev Håkans
belöning och sedan förenades alla tre
finulislcma i Sundsvallsvaken. Allt i
basta sumja eftersom dc llcsla drappc-
lanc håller ihopi vält och torn!

Stig AgNstad
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PAULINE LUNDSTRÖM
JULDANS IVALLBY PÅ 60-TALET

Ett litet fynd presenterat av
KERSTIN PETTERSSON

Till julen 1913 utkom i Eskilstuna en
bok med den inte alltför upplysande
utcln "GAMLA ESKILSTUNA".En del
av beruttelscma i den anspråkslösa vo-
lymen var nyskrivna, andm hade under
ett par års lid publicerats i tidningen
Sörmlandsposten under signaluren
"Farbror Jonas". Nu framträdde cmcl-
lertid författaren under sill ratta namn.
Hon - för "Farbror Jonas" var i själva
verket en 7U-årig Kuken - hette Fhulinc
Lundström och var Rjdd i Eskilstuna
1844 som dotter till en polis. Med un-
dantag R5rcn kon karhur som privallä-
mrinnai Stockholm i 2$&såkkm hade
hon boll i hemsläden i hela sitt liv.

Bland bcrättclscma finns en av klan
folkmusikaliskl intresse. en dansskil-
dring från Vallby på 186O-lalci. Bortsett
från alt del ur litcl svårt att kcjnsbcstum-
ma berUtlarcn - historien är ju lagd i
munnen på den fiktive farbror Jonas -
känns den med alla sina detaljer Nilli81
självupplevd. Det verkar inte cmnndikt
all det md lite Mandel kyrkböcker och
arkiv skulle kunna gå all identifiera
spelmannen och kanske hitta musiken
till dc sångtcxtcrm Fhulinc mindE ett
halvt sekel xnarc:

"Del hade varit jul som vanligt även
det året med dans och lekar för ungdo-
men iilcl har och var på landsbygden.
Nu var del Vdlbyungdomcns lur, och
del på själva Knut, *m man rikUgt skulle
'leka julen ut'. Ckh som jag just av en
lycklig slump gastade hos släktingar i
närmaste grannsocken, inbjöds jag na-
turligtvk att åtRAja mina lantliga kusi-
ner till dansen. Utsikten till detta för
stadsungdom ovanliga nöje fyllde mig
också med en frujd så stor. au jagansåg
under min vUndighcl all visa den. Som
fem var nWol skumndc beslöts all ej
begagna skjuls utan dc vida pålitligare
apcMahästama, då det ju dessutom efter
lanllig beräkning blott var 'en liten bit
bakom skogen'. Alltså' travade vi iväg
vid halv åltalidcn 1"ym man högt (kusin
Alma inbcmknad). Så lungc man lända-
dcs på kronans breda landsvug gick del
med fan i mcxker och nyfallen snö. Men
så mbtc man taga gcnvägar och vandra
obanade stigar. skullandc och snavandc
på Rjrsåiliµ stenar och Uådrtjuer, vilket
jag i lyslhcl fann mindre lililalande, tills
vi lungm fram upphunno några av byg-
dens tärnor med samma mål och veder-
mödor som vi. Då blev det glam och
8

skämt och sång, idel glada visor och
dansmelodier, tills skruddams Malin
kom med. Hon var vacker och smal och
s1Uigl klädd som en stadsmamsell; hon
hade varit i staden i hela sex månader
och lärt sy (runtimmcwklädcr hos
mamsell Snaag och haft många upplc-
vclscr dur, vilka jag ensam ansågs vur-
dig alt lära kanna Den murkligaslc och
mest djupgåcndc tycktes dock vara den
att hon sett 'vackra Roos', pcElitivspe|a-
ren och kvinnotjusaren, som glad och
elegant vid den liden rutt ofta lut sina
vackra toner flyga kring vår stad. Dessa
toner med dUriill hcjmndc varma blickar
lycktes hava gått raka vugcn till Malins
menlösa hjärta. Han hade smkilt för
henne sjungit 'Malins milda öga' och
hon blev vann om kinden vid blotta
minnet därav. Han hade Uven sjungit
'Krinolinvisan' och 'Bindeln fallit' ut-
anfitjr hennes fönster, ty den liden sjöng
man på gatan vid vwjc hus, som ansågs
värdigt den äran. Den senare visan hör-
des mycket vid denna tid. Den var
Wilhclm von Bmuns avskedsord till
Hilma och vår vackra trubadurs bravur-
nummer här. Hela sällskapet ville nu
naluriiglvis höru den och Malin började
just på vår cnlrUgna begäran sjunga.
Hon placerade sig på stättan och hcnnE
auditorium på gWdcsgården bredvid.
Tc'Ncn sjung med karda och Uvertygclsc
och vi hade nog håjlii ut hela den långa
visan; men den gamla grrksgånjcn höll
bloll första versen ul Den Rjdl med bmk
och publiken med den, och så blev mm-
ningcn livad igen, och man glömde
Rudolf R~ och harw hjärtgripande
kadckskvädcn lär au fortsätta till dans-
lokalen, dit vi också eller en i mitt tycke
sjumilalång vandring nådde utan vidare
äventyr.

Där låg den lilla stugan inHkjdad i
djupt murkcr, men dansen hördE Man
på avstånd. Till höger i förstugan i ett
kyligt och halvmörkt rum bµjds på kaffe
med hcmbukMe bulimi DUr yoko
både txim . ungdom och uldm personer
RXsamladc till trungscl, och nästan alla
måste förplägas på stående fot. ty sitt-
platser värdet ontom. Få andra sidan cm
RXsiuµn var danssiugt cll bra n% sm
kök med två lågt Rmsteroch lem ~1
en stor pmmaldugs spisel, som gick
långt fram på Nvcl och l% bc'n en gcxj
dd av utrymmet för dc dansande paren;
dessa snodde cmcllcrtid omkring utan

all störas av hindret. Ett µir uMgljus på
spisclkmnen och ett pari hörnet bred-
vid spelmannen utQordc hela belysning-
en. Dimman stcxl tut durinne, och vattnet
rann på vaggar och golv. Flickornas
klädningar hade också redan kvarters-
höga brum av smuts och vm men mm
var ledsen för del, ty det var bam hem-
vUvda bomullsklädningar, som dugde
all tvätta.

vim tedde sig det hela någotövcrms-
kände fören ulomståcndc, men man var
man med och svungdc om i dansen och
fann allt vara nytt och lrcvligL Ja, man
dansade till och med redan där efter
tonerna av 'KvUsarvalscn', ehuru denna
utgavs för au vum ny många år senare.
Sommaren därpå hörde jag den i Rosta-
gen: den spelades eller sjöngs där av
nästan varje mspigg och kallades där
'Vaxholmsvalsen'. Vad den hette i
Vdllby socken hörde jag inte, men om
pastor B:s drung ännu lever (han hette
efter vad jag vill minnas något som
slutade på 'qvis1°), torde han kunna
upplysa dUrum. ty del var just han, som
var spelmannen.

Så led det över småtimmarna och
magen började skrika efter mat. Ckh
liden log till en annan melodi, och man
sjöng och jublade glalt :

Kalkkåla kommer! kmlkkåla kom-

T~,i m dfårvimöq~L
Åta och dricka vi ska, men e Meka
varendme pojke ska ha ism knä.

Och det hade man $amvcLYmnL Man
mauujc varandra och bel av vårundras
bastanta smörgåsar. Del kalWks alt 'bila
du-bit' och man duade vamnn sedan
Uvcrlag. Den mm smörgåsbrickan gick
omkring, följd av kallskålen, som be-
stod av dricka och sirup med vetebrud-
sWmingnr uti ett Mört lut. Glas eller
särskilda koppar nyttjades dock ej. Där
låg en silvcrslcv i falcl, och med den
slevade var och en i sig en brUdlUming
och en slick sirupsdricka i lur och ord-
ning, allt efter som fatet bjöds omkring.
Men även om man kunnat inmundiµ
denna fbjga aptitliga Rxplugning. var det
allt Rjr mager kost för en hd natts vakL
Man var dock van vid sådant, och man
dansade och fastade på nytt, och spel-
manstallrikcn gick omkring och man
sjöng den gamla visan om all 'Ge vår
roliga spclcman, som så vackert spela
kan, en liten spclqxmning'. Eller dcnrw
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Om flickor inte penning har, så kan
di ge en pu.w.

Dä ska bli rart, dä Iovarja, å sma·
kar inte bum

Men pengar trorjag helst han tar,
så dcmmla W nu litet vw, så han blir

en riker karl.

Och nur del sen dansats hambo. vals.
polkcll, Lotta Slöt, fyrpolska och slut-
polska, började del dagas och bli son-
dapmorpn. Och vi vandrade hem med

Klockar Andersson i
Dorotea

-spelman från Mörkö.
Johan August Andersson, spelman,

skollamm och klockare i Dorotea vid
sckclskil'tcl, föddes på Mörkö i SCldcr-
manlaM 1865. Fädem J. E Ersscm, var
kyrkvand vid Mörkö kyrka. Det finns
inga uppgifter cm uppvuxtårcn. men del
ur tänkbart aujohan August fick under-
visning av cuanis|cn Isaksson, som bör
ha varit bekant med fadern. En annan
elev till Isaksson var den kunde spel-
mannen Anders Gustav Andersson,
Norm Mcjdcö, född 1868, som blev upp-
tecknad av Olof Andersson Rit Svenska
Låtar och SUdcrmanlands SpcImansför-
bund. Anders Gustav uppgav au han lurt
sig spela fiol av Tjudergubbcn" Jans-
son, som hade sin repertoar efter en
tidigare klockare Andersson född på
170O-lalct.

musik i spetsen för all söka sängen, om
ej andra plikter kallade. Jag somnade
dcklstrtjll från både kaffe och frukost.
Men tonerna av Norrköpings vackra
skyllcmarsch, som sjungits på hemvä-
gen, hörde jag i sömnen, och jag såg
vackra Malin Slå på gmksgåMcn, hög
och smärt, sjungande med hunlbrclsc:

Stuparµg Wr Dig, o fmerfand
låt mig dumm M din käm stmnd,
låt mig vila rå utiditt dcöt,
ty det var f7kdig mitt blodjag göt.

Johan August Ander88on kom till
Dorotea som skollmnc 1890, enligt Cll
µolokol1. Dur noterades alt han var Rjdd
på Mörkö, men kom [rån Sveg. Något
senare fick han också"tjunstcn som or-
ganist sedan del visat sig alt han kunde
spela orgel.

Johan August var inte gift, men sam-
manbodde med Sigrid Jonsson. Det var
inte populun all kyrkans man levde i
synd och det blev inte bättre när del
vktuk sig all purict skulle lui barn. Men
del fick en tragisk upplösning, Sigrid
och barnet dog. Det Hev ett hån slag fcx
klockaren, som blev sjuk psykiskt och
f'ysiskL Han tvingades lämna skdan och
senare också tjänsten som ormsL Det
var nu som namnet 'Tok-Andcrsson"
upµlcx1 i folkmun. Lungsjuk levde han
sin sista tid som fattighjon och 1907
ncmad5 det alt klockaren hade lämnat

Och jag tror numan alt jag därvid grät
i sömnen. Det var ju också mitt vackra-
ste minne av hela tillstMningen, som
icke alls var cnaståcndc i sitt slag. Så
gick del Uslan alltid till Uvcmllli byg-
den."

PS.
Nalw1igtvis kunde jag inte hålla mig.

Au hitta pastor B:s drung som hette
något M -qvisl i Vdlby på 186O-talcl
bo«lc inte vant så svårt. Det var del inte
heller. Med hjälp av ett antal husfNhör-
slungdcr har jag fåll reda µå följande:

Jonm Jomm på 186O-talcl tog
sig minnet Lundqvtgt var torµuson och
fudd vid Knäklot i Husby-Rckama 27
augusti 1822. VM han got'cjc i sin ung-
dom har jag inte forskat i, men senast
från början av 186O-lalcl var han dräng
hos kyrkoherde Carl Johan Bcrgius på
prästbcMullcti Vallby. Durifrån flytude
han i oktober 1869 (väl på ordinarie
fårdag) till gunnsockncn Hammarby.
1879 kom han tillbaka till Vallby och
bodde då i Grundby. Från husförhören
har prästerna antecknat att han "kiser
Rjrsvarligl" och han går cmcllanåt till
nallvardcn. Tydligen lever han fonfa-
runde 1897; senare kyrkböcker har jag
inte kommilåt. All han skulle ha varili
livet 1913, som Raulinc funderar över,
är ändå osannolikt. Under dc 36 år jag
kunnat följa hcmm har han aldrig annan
yrkcsbclcckning un "drung".

l Lars-Erik Larssons stora - och lon-
farande dessvärre dryckla - bioµafiska
material om spelmän i Sörmland finns
Jonas Lundqvist inte med. Hurpass
framstående han var som spelman går
inte att få någon uppfattning om med
hjulp av delta. Nu övcrlUmnar jag med
varm hand fallet Jonas till andra för
utredning!

D.S.

det jordiska. Han fick fatti8bcgmvnin8
µå kyrkogårdcni Dorotea.

Riksspelmannen och musiklumrcn
Sören Johansson i Dorotea har l hög
grad bidmµ lill all bevara låtar efter
Klockar Andersson. Hembygdsföre-
ningcn i Dorotea har tagit fram ett byg-
despel som kallas "Tok-Andcrsson" och
uppRjrils med Sömn Johansson i huvud-
rullen. södemjjc Spelmanslag &jorde
del möjligt tär teammalörer från Do-
rotca och Sömn Johansson att uppföra
spelet på Mörkö vid hembygdsgården
19&3. AkWrcma fick då tillfUIlc all be-
söka Håga därspclmanncn Rkjdes. Hum
ur bona sedan länge, men rester av hus-
grunden finns kvar. Så slöts cirkeln för
ett lcvnadsudc. Klockar-Andcrsson är
bom men låtarna finns kvar och kom-
mer all spelas långt in i framliden.

Ingemar Skoglund
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Två legender

Här kommer en bild på två lcgcndcr
blaM sNmlUnckka spelmm Bilden vRår
Hjalmar Björklund (1871 - 1956) från
Oxclusund och Roben NcMslrtlm (1865
- 1958) från Lcrbo och ar lagen på Flen-
mo en lbrsommadördag någon gång i
millcn av 50-lulcl, sannolikt 1954.

En ncwk arkilckl, vid namn Sclvuagh
(rcscrvalion för slavningcn), hade ritat
en folkvilla, som Scmnlands Spelmans-
förbunds store välgömm Nils EriKum
"Flcnmon°° tunktc lanscmi Sverige. Han
hudc byggt en sådun villa ål cll par uv
sim anslällda Detta nybyW skulle vims

upp för press, myndighctcr och pmmi-
nenscr och som vanligt vid sådana till-
lållcn hade han bett Spclmanslijrbun&l
all bidruga till gustcmas levnad. Vid
"Flcnmons" vUlkomslanl'ömndc hälsa-
des alla gäster vulkomna kollcktivl med
cll enda undantag: spelmunnen Hjalmar
Björklund från Oxelösund, som han
vulkomnadc alldclcs spcciclll.

Ett om|öm|igl minne l'rån samma
lilIMlc ur när vi spelmun slcxj i en sk(¥l-
backe och spelade. "Flcnmons" gcxjc
vän och granne, opcmsånµmn Folke
Andersson, var vid tillRlllcl cngagcmd
som vUM. P1ötsligt lånade han en av
spclmunncns fioler, sälle den under
hukan och klev upp på en sten ackom-
punjcrundc sig sjulv, mycket enkelt och
primitivt. och sjöng Gounods "Avc
Maria". Delta ur en uv milt livs $1(wlu
musikaliska upplcvclscr.

Om någon av Sömlandslåtcns läsare
har minnen [rån denna försommarlör-
da8 eller Lam. sjulv var med då, lycker
ja8 del vore väldiµ rc)|iel om denne
hcsMc av sig till mig. så lår vi språkas
vid.

Spelmanshälsningar, SWerl
HellbeH, Huddinge.

Tel: 08 ·711 SI 31

Nutida staffansspel
Sedan jag var liten hur jug hon min

mamma bcMlla om hur hennes ogifta
morbrtkjcr kom springande på mor8o-
ncn annanKjugu) med en kalTcpunna fylld
med hel 81%&

När jag genom åren sökt i vän arkiv
eller någon spccicll låt eller ibland på
måfå, hårögonen fallit på upplcckning-
ar av Staftänssångcr och seder omkring
dessa Sångcma Nir allLd l'unniLc i minnet
Ikjes dc spelman från våra lnaklcr som fåll
besök av upptecknare såsom Nils Den-
kcr ,OkW Andcrmm eller GuMaf Wcttcr
på 3(kx."h 4O-ldcn. Rå några slällcn i
vän landskap har hela scdvunjan funnits
i levande tradition flum till våm dagar, l.
cx. i Vansö och Fbfdö utanför Sträng-
näs. Mer eller mindre mo(vil1igl ikludcr
si& små pojkar än idag sina slnjtmcNmr
och sjunFr cm Staffan stdlcchung, men
då som ett inslag i Lucialägels fugring.

Vcckotidninµmas skönhcLdMlning-
ar som drar genom sutdcr och mindre
orter på Luciakvällen får numera hela
uppmurksamhelcn.

För några år sedan blev vi, ett gäng
spelande, dansande. sjungande kamra-
ter ombedda att 8öra Lucciamorgoncn

fcsl|i& på en arbcLqp|als. Vi bcstumde
(n raskt for all låta SlalTan spela huvud-
rollen och all låta julbocken assislcra.
För au vår upµjmpgivam inte skulle bli
besviken länns Lucian med på mllislan,
dur även syntes sljUmbUmrc, vise mun
och humldcr. Vi sumladc på oss visor
och låtar med julanknylning och sullc
ihop ett pmgmm av delta, inspimradc av
SlalTanssjungarc.

Visan ur A.G.R~nbcrgs uppteck-
ningar från 182O-lalcls Sörmland blev
en hälsninpsång "Vi ser på eder llXslu-
dckr, alt cm llickorhdl friare Rkr. Flick-
orna låta ciss 1usliµ vara, Fo$$uma låta
(n hudanfam. Jul en 8ån8 om året." Ur
samma kalla tick vi: "Klar sd uppå blå
himmelen lyser". Bonden och räven
passade bra med sitt omkväde : °Til1
jula". Så uven "Vi ska skum havre och
havre", samt "Ruvcn raskar uti riset"
med sina äldre mckxjivariunlcr. Slaf-
länsvisan ur Gcijcr - Afsclius "Svenska
folkvisor" drog vi med alla trettio vcr-
sema, likaså den accumulativa visan
"Dc tolv julgåvorna". Vår erfarenhet
efter all ha fmmRjrl såhnu visor ur all
publiken lyssnar snullt på dc Im l'örslu
vcrscma skruvar på sig eller den sjätte,

skärper sinnena efter den åuondc och är
cntwiastiSka vid sIulcl.

Några inslrumcnlala låtar har pussat
val in i mmmanhanpt och en svungom
med vamndm och publiken likaså.

Judas maj pungen har gåu på 1igµ'-
stråt bland publiken och sedan julbock-
en med sina krumsprång hulvl skämt
livet ur dem ur del dugs ull 1åµ ut till
lomma av "Haven lack, haven lack, kår
mader Rjr Ni vaknade så gdcr". Delta
pmgam har 1"mmRms flcm BånFr maj
lilcl varicml innehåll. Ibland har höe|-
lusning Rnkommit med försök till för-
kluringur lill Sla|run$lcRcndcn och uven
einkl(m(cn$ månµ hyN hur vurit tema

Dc agerande har varit klädda i särkar.
simmössor med silkcspappcrskrus,
gamla pUlsar. julbocksmask av halm.
guldpuppcrskronor och krimskrams till
dc Im vise männen dur kungen av M(na
land liksom Judus varit svUmd i ansik-
(Cl.

ja se ett rikligt spcklakcl har del varit
och frågan ur bam vilka som haft allm
roligast, dc medverkande eller publi-
ken.
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l.lltcra|urhan\lsn|nE' p" jc'mtc annat bttld af llcrc sorter, hva-
Sörmländska \1s(t l cx'h Il iibland ej fick l.iuas en så kallad juloxc
Si cnska Låtar. .S( xjcrnianland cx'h en 5j()l Iii ctcwlle, utsirad med krus,
S\cnska N)|k\|xor. Gci)c1 Alsc|iux ktans.ir cK'jl djutfigumr af bukverk. Allt
samt tryckta kalkr ur S(Kjcrlnan|an(h delta lick cl foras fcmn efter helgens

Spchnans|olt)llnds arkiz cK'jl S()[n)li|n(l 111EiiI)E Mol skymnMgcn, då fömnumn-
Målens l|dIEarc julnummct dc µ)|(m);j| \()1() slutade, skyndade alla

m' """·' '|e 'x'h påtaga hclgdapdrag-
(ci. 1mifc·|lc'f dc glada, men hogtidhµ

stämda, samlade

, sigi sluµn,dcrdc1i då lustcs rdlµa pus-
sände psalmer
jcmlc juldagcns
predikan ur någon

~ poslilla. SedanAL

'b

i? . .

d..m.w,mmk,

var slutad, dukades
bordet. och man

' G E2
,

d satte sig till dctsam-
\j'."

m , ,e ma. Anruttninµr-
w" m ulu)kk$ aflul-" 4·Y l. " ,,,,, ,,,,,,,,,,,

t y' , 'furskmataså',

, pjr . - grisstek och söt-

, N , grtjl. jemlc (il ochbrännvin, och hvar-{uyp1
:, vid grtjlrim ej Gal-

lacks. Eller målti-
den var slulad och

ve bordsbön läst,sjöngs ps. n:o 272,
.l v 3, 'Pris vam dig.

Folo: C Frolun Bin&oli|l hwila l,m==!:
julljuscl midl på gdfvcl och brann helakc:i mår följande bcsknvning ur bo" mllctL Den som då kunde hålla sig vaken.

skulle vid midnattstid få se del brinna
med tre lågor.

BESKRIFNING Redan klockan 2ellcrscnasl3 påRjl-
ÖVER jandc morgon vom alla uppe Rx all lam

VESTRA VINGÅKERS 'III julottan, men innan alTurdcn hölls
full måltid, l'ör del mesta bestående af

SOCKEN smö@s och kod m.m. jcmlc dhckcsva-

ror. Under Riden, då mörker rådde, be-
AF gagnades torrvcdsfacklor. Oucsångcn

N Aug. Lundgren började klockan 6, nu halv 7 på morµ>
ncn och omcdclban efter dcnsammas
slut hcjgmcssan, som rucktc till klockun

'Fimn&i af julhclµn är 1cmliµm lika 9 eller JO. Äfvcn här hcrrskadc den
med Mriµ allmogcns inom låncl. En seden, all efter gudsljcnslcns slut på-
kört skildring hamm hum del förr till- skynda hemresan, emedan den som Rim
Fick, och till en dd ännu RWiggåri uldm demcd blcfi ordning. skulle åm dcrpå
hus, må dock här intagas. först få in sin grtjda. Genast vid hem-

Julaftonen utsattes vid gårdame sa- komslcn logs den s.k. kyrksupcn med
dcskurfvar för foOam';och till kmalu- godrån och hvclcbrtkj, samt dcrpå en
ren µ15 bnjd och buiuc ,cxjcrUn vunligl, stadig middag, hvardlcr mcmndds alla,
under uttalande till dcm'nu är del julaf- då inga besök den dagen EJoMcs, utan
ton'. Karlamc syssclsallc sig för Cjfrigl hvarcx'h en hcM sig hemmc, löp sig en
under dgacn med upphugping och in- llcm timmar lång middaplur. Till qvälls-
bäming af bchöllig ved för helgen. mc- värd spisades smörgås. skinka och kall
dan qvinnoma hade Mil upp ull göra stek.
med lillruslning inom hus. Ett tmj släll- Andra morW)ncn var ungdomen tidigt
dcs då bland annat i ordning med jul- i rtjmlsc för all sköta om kmulumn, då
brud. På delsamma utbncddcs först en pigorna pussade på att rusta om i slallci
bmkig duk, kullad "skldvcpc" (emedan och drunpmci fähuscL Skam var del ull
den afvcn bc'µgnadcs som täcke i slå- sist få detta sill gNomål fbmittadt. För
den). och demfvan en vanlig hvil duk: all RHnka hvamrxjm brukade de ismyg
huruppå fmmsallcs en mycket stor lim-

undangömma skollår och qvaslar. Se-
dan delta ulgCjm var uManslökal dracks
s.k. 0%& och därpå begåfvodc sig uti
gmnngårdamc, dcr dc sjöngo Staffans
visa med andra dylika. Utom nöjet var
ufvcn traktering föremål för dessa upp-
vaklningar, och derom &jordc dc på-
minnclsc genom al"sjungandc1 al' följan-
dc vers:

Mor hon sitter i spiseln, spiseln,
Och steker julcgriscn. grisen;
Och ser jag på eden fönster blankt,
Att ni har brunnvin och inte länk.

All de uppnådde åsyftade ändamålci.
följcr af sig sjclfl.

Under loppet af helgen helsäck gmn-
namc på hvamndm, då del dansades och
&jordcs lekar, och bland dessa var den
för denna scrkcn cgcndomlip s. k. hög-
lor/hv. Den liHgick S& alt dc dcltapn&
stcxjoi en ring med en karl inuti, som på
i Runa angifven melodi sjöng följande
ord:

Katten hade lår, fym som dc,
fcmlc var mmpa.

Å vill inte du, ska fUllc ja
dansa med slumpa.

hvarpå han dW en flicka inom rinFn
och dansade med henne.

Liksom vid ofvannumndc. sjöngo dc
till sina lekar och dansar.

SUrskildl ville ungdomen roa sig.
Fcjndcnskull gingo drangamc omkring i
husen och upphcmtudc frivilliga gåfvor
af brud, smör, mall, brännvin och ljus
m.m., hvaMlcrckl ansulldcs så kallade
lckstugor. Till aflöning åi den spelman,
som då lmklcrudc med musik. samman-
sktjlo de nurvamndc penningar, då den
som upphcmladc dem i improviserad
visa prisade hvaroch en al' gifvamc".

Christina Frohm

Busiga gåtor

l Vad heter NoWcs sämsta ski-
dåkuc?

2 vm ur likheten mellan en fis-
kare och en baby?

3 Vad ur likheten mellan en
cykel och en sjöman?

4 VM ärdcl Rx likhet mellan en
apckin och en pmkssor?

5 VM Urdcl Rk likhet mellan en
kalkon och vatten?

6 Vilka två djur blir en dryck
om man lär bon första bokslaven?

7 Vad heter Finlands sämsta
boxare?

(Svaren på sid 12)
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Vimmerbybornas besök
hos OSS 10 - 11/9 -94

Eller vän besök Mjs Vimmerby folk-
danslag 28 - 29/5 skickade jag lackkön
och inbjckj dem till en kraftskiva Mx oss
den 10/9. 21 si kom. inslallcradc sig i
lcxtilsl¢5jd- och musiksalen. Thurc och
jaB ((U dem med runt Strandvapen ut till
Wvhagcn i del fina vudrct, Birgittu,
Lasse och Marianne och senare Kjell
och Britt dukade och ordnade lbr kvul-
len i Svandammsskdans matsal. Ute på
LAjvhagcn likade vi och spelade brunn-
txill. Alla utom Im vur med. En halkade
och blev blu i baken. En strucktc benet
i stridens hetta. Men alla lyckte del var
kul!

Åter till skolan via Humnvikcn. 1&00
var 1aMgånµroch krällkx lhundukadc.
PNct var 10(k- ppVi åt, dmck och sjöng.
hellre un bm ur dc nya $ånFhuncna som
Karin A (och jag) fixat. Sen vidtog
dansen. HuliIcn deras ach hulftcn våra
Avbrott l'ör kaffe och en present från
dem. Likt över 23 gick ganska många
hem så då avslutade vi dunsen.

Frukosten på söndagen tick dc klara
sjulva. Lasse hudc informcrul. Vid 12-

tiden drog vi oss till Hembygdsgården.
del var hembygdens da& lilludc i Lud-
dcs stuga och dansade sen kl. 13, lbrst
dc. med sju par (l skadad) ach sen vi
med l'yru. Vi uvslulade med llickomu i
Småland gcmcnsaml.

Lollcr, 11(1 på hunlvcrkam och lika i
gula villan innan hemtänj.

Avskedskramar ach hopp om snart
ålcrsccndc vid IS.

Siudning av matsalen åtcrstcxj.
Det var en lrcv|iE helg!

Kerstin Grundstm

Slöjdsektionens
verksamhet 1995

Slöjdscklioncn har för avsikt all un-
(mna cikjun1 en dislriklskuM slöjd under
1995. Dem på grund av all del vuril
svårt all få dcllapm till kurserna under
1994. En kurs måste inställas p.g.a. för
Iå dcllapnc. På den genomt'önda hem-
slöjdskurscn var endast tre föreningar
mpncscnlcmdc. Dc som inte var med
gick miste om en mycket lyckad kuo
med mycket dukliµ ledare.

Kursen i LuWarslöjd som inställdes i

år tunkcr vi l'ömku gcnoml'Cjm hoten
1995. Vi lycker numli&cn all Cll µm-
mall hantverk som lulTarslöjd ar van att
bcvam. Det ur lieras M)m visat sig in-
lmscmde eller del all kursen inswlhs.
Vi lrurcm'kså ull del kanske uren del xm
inte vet vad Iull'urdöjd ur l'ör något.

Här cll försök till kort bcskrivninB:
Luffarna använde jumiråd av olika siii®
all tillvcrku bruksMrcmål av så som
kmkar, l'önstcrhakar. &ryl- och slry-
kjums-urkkrlm. bftkjnuNlar(x'h myck-
et unnat. Del var baru IulIärcns l'anlusi
som bcgrunsadc huns tiHvcrkninp

Vi hur Hjmjis Guuc Mn Ömbmsom
tilltänkl instruktör, hon har bl. a. jjStt i
Ium h<* en gammal 1"artmri Eskilstuna
som hade lulTarMöjdcn som lradilion
från sin barndom. Vi i slöjdscklioncn
kommer µma ut till dc 1Ncninµr som
vill ha hjälp med sin Mjdvcrksamhcl
unclcråm Konluklu nu\pn av cwcm Ni
behöver råd eller hjälp så skall vi göra
vän busta l'ör att hjälpa er.

Gunnar 016-2$6$3
Jan 01$1-301388
Asta 01$2-21632
sug 0155-33281

Rå söndag var vi nll Parken-Zoo l
Eskilstuna, där vi dansade uppvi$nine.
Sedan bcscjklc vi djurparken och dino-
saurictultet.

SöMapkvajlcn avslutades på Volvo-
gården i Flen med brjnnk)|lslumcrin8
mellan Danmark och SvcNc, därockså
våm dansams Rmildmr dclloj;. Danskar-
na vann lumcrinfcn.

Vi hann också med kon'fri||ninE och
dans på grusmattan. Unedomumu hade
så ro|iel all dc u|drif ville sIulu dansa.

Eller en inlcnsiv men K)li8 hcl8. blev
del måndaB morgon och mdun kl (Y7,(X)
var del dags all vinka farväl till våra
µsicr.

Avsked ar alltid svårt, men eftersom
vi lått inbjudan till nusta år vet vi all vi
ses iBcn.

Flens Folk&nsun®domar/
' ~re Sonia Waem,

Enq-May och CrMina

Foto: lng-Brill Guslaj9on

Utlandsbesök
17 - 20 juni hade Flens FOlkdansung-

domar besök av ett Danskt Ungdomslag
bestående av 22 ungdomar och 7 vuxna
från Rävstod på sadm Jylland.

Danskarna kom lhxlag kväll kl 2O.(X).
Det var tredje gången vi 1Mfadcs och
del är olrdigt mligl all ses igen. Efter-
som dc Nkjc rest lång vug. varallu 1NUL
så vi halsade alla varmt välkomna och
sen var del bara att inkvartera alla hos
js'na vändfamiljer.

pu lördugcn var del 'Fest i Flen". Då
dansade vi tillsammans på olika platser
i centrum mellan kl 1O.(X) - 12.00. Del
blev en stor fin grupp dansare. 45 si (
med både våru danstue och danskarna).
Rå kvUllcn samlades vi på Tca-lokalcn
och hade en lrevlig fest tillsammans
med mycket dans. Våm dumku Rjruldmr
varockså inbjudna och Ullmnmans hade
vi lagat mycket gcxj mat.

Svar på
Busiga gåtor

(från sidan l l)

l Inge Glid
2 Båda väntar på napp
3 Båda går µå däck
4 Båda ur kllyl'liµ
S Båda kluckar
6 Svin och föl
7 Ranku Runliringcn
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MARKNADSTIDNING
SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND

B

Redaktionsadress C/O Nils Haggbom
Blidvagen 6, 137 57 Västerhaninge

BÖCKER, NOTER, KASSETTER OCH SKIVOR
FRAN SPELMANSFÖRBUNDET

Förnya och utöka Ditt folkmudkbibHotek
med våra Ana produkter

SVENSKA LÅTAR, Södermanland
Vårt landskaps del av det klassiska
storverket. 207 uppteckningar
Fakslmfl av originalutgåvan från 1934
Pris: 70:-

A.G. Rosenberg
420 SVENSKA DANSPOLSKOR MM
från Södermanland och andra landskap
Faksimil efter utgåvor från 1876-1882
Pris: 80:-

8ÖRMLÄNDSKA VISOR del l, Il och III
Visor för praktiskt bruk från den
sörmländska traditionen
Ett 3O-tal vIsor i varje del
Pris: 20:- styck

ALP. ANDERSSON
75 Låtar och vIsor från Södermanland
och Närke upptecknade 1880 av skolläraren
i Västra Vingåker August Petter Andersson
Pris: 80:-

AUGUST KARLSSONS LÅTAR
49 låtar från södra Uppland och norra
SödermarUand som August Karlsson
spelade dem
Pris: 70:-

Benny johansson
NLÄLARBLANDADE LÅTAR
Klarlnettlåtar från målardalen
Pris: 100:-

KILA TE" TROSA, LP
Visor och låtar från södra Sörmland
med våra fina tradltlonsbärare och
flera av landskapets skickligaste spelmän
Pris: 90:-

K.P.Leffler
FOLKMUSIK FRÅN NORRA SÖDERMANLAND
400 melodier upptecknade 1898
Faksimil efter utgåvor från 1899-1900
Pris: 90:-

MORFARS FARS DANSMUSIK
Berättelser och beskrivningar om den äldre
generationens dansnöjen och spelmän
och hur traditionerna lever idag
Pris: 80:-

CARL AUGUST LINDBLOM
97 låtar ur två spelmansböcker från
1853 och 1856 samt historik om den
legendariske storspelmannen
Pris: 90:-

ANDERSSON & PETTERSSON
Ett stycke sörmländsk spelmanshistoria
om Anders Andersson, August Pettersson
och Yngve Andersson. 60 låtupptecknmgar
Pris: 80:-

Anders Björklund
Gunnar Nordllnder
VISOR & VERSAR
87 sjömansvisor från alla de sju haven
Pris: 70:-

1 DEN SKÖNA VINGÅKERSBYGDEN. kassett
Folkmusik från Vingåker med Simmings,
Anita Hedlund och Christina Frohm
Pris: 70:-

VÄLKOMMEN TnL VÄRLDEN, kassett
VIsor och ramsor för små och stora barn
från den sörmländska traditionen
med våra bästa vissångare
Pris: 70:-

Ingemar Andersson
DANSBANORNA, DANSERNA OCH MUSIKEN
Särtryck ur artikel l "Sörmlandsbygden" 1992
om arbetet med dokumentation om dansbanornas och
dansmusikernas utveckling f Katr1neholstrakten
Pris 35:-

BeMill hem våra böcker, noter, drivor och ka88etter 8å här enkelt:
Ring hi Din be8tällnjng till Leif Epel/Excentric AB telefon 08-99 91 90
eller Uriv till adre88en Box 2041, 125 02 Av8jö
8å W Du ett paket med faktura på po8ten. Porto tillkommer på priset.
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Till Salu

l fiol signerad Karl Tirén,
l fiol signerad Ling No 54,
1949, Skebokvarn.
Dessutom en myckenhet
folkmusiknoter.
Säljes p.g.a. sjukdom, allt
tillsammans eller i flera
delar.

Kontakta:

Charles Svärdholm
08-8/ 3752

Boka

Lördagen den 18 mars 1995
för Sörmländska Ungdomsringens

distriktsstämma i

Katrineholm
På kvällen middag med dans
Ärr: Verdandis Folkdanslag

Motioner senast den 18 januari 1995 till

Distriktsadressen

1995 ÅRS KURSUTBUD
Kursint"ormalicmen presenterar dis-
triktets kurser och övriga aITanee-
mmg under 1995 och inläres iSörm-
landslåten/Sörmlandsjinjen nr 4 sä
alla medlemmar lår möjlighet au la
del av 1995 års kursutbud.
Kurserna är i första hand avsedda
som ledarutbildning och vidareul-
bildninj; av [Ijrenigamas funkciona-

rer.
1995 års kursprogram presenceras
först len årsplan och sedan eklions-
vis med mera detaljerat innehåll.
Inbjudan kommeri gcxl tid lire vägé
kurs där ytterligare informalion om
instsruktöner och ev "Ta med gre-
jor" står angivet.

FÖLJANDE REGLER
GALLER FOR KURSDEL-
TAGARE.

Anmälninesblankett finns med i
kurskatalogen där du kan anmäla
dig genast, det kommer ytterligare
en anmälningsblankett med den
separata inbjudan. När du bestämt
dig lämnar du din anmälan till din
kursansvarig som vidarebefordrar
den till berörd sektion. Beakla se-
nas-le anmälningsdatum.
Anmäkn är Hndande. Delta€are som
anmäler sig till fleMapkurser bör
vara beredd att [iillfölja hela kursen.
Bekril'lelse på tilldelad kursplats
skickas till kursdeltagaren och fak-
tura på kursavgiften skickas till
rmeninpkassöTen. Kursintyg erhål-
les automatiskt vid kursens slut. Om
du blir hastigt sjuk eller av annat

skäl inte kan deltaga i den kurs du
anmält dig till. skall du i första hand
meddela dig till föreningens kurs-
ansvarig eller rjr\erlingsrunktionär
och till den som äransvarig f"ör kur-
sen.
Uteblivet deltagande innebärait din
Rkening debiteras kursavgiften. Den
kursavgift som anpves på kursin-
bjudan gäller för deltagare som
genom förening äransluten till Sven-
ska Ungdomsringen. ÖvTi» inires-
serade färdeltagai mån av plats och
får då betala en nå£ot högre avgift.
]995 års kursprog'am
21/1 Smultronkurs
513 och 16/9 PUlskör
7-&/10,19/ll och 27/1-96,
9'10/3-96 grundutbildning
9/4 och 20/10 "l glädje och sorg"
21/1 Upplaktsuäff
12/2 Ungdomsdans
1/4 Vår-BUL
9/4 Ungdomsdans
Maj - Juni Ungdomsringens

dag på Skansen
9/8 Ungdomskurs
10/9 Ungdomsdans
30/9 Barnkurs
7/10 Sörmländska Ung

domsringcns grun
dutbildning

21/10 Häst-BUL
12/11 Ungdomsdans
19/11 Grundutbildning

Höstens slöjdkurs
SMULTRONKURS
21/1-95
Vi följer upp höstens blåbWkurs
med nya och spännande ämnen.

Önskemål och nya idéer skall nu
prövas. Samverkan med bus.
POLSKOR
5/3-95. 16/9-95
Polskor har väckt dansintresset och
dansglädjen hos ett allt större antal
av våra medlemmar. Vi rider nu på
vågen och erbjuder två kurser i de
vanligaste polskorna som dansas ute
idag.
GRUNDUTBILDNING
7-8/10-95. 19/1 1-95. 27/1-96, 9-10/
3-%
Här återkommer Sömlandsdistrik-
tas grundkurs för dig som står i
begreppom all ta hand om en nybör-
jarkurs eller leda dansen i din före-
ning. Detta ärett utomordentligt till-
fälle för dig och din förening all
lörstärka ledarantalet och därmed
föreninEens framtida uiveckling.
Kursen omfattar fyra gånber, varav
två lvådapr och två cndagar. Tala
med din kursansvarig i f"öreningcn
sm helhjärtat kommerau stötta dig
så au du kan dellap i hela utbild-
ningen.
IGLÄDjE OCHSORG
9/4-95, 20/10-95
Vi som är dansledare träffas för alt
utbyta erfarenheter och mmlas kring
nya grepp. Detta innebäratt vi skall
dela md oss av egna erfarenheter
samt byta danser och idéer. TrWar
av detta slag hårefterlysts så nu ser
vi fram emot au minst två dansleda-
re från viuje förening kommer. Väl
mött till två viktiga sammankom-
ster.



KULTURSTIPENDIUM TILL ÄNNU EN
UNGDOMSRINGARE

l förra numret av Sörmlandslåtcn/
Sörmlanddinjcn &mlulcmdes Kaari-
na NyslrUm-Pahlcn Rlr sill kullursti-
pcndium mm hon crhMlit uv Salems
Förelagams inlmsscfömning. Nu får
vi lyfta på hallen för yclcrliµm en
ungdormringarc, nämligen Sonia
Wacm från Flen, som tilldelats Flens
Kommuns kullurstipcMium Rx 1994,
Sonia harliksom Kaarinu arbetat med
unjgdomarcch främst då inam skolor-
na
Kultumämdem uttahnde lyder:
Rbrctt hclhjmai och oullrtjldigl arbe-
te md au ge främst den yngre Nnem"
tioncn gcxj kunskap och stil på säll-
skåpdansens område, lilldclas Sonia
Wacm Flens Kommuns kullurstipcn-
dium Rsr 1994.
Semla har tidigare 1989/90 crhå!lii
[.lons kullurslipcndium och ur där-
med dubbel stipendiat i Flen.
Vi i dislriklsslyrclscn gluds åt all vi
har sådunu cnlusiaslcr inom vår verk-
samhcloch önskar Erlycka till.

Henry L

Nordlek
Dag I Chwkg 617
Vi anländer till Linkjping efter att
vi åkt bussi tre limmar. Rå statio-
ncn står funkUcmämi Ftr-Ovc och
väntar med sin bil, för all skjutsa
oss till univcwitclcl dur Nordleks
kansli liNr. På kansliet hämtar vi
ett kuvert med papper, kartor,
maltNljcllcr m.m. Sedan slujxuk vi
vän lunga bagage till närmaste
busshållplats. dur vi log Nordleks-
bussm till Låamtx)lk)v (där vi skul-
le bo).
val inne i bussen upptäcker vi all
Mia glömt sin ryggsäck kvar vid
hållplatscn. Panik! För att kunna
hämta upp vuskan är vi tvunpa all
åka med i del varvet runt Linkö-
ping som bussen går i, det var
väldigt varmt och den lilla cxlm
rundan log en timme. Nur vi väl
kom till Lambohov upptäcker vi
ull vi måste slupu våm vuskori yr-
lcrligam 500 meter fcjc au komma
till Lambohovshallcn. Äntligcn
fick vi pusta ut. Alla Im var lrUlta,
men också väldigl hungrigt så vi
Ikj* nurmsta bussicn till McOcmkk

Dur hade Tma lite emir och lyckades
välta ut sin cola över ett bcvnd, pin-
samL Vi åt snabbt upp och skyndade
m Ull Arbis,durcjctur ungdomsdans
mellan ISA)- 17.00. Allihop lyckte
del var juuckul, vi fick lära m nya
danser till rudigmwikoch fick lillfUlle
au skapa nya bckanlskupcr. Efter
dansen åkte vi hem. packade våra
väskor och begav oss till Glyltingc
campings bad. Del var skönt i vattnet
så vi blev kvardär ganska länge. Nir
vi badat var det matdags och truts
Tcssas stora premier gustadc vi
McOonalds igen.
Vi ål, åkte hem för alt byta om till
ungdomsdiscot som var senare i Ar-
bis. Di.m var kul och mm fick chans
ull lrälTu lilcl nytt folk. Vi gick duri-
från en timme innan det var slut vi var
lrtstla efter dagens su'apatscr.
Framme vid Lambohov pigpadc vi
dock till, så vi tog och dansade litet
jcnka på Konsums lomma µrkering.
lnnci Lambdkyv vardclalldeks svan
och dc llcsla sov. Vi smCjg= iv% fur
all duscha och krup sidan fnitlmMci

sovsäckarna, efter en jobbig, rolig
och lång dag.

Dag L Tondag m
Vi blev lidigl väckta av en samling
linnarsom stod bnxlvid våra Iiggun-
dcrlag och diskutcradc frukosten
(tror vi). Den hade mmligcn kom-
mit [cl. Vi som cBentji#n skulle uta
frukost på Slcstadskolan, fick åla i
våra sovsäckar. Efter frukosten fick
vi ändå La en prumcmd till Slcslad-
skolan kir alt humia våra malpakcl.
Vi bcstumdc (n liXall Uµju Rxmid-
dagen ål all strosa omkring i Gamlu
Linköping och vara Iilcl allmänt
kullumlla Den planen sprack då vi
råkade gå av bussen ulldclcs kir ti-
digL, och vi hamnade i en vacker
µrk i stullct, där vi smsade om-
kring ett tag. Efter del gick vi till
Linköpings domkyrka. kyrkan var
imponerande, nästan finare un
Sttungnus domkyrka. Väl ute ur
kyrkan rick vi syn på en
skylt:"Vackra 17(X)-lulshus". Vi

fors. M sid 4



Funktionärsträff på Adelsö

Den Rjrsui helgen ioklobcr hMci
år [rcdu8$kvä|l samt lördagen
bokats for en NnkUonämräfG i år
styrdes kosan till Adclsö.
Vi samlades vid man iSlagsw fiX
gemensam tum ut till Addm. Fär-
jan tar ungefär IQ minuter på sig
Rjcall Ia sig mellan fasljandeloch
Ekeru. [kl finns även bilväg ut till
cm men då mbtc man in till Stock-
Midm Rxs1 RXatt vurkkl ulcmoUXL
AlltsiS en omväg på rutt månµ mil.
Komadcn för ull 1Urja över ur
också överkomlig, 30 kronor en-
kel resa Rjr bil med µssagcmrc.
Nur vi kom iland på Ekcru hade
mkXkmt Man lagt sig Uvcr nejden
och Henry. som åker med 0&4 ut-
Nisler Ull hurrar del väldigl vackra
ekm·kar. Ni vetju vM bru mm ser
på sidan av vuem när det fcnliuun-
dc ur löv kvar på tmdcn och beck-
mörkt utan tillstymmdsc till gal-
lykta och del är en smal landsvUg
på landei. Vi tackade för informa-
Uoncn och glUdcrm Matt nu vccvi
åtminstone vad M)m finns &r ute l
mörkmL Rujan mellan Ekcntjoch
Adclsö ar c1Urcmol gmlis clicrsom
del inte finns nåeon bro till denna
c). Fäjjan ser vi l m¢kkm1 på andru
sidan. När vi kommer fram till
färjan har vi blivu s:kildu ål det ur

inte lätt all 1igµ först och se om
anialcl billyktor bukom hUrrtjr från
6 bilarcllcrcm nlkµ)n blivit på eller-
Wkcn, men efter en mm hur alla
kommit ikapp och i E:(kj tid innan
färjan kommer in. Adclscj 1igµ' i
Uppland så vi har bytt landskap,
men kan umå 9c hem till Stickman-
Iutkj. Vi skall m åkacn liten bil N
cm för all komma till vandrarhem-
mcl dur vi skall ha vår konferens.
Vi samlas i receptionen för au få
nycklar till våra rum och durdlcr går
vi till en större lokal dur vi Ulcr den
mcdMvdu kvälhvankn och börjar
helgen med au diskutera pmcnmm-
ma frågor.
Kvällcn blir sen innan vi bryter upp.
någu vuljcr ms delta att fcmsäua
dkkmicmcn i 8in Kklion yucrliga-
m en mm.
LAXUkygcn böjjar med en gcmcmuim
frukost vid 7.30. Vi har bett Spel-
mansRsrbumlcl alt närvara på mor-
gonen och dc har anmält alt dc
kommer 4 stycken. Vi diskuterar
tidningen och kursverksamheten
med dem.
En dd av rcsultalcl av dcnnudiskus-
sion kun ni låsa om i Onjfömndcn
harordcl.
Efterlunch får vi en ciccmn från cm

som berUllurom A&kö. Vi txmkcr
gmvfalt vid Adelso kyrka samt ser
pkuscn för Mclns uppkcmslmm en-
ligt vår ciceron är Adcjsci. Vi ser
uvcr Ull Bjöcködur Birka li~. Det
1|8Frclldi$ över nejden men vi kan
sktmja AnsµN=t fn klippan. Vi
får av vår ciccrtm en Klen inblick i
Adcl4i på 9(X) - ICKX) - lalcl och
dagens AdcldZ
Scktioncma knsmersiil arbete fram
till middaFn därefter blir del hem-
resa Vi kommer tyvurr till färjan
lagom till matrast på såvul Adckö
som vid (ugan till Slapla och lår
vUnla cll lag. men del verkar inte
gCjm unNxnsrinµlm nåjµ. Rjr del
blev en livlig diskussion om an del
ena an det andm bl. a. om vi skulle
Eå in till fUrjckarlcn nur han åt och
stå och titta på. Om hani &1skccjci
hade kon (iver ciss 1idiµrc...

EUsuMh

l Spelmansstämma
i Folketss Hus i Eskilstuna den 4 mars

Eskilstuna Spehmnsgilk j



Nordkkkrts.

tunktc "oh, vad trevligl" ach begav
= dil. Del våren liten rtjd trudgånd
där dom sålde hantverk. Riktigt
mysiµ Narvi tittat klan dur, irmde
vi lillx vi hittade en mysig bunk
under ett vackert träd. PErfekt mal-
sucksswlc. Eller matstunden tog vi
bussen till Lambohov. Där packade
vi våra badkludcr för all åka till
Tinncrbacksbadct som liggcr i ut-
kunlcn av centrum. Del var skum au
tMadicmm del Ndc varitsåvurmt
hela dagen. Bidpdatscn var rdig med
både inomhus-och utomhusbad.
Därifrån åkte vi direkt till Kårallén
lär all äta middag. Vi var vuldigt
hungnri^ så del smakade gcNl med
den ej snålt lilllagna malen.
Efter malen åkte vi hem fCjrall byta
till kvullcns aktiviteter. Tcssa bmd
en vacker btommcrknms. vi åkte till
Kårallén där det var Nordisk lekstu-
p. Danserna var lite krånglip och
ämnade mer fur vana dansare. så vi
begav cns Ull ANs durdct var Rtrtj-
ctarj& Till danserna fanns i%cn musik
utan ek som kunde sångerna sjöng
högt och stumninpfullt. Danserna
(Mjboma lärde ut var gamka lätta
och det gick bruatl hänga med.
Efter en timr= dansande fick vi Rk
crs alt åka till Folkets Phrk och se
vad som RSrsiggick där. l Folkets
Ruk var det full rulle cch fdk Uvcr-
allt, del vårdans på flera danslmioc.
Eller att ha tagitcn svunµm gick vi
och såg µå @ru un&rhållan& och
bra dansuppvisningar. Nur del var
slut gick vi cnh damMc litet mcm vi
var (rots allt ganska trutta och åkte
hem ganska snart. Rå bussen satt vi
och sjön8 maj någia ncmmunn, del
var juucrolig. Som tradition tog vi
cnjenka N purkc'ingcn. Vi truiTadc
några svenskar i duschen som vi
prålade med, riktig lrcvliu

Dag 3. Fhedag &/7
Vi vaknade µnska sent och fick lov
att skynda 0&$ till SIcsladskolan för
att äta l'rukoL Efmom vi är miljö-
vänner lider vi svåra samvetskval
når vi utcr vår frukost, som ar or-
dcntligt inplastad och inpakclerad
M dia sutt. Minusstmk fur del i
kanten.
Eller frukcm gick vi tillbaka till
Lambohovshallen och &jorde upp
lite planer lördagen. Rim klack vi
meta m G:a unkmn8 och stnxadc
omkringdar µnskalungc Vi ål vår
matsuck vid en utc$crvcrin& Del var
mysigt i G:a Linköping då del fanns
så många gamla atlUmr och museer.

Band anml ett museum fascinerade
oss, del tekniska. Dur kunde man
själv pruva på mungdcr av enkla
cxperimcnl, det var juttekul. Sedan
gick vi till "slöjd fck alla" på Hem-
sl§dsgÅndcn. Dur kuMc mun s1Ujdu
och pyssla med dika avancerade
saka: Vi gick omkring duroch tina-
de lite, men vi bestumde ws för
Konscnhusct i mllct. l Konserthu-
set pågick tyvurringcn aktivitet så
vi köpte var sin glass och åkte hem.
Rå bussanna får man nästan värme-
slag, del var väldig hell och kvavt,
så nur vi kom hem bcstumdc vi os8
för au geni cttMcrbesök på Tinncr-
backsbadcl efter att vi ätiL Malen
var god. vari vanlig ordning
kokhet när vi åkte till Nudel, så del
var underbart med del svalkande
vattna När vi tudat åkte vi hm Hk
all byta om till ciisajL Rå detta disoo
värdet mer fdk än del Rxm del var
också ¶cardcc night". Det var rikligt
kul au se när dc andra &jorde bon
sig. (Vi sjöng inte! Det gör vi på
bussen så del räcker.)
KvUllcn gick fort och det var snart
dags all µcka in sig i den tränga
b=n. När vi kom till FOlkets Ruk
blev bussamaUvafulla, vi lyckades
dock pressa oss ut genom damma
nur vi kom till Lambohov. Te8sa tog
en liten Jcnka på padkeringcn för all
hålla traditionen vid liv. Klockan
var 02.00 nur vi kom l säng. Vi var
ganska lrtstta och somnade snart

Dag 4 ukmg 9/7
Rå Rkmiddagen åkte vi till G:a Lin-
köping och dansade på dansbanan
dur. Vi lyssnade Uven på spelmun
som spelade litet varstans i G:a
Linköping. Vi r51jdc också med en
guldgrupp blaM husen. Guidningcn
var mlig eftersom att dc &jm'de en
liten teater. Matsucken åt vi på
samma sWlc som igår, fast idag var
det mer folk dur. Vi åkte hem och
bylte om till dräkt. Del var kul att
kunna anvundadraktcn en i!åne ial-
lafdl, det har varit 1()1 tamt 1'()|

daghgt bruk. IklUdd drukt åkte vi i
den mycket varma bussen till stå-
dicm-uppvisningcn på Fojkkunµ-
vallen. Det var härligl att se en hel
fotbollsplan med 2500 si nordiska
folkdansare. Efter uppvisningen
begav vi oss till Folkets Park dur vi
tunkt tillbnnga kvällen. Vi dansade
bddc svensk gammaldans och Rtru-
dans, som vi nyss Im oss. Runt
midnatt var det avslutning md spel-
mun och en jojkande sydsame. Vi
fick också hum nykcndc värdsena-
staren i nyckelharpa, han var otro-
ligt skicklig och spcludc vuldigt bra
Del slutade med all nusta vurdland ,
Finland log Uva NMlcks fana Efter
avslutningcn ål Tcssa korv och Elin
besWlde isvaucn i tmtn Vi dansa-
dc litet till, men åkte snart hem.
vul i Lmbohovshallcn möts vi av
ett finskt gung som håller på alt
packain i sin bUs& Del var tur vi var
UtjdtL annars hade vi aldrig somnat
Rk allt stoj och tjatter.
[kg S. Söndag l(V7
Hcmrcscdag. Vi ål frukost i vanlig
ordningoch nur vi kom tillbaks till
hujlcn var alla tinnar bona. Rjrsl då
upptäckte vi altdcl också bott några
nmrmani närheten av vår sUngpdals.
tmvligL Nont%una åkte snart och
vi blev sjulvå i den nu vuldigt tysta
jumµihallcn. Efter del all vi µocka1
våra saker km det någru funktionä-
rer och sa all dc var tvungna att
mnga och låsa hallen. Vi vlxlC inte
riktigt van vi skulle la vugcn, men
som tur var skjutsade funktionuncr-
na m till Kåmllcn. Sedan väntade
vi där i några timmar tills del var
dap au åka till cmtmlcn. Tågresan
gick bra 1'ast&l au hettan höll i sig
och vi var tmta d'tcrdc hetadagar-
na och sena kvWlarm
Hur som helst siå har Nordlek -94
varit till bclåtcnhct, uven fast det
nog skulle vara roligare all åka ett
hell lag.

MarUi Lanson, EUn Engmun,
Theresk Pettenson.
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