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Manusstopp för Sörmlandsläten nr 2 den 18 apdl.
Omslagsbilden: Westers pol3kå, upptecknad av N Denker. Se sid 10.
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Snön lyser vit på fur och gun. Tcmpcmlumn |imr på några ininuxµmdcr. Snöninbor singlar sukta pnom luflcn. Del är Unlliµm vinter ute. JaE
vill ha en vinter med mycket snöoch kdll. En vinter. som ur som É)(nj IN
vinlcrspon, för skidåknine l sko8cn. skridskoåkning på sjön eller vårlår
inte kulkåkning bakom knuten'?
Tunk vad hurliµ del ur au l'å vum ute i del kallu, klura vudm. Kylan
bilcri kinder och nUslipp, men del gör inFcl: del ur bunt skönl. Solen skiner
från en klaMå himmel. Den vila.µUslmndc smm nusian Hundar.Skid@m
går tjll igenom skogen. Dur inne ur del all&lcs lyst. En andukliE lystnad.
lnp fåglar sjungcri sk(¥cn. Inga inscklcr surmr. lnpl buller liån lmlikcn.
ln&cl sus av vinden i irudkmncma. lngcl. Naturen vilar. Allt är sldla. Här
kan man hitta k) och uvkopplinF. Nur del sen börjur skymma åker man
hem. Hemma kumr man ihop sig l'ruml"(5r den öppna spkcn, med l'uvorillillen cmkriy sig ach en kopp vum chokkd med visµd µuckk bredvid
sig. Elden sprukaroch vänner. ClxklMcn är pmcis så dur µxj som mamma
kan göm den. lngin TV. inµ:n rMioscm stör. Bara Du, en eld och en kopp
varm choklad.
Minnen av bamdomcns vinlmr. Visst var del så här'? No& känner Ni
igen Er? Himlen alltid klarb1& Snön alllid gusimmc vit. Ckh kommer Ni
ihåg smaken av upclsincn man hudc med $iE i skopn. Den apelsin mun
hade i en ficka l'mm på magen på anoraken'?
Vi samlar på minnen. Del N vi alla. Del är vikligl ull mmla på minnen.
Minnet av del som varit. Minnen av del som urjust nu. Minnen av det som
kanske aldrig hände.... Ejya minnen. Andras minnCn. Munniskan mår bra
av all minnas. ju mer man minns, desto mer Rmh mun av vad som huncjcr
runt omkring en. CL°h ju mer mun f(wlår, dwlo 1Ullarc blir del ull µhcrka
del som hundcr.
l vän arkiv finns musscw uv minnen nc&krivnu. Minnen a' personer,
minnen av låtar, minnen av tradilioncr. minnen av händelser.. l \iif1 arkiv
kan Du göm arkjms minnen uven till Dina. Du kan lä hjälp all minnas en
jul för 1(x) år sedan. Du kan l'å hjulp all minnas Din m(TmoN mors
vaggvisor. Du kan 1"å hjUlp all minnus nur Du möllc sK)Npc|munncn
August Widmarki Vi@kcr för RWla µnelcn. Du kanske pkiixkµ minns
den dur midsommaruarn 19251 Ma|mkupinE nur någu spelmun bildudc
Sckjcrmanlunds Spelmansförbund! Allt dcllu blir Dm cEnu minnen om
Du bam vill!
Mindens och gla*ns,
lycker Eder Le(fjohansson, omomnde.

Nordman är folkmusik...
...för dem som inte vet vad folkmusik är
Mats Wester, Nordman

Den största skivsensationen som drabbat Sverige på elva år.
Inte sen CAROLA har en debutskiva slagit så.
Och det har gått fort för NORDMAN. Det började torsdagskvällen den 17 mars.

Klubben Ginoi Slickholm, ännu en
av dessa lillswllninµmm ur så vanliga
inom skivbmnschcn under $ason&: Cll
showcasc, en uppvisniy f¢)r pruss och
andm inlrcsscrMc uv våncmiincns hopp.
dcnnu ulbn med $kivboluBcl Soncl som
vud.
Del enda jaE kände till om Nordman
var$inF|n 'Rbdisl'. som inte Um nåpd
ston intryck på miR nur den slupptcs Cll
par veckor 1idiµm.
JuE vurinlc beredd på synen och den
knockudc mig.
Som ja& mpporlcmdc i Expmsm två
daµr senare:
-Del ur Iön1 när iW nr Ncnjmun som
1% tullar all vi hur ull göm med ett
verklig oriBinc||l nytt svenskt band.
l läten en ludcrklädd, snugµd ung
man md m iäml och cll msscli Nilen
som kunnat skrämma Rcxj Slcwan.
Bakom honom: l'ym killar med sällningcn fiol, manddin och två nyckelharpor.
Del var en killlandc ny kombinalion
av modern vurstingkmk och uru|driE
svcm:k folkmusik.
Ett vUlkommcl Ullugp en nedan bred
och bmkip svensk mckl1or,i, men likt
lilcl M)m nåµm annan anade jae en sensalion som skulle komma all salja 340
(XX)cxcmplar av dcbulplallan innan året
var slut.
-Skivbolay:l kulkylcmjc med ull sälja 20 (XX) exemplar på tre månmcr, suger
Mals Wcsslcr.
-Del lyckte vi lut olmliµ mycket.

Hysteri på f&sta spelningen
Vi lräl1ias i pussandc |'omn(misk miljö: bland kunµslaiycr och vikinplumningar på NcMisk museet på Dju@rrlcn
i Stockholm.
Som ni kanske vet vid det hur lä@cUlr
kärnan i Nordman en duo. Mals Wcslcr,
riksspelmannen txikom musiken. och Håkan Hemlin, ävcnlymmn med den skmv11µ Akten.
Som ni kanske också vet vid del hur
lagcl ur del Mals som sköter CX) pruccnl
av snacket.
Minns han det specifika ögonblick då
han insåg all NMman skulle bli jällwlc>
m?
- Nej, l'ukliskl inte. Alllskcddc gradvis. Rmita singeln blev populäri radion,
albumet blev Iisrbcswlhi 13 (XX)- 14(XX).
cflcrcn vecka hudc den såll 200(X), sen
bura växte del och vUXlc. nur vi sluppic
singel nummer två, 'Vandraren", hade
albumet redan såll guld (SO (XX)).
Håkan Hemlin mims lydli81 cllöjµmblick:
-Vår Rjmu rikliµ spelning i somms,
på 1'cMkmwikl'cstivalcn i Falun. Det var
l'akliskl hysteri. 2 (XX) utanför M)m inte
kom in. Och lölk buru gallskrek och
sjön8 med i alla låtar.
-Fast en del kritiker har varit rent
hatiska. säger Mals lärundrul.
-Okej. päcn punkt kan vi Ec med oss:
del dur med runor i l"rigolil var inte så
lyckat. Men allt gick så l'orl!

Köpt en fihnprojektor
Publikt har det varit succé till synes
utan ände. Kallan bara l'orlsaltc al sulju
och lumCn bara Rjrlunp:
-Men vi suucr stopp i januari, suger
Muts. Det ur 1Unkl all vi skall ha en ny
pIalla ute i höst.
-Rå sina lä lediga dagar har killamu
hunnit invcslcm i var sill hus:
-Vi vet all del hururcn bcgransad lid,
.%cr Mals allvarlig. Så nu pamr vi på
all Mcm oss för all leva l'auiy sen.
-Min lusta invcsbering urTv-pnojcklom, suger Håkan. Så jug kun se film på
storbild. Jag ar lilmfrcak. Har skaftat 'A
nighlmune bcfom Chrislmus" från USA,
den digµr jag mest just nu.

Så vad är %rklaringen, vaNr
har Nordman slagit så?
igår jug började lala om del sug eller
svensk rotmusik som Ullimu Thulc var
Cll så trist bevis ltjr rygµrdom lilltmka.
-Del ur övcrmklamcml. suNr MaLc,
uppcnbar|iecn rädd l'ör all bli pdiliskl
stämplad.
-Musik som ur tull' och befriad från
lonlcri. su&cr Håkan
-Del känns likt murkliµ, $öFr Mals,
men l'ör ciss [olkmusikcr ur ju inte del
Nordmun gör folkmusik.
-Nordman ur Iölkmusik för l'dk mm
inte vet vad folkmusik är!
A v Mäns Ranson, Exprmen.
(Återgivet med tiUsuhdav Exptiessen)
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Spelmannen Harry Skilberg
Nur juB fön:lu EÅnkcn kom i konlukl
med Nyblc Allspcl fanns dur en man,
som spelade fiol. Han märktes mest
genom sIll säll all hanlcm liolcn. Tonen
var mjuk, men inlcsiv och spclsllllcl talade om alt dir l'unns µmmu1 vanu ull spclu
till dans.
Harry Skilbcrg heter spelmannen.
Fudd 1912 i Gästrikland. 11ylludc med
I'adcm hån dclcna bruket till det andra,
bylte mQjligNlcn ull jubbui $kc)Fn under
arbcllöshclslidcn mol ett lilcl ävcnlyrliµrc lul1'un& lär all se hur undru munniskor hade &1 runtomkring. Viu skaµarbete, kolning. limmcrköminE och andru
lunga jobb kom han så småningom med
på en lvååriC rällarkurs på lantbruksskoIan i Dala juma Så småninpm hamnixk
han i SUrmlund. i lmklcn av Nyköping
vidare till Oxelösund och till sist till
Ösmo.
Hunys päppL PIr Auµsl var duk|i8
lIolspclarc och blåsare Han visade Harry "var lönerna |åE på l'iolcn", sedan

övcrlUl han åi sonen all lista ut resten
sjulv. Ftr Auµs1 spckdc, till dans, hade
Bou om låtar, men visste inµ namn på
låtarna eller vuriliån dc kom.
Harry började spela på µpµns lid
som ||-årinB, Iånudc senare brcxjcms
fiol, nur denna lrUllmdc och köpte så
småningom egen fiol från en av faderns
spcImunskammlcr.
Harry spelade ol'la till dans och på
fcslcr. speludde musik som han lurt av
skivor eller µcnom ull lyssna på andra
som spcludc. Även om del inte blev så
många "låtar" kom hun all samla på $i8
en an$cn|i8 munµj.uch fdn månµ olika
håll.
Under pcricxjcn i Nyköping och
Oxelösund kom han i kontakt med Hjalmur Björklund och Rickard Forsmun.
Tilkummans med dem och yllcdiµm en
spelman från Eskilstuna spckujc han ol'la
Harry minns surskilt ull Hjalmar Björklund hade en mycket µmma1 repertoar.
Björklund och Fbmnan cmnyµdc Ha'n

om ull bli medlem i Sörmlands Spelmansl'örbund (-47), men del b|c\ bum
nåµa txNik hos dem, bl. il i Flcnmcz Del
var ju inte sil lilll all la siR till mötena.
Eller |1y||nlnE Kli Ösmo på 6O-ldcl
kom Harry i kmlakl med Paul TClmkvisl
i Nynushamn uch även med Hugo Jc"
hunsum i Fön. Tilkammanx xåE dc lill
ull Nynushamns Spdmunsluj; l'ör en kcm
lid Mcrupptclcd
Så småninµm sökte siE både Hurry
uch Puul Tömkvisl Kil Nyblc Allspcl.
blev µxju inspiralörcr där. inte minst
Ecnom all bidmµ med cµia lålur.
NXb|c Allspcl hur Hanys "GånF|ål
[rån usmo" som nåµ'1 al siµiulurmck»
di, men i del wIlskapcl kallas lålcn
"Hunys µmki", han har nilmligcn liera
µxju EunF|ålur på All mnnclc.
Ett häl'lc med 33 av hans cpu låtar
finns all köpa om man skriver lill
Spclmansnolcr, Junsjö 2()62. XX(L4)
Backe.
Nedan Cll smakprm ur hul'icl.
Nils Hdggbom

Harry Skilbergs Polska
1986
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Södermanlands Spelmansförbund 70 år!
Det ska vi fira med en kompositionstävling!
Vi inbjuder härmed just Dig till vår jubileumstävling.

Komponera Spelmansförbundets jubileumslåtar!
Vi vill ha:
En jubileumsvals, en jubileumsmarsch och en jubileumspolska.
Du får tävla i en eller flera klasser och Du får skicka in hur många
bidrag Du vill.
Gör så här: Spela in Ditt bidrag på ett kassettband och/eller skriv ner
den på noter. Märk kassettbandet/notpapperet med en personlig kod, som
bara Du vet vad den betyder. Skriv sen ner Ditt namn, adress och telefonnummer på ett papper. På detta papper kan Du också skriva vad Du
har döpt låten till. Lägg det papperet i ett kuvert, som Du klistrar igen.
Märk kuvertet med Din personliga kod och med vilken låttyp Du tävlar.
Skriv alltså ingenting annat utanpå kuvertet. Lägg kuvert och kassettband/notpapper i ett större kuvert och skicka alltsammans till Ulf Lundgren (adressen har Du nedan), som själv spelar in alla låtarna på ett
band, som juryn sen får att lyssna på. Genom detta försvinner t.ex. risken
att juryn färgas av att den känner igen en eller annan spelman och alla
låtar får samma förutsättningar.
OBS! Låten får inte tidigare ha tävlat eller varit publicerad.
Juryn i vår kompositionstävling består av tre riktiga spelmansveteraner,
nämligen Arne Blomberg, Ingvar Andersson och Sören Olsson.
l:a pris är 750:- och 2 valfria nothäften ur vårt försäjjningslager.
2:a och 3:e pris är 250:- och ett valfritt nothäfte.
4:e - lO:e pris är ett valfritt nothäfte .
Vi vill ha Ditt bidrag senast 2:a mqj. Prisutdelningen sker vid spelmansstämman i Julita på midsommardagen.
Frågor? De besvaras av Leif Johansson på telefon 08-°779 89 67.
Skicka Dina bidrag till nedanstående adress, och märk kuvertet
"Kompositionstävlingen":
Ulf Lundgren
Högåsavägen 3
152 70 SÖDERTÄLJE
08-550 864 64
5

Varför hör man så sällan spelmän spela solo
trots att duktiga spelmän inte saknas?

"

Del ur |'råFslu|lninEcn som liE&cr Ull
grund fix del spcciulurbclc pu muslikhöEskolan i Stockholm som i sin lur liggcr
lill grund lär cjcsnj uniklur. Ambitionen
är all belysa och diskutera frågan från
olika pcrspckliv och u|gånBspunk|cr.
alltså inlc all finna cll dcfinilivl svar.
Del malcrid som används bcslårdcls
av egna crfarcnhclcr, andras crl'arcnhcler insamlade med hjälp av ett l'rågcformular. samt liltcmlur och arkivmalcrial.
Den 1?jrma artikeln stullcr kum(dµn
varför del över huvuduyµ ar inlrcssanl
med solospel i svensk folkmusik och
Mrs¢jkcr belysa solospclct ur olika uspcklcr.
Den andra artikeln försöker Rjrklaru
varför del ms allt ur ont om s(y|(*pc|undc spelmun j 9U-lulcls Svcri8c.
Efmom jag använder mig sjulv som
referens torde en kon prcscnlation av
spelmannen Lisa Hcllslcn vara på sin
plats:
Mina lbrsla möten med lölkmusikcn
skedde med min puppas hjulpi NorrköpinE och CktcW@und. Nurja8 var Il år
bUrjadc jag all spela fiol i kommunala
musikskolan. jag fick mycket iradilioncll undervisning som inte alls bcrurdc
folkmusikcn.
Sommaren 19'79 anmälde pappa mig
till en «mmarkurs i Ö$~||ands SpelmansMrbumjs regi. Del blev den gnistan
som vcMigcn ände mip och sedan dess
ar jaE spelman. Eller gymnasici gick jag
olika l'olkhöpkolor med musiklinjer.
bl. il Jonny Solings kuoi Malun& 1989
kom jäf in på MusikhBgskolan i Stockholm och dur hur jag ulbildal mig till
no|pcdago8 med svensk folkmusik som
huvudgenre. 1992 blev jag riksspelman i
vuxjö.

Terminologi.
Jag vill börja med all reda ut Cll µri
artiklarna ofta förekommande begrepp
på del all missmr$lånd må undvikas.
Jag anvUndcr ordet solo och soloartist enbart i bcmurkclscn all spela sjulv
inför publik. All spela ensam ur all spela
solo.
En annan term som l'ömkommcr i
olika sammanhang är spelmamlag. Del
är l vissa kretsar Cll ncganvt laddat ord
och i andra hcllsonika en benamning på
en grupp spelmun. l dessa artiklar anvUn-

6

dcr jUf del I'ör all beskriva en µupp
spelmun som irul1'us mgclbundct och
spelar och som ibland l'rummdcr inlljr
publik.

Va^r jag tycker att solospel
borde Wrekomma oftare ån
det gör.
Jag vill Hjrja med all cilcm konstnamn Bror Hjcm
"Inom all konst ar del individen som
skupur. så är del Uven inom folkmusiken.
Vadbr ska spelmannen vara en del av cll
kollckliv, mcdclmåuans jordmån, mera
an tonsuuumn, målamn, musikern, bildhuggumn, diktaren, som ullu uÉcr crkun-

Har Du sett att Bengt af
Klintberg gästar
årsmötet? (sid 12)
7

lät! U1u\ hundra xpclmän kunde höE$l
femton mclcxjin uch av dcssu spelade en
lrcdjcdcl 2:a reprisen. en mjjcdcl 3:djc
reprisen och åicnäcndc lmcjjcjclcn lisrsökte siC på både l:a uch 4:& reprisen.
Åicrslcxjcn brummade på ioniku och
clominanli F'dur«·h iillMC åi h(¥roch
vUnslcr, och nur jaE pen"m hriµ armdb
rclscr lbMklc få kunEj('n all vi skulle
sluta på en Gån& drtbjdc del Mminsionc
(SR) sekunder innun nåµa cl'icndunwrc
bchaµdc sluta upp med all spela."
(Hcmbyµjcn 1954 nr 4 s.69).(Linp&)).
Del betyder så vill jaE förstår all
"allspdcl" bcslcxj uv människor som vur
vanu all spela solo, med allt vad del
inncbur uv cFnxinniEhc|. Med liden hur
spelmunnen "mmåii" all anamma 11cr
av konslmusikcns orkcslcrijcul uch håmmda8cn hördes en µmma1 veteran l
spcImanmmkcn yllra:
"Nu l'ör liden kan del till och med
hundu all ulkpclcn Iåicr bm!" (AnnaGreta Fmhm).

F

da mighcicr all vara en pcM)n|i8hcl. all
ha cll JAG?" (Bror Hjon, Spelmannen
19.¶))
Mycket av den äldre folkmusiken ur
ulprågkl solislisk och lumpar sIF sällan
för unimnl sumspcl, åtminstonc inte vud
vi idag betraktar som unkonl. Hur |iNcr
en paradox som torde huntxa urdcl läktum all folkmusikdjmlscn och duriblund
jag sjUlv, på 11cm säll påvcrkuis av
konslmusikaliska idcul. Då man i spelmanmimlscns barndom lulur om hur dc
allra lbma ullspclcn skulle orµniscms
liWtår mun all Uven om allu spdui tuunmu
mckxji. i princip, så har rcsullalcl vuril
allt annat un unisonL Del framgår också
all alkpdslcdama haft en önskan ull det
hela skulle låta mer "civiliscml" un del
uppcnburligcn &j(mc.
Den s¢jmlUndskc Iolkmusiksamlurcn
och orµnisalömn Gustaf Wcllcr ( l!X)11977) bcrätlat
"På sludcnlcmus idmisplus försökle jag all med den slom spclmansskamn
spela en upplandsvals, som i god lid
lilklUIhs sumlliga ddlugandc spcImUn
för inövning. Gud sig förtmmc vad del

Alltså:
FÖRR bestod alkpclcn av cFcnsinniµ spelmän som spelade samma låt men
valdigl olika.
NU beslår ulkpclcn ol'lu Uv mer eller
mindre ruiincmdc "orkcslcrmusikcr"
($pc|mun$luB$ medlemmar) som snulli
rUllur si8 eller "dirifcnlcns" (all-xpcklc·
dårens) vilja. Rmdoxcn bcsiåri all jag
sjuiv, liksom dc ncm lrur jag. upp&allar
cll "snygg" allspcl, men ull juE undå
ömkar mer individuuIMn. Njulvs¢lundi€"
hel, inlcgilcl av dem xcjm spcIur.
Hela jjcnrcn ur impmvixaiorisk i
månµ avseenden. Inte i samma bcmurkclsc som Lex. jazz och baruckmusik:
UIIUU till eller undnnµr av själva mclodin ur inte så vanliµ. men all spela olika
I'rån elnF till dnE. drillu cdik£ nyunmm
annorlunda, dm lite cxlru i någru toner
I'ör all låta andra j;å snabbare (aµ'Bik).
allt lbr all uttrycka hur jusl denna stund
känns, delta är också impmvisaiion.
Eftersom just ullrycksmcdlcn ibland
ar iumliµn linsUlla murks dc inte i sintc
NlmmunhunF. Apgik är Lex. nueo( som
inte fungerar, liksom omumcnlik 1Ull
föwvinncr i ljudmassan när man är lijr
månµ. All inloncm svUvundc inlcrvull

uri och lljr sig möjlig i µupp men del
knivcr en ucrhönj lrUning eller pmfcsioncll niv& MöjHghctcn all varicm sig (rån
gång lill Eån& µucix närluslcn fullcr pil
bcµunsäs naiurliµvis avscvUn i ensemble.
Alltså:
'
tUjci cll hislariskl µ:rxpckliv och cll
konmMigl finns del skäl all l'örcspdka
mer solisliska spclmunsinmscr.
Historik
Del µmla bun&mmhUlki Ur den lid
som ol'la anvumjs Mml mliercns idebuitcr
i Lex. en av SvcriF$ Spelmuns Riksförbund ulFivna lidnin8cn "Spelmannen"
ochi slöndu ullnWnhctxm en Kkd(¥isk
norm. JaE har Fcnom all leta i arkiv
|'örs¢jk1 bilda mig en uppfallning om dc
omsWndighcicri vilka spelmännen spelade "l'örr". Dels innun spclmansslämmomu var uppfunna, dels i s1Ummomas
barndom. l dc inlcwjucr jag lust från
sadm SvcriéF talas dclom spelmani pur.
"Nåjya ypperliga spelman som på
J8QOJCW)jalei iwr vill kända och beiykiade nätnligen Per och Swn Bertil..."
(1.UEMM0:2)
"Spelemdnnen M den liden var
Amkrs Andersmi och Län Ren:von ,Mn
SIävie. " (1.UEM12603:")
"Spelelnannen uar nler¥ndels någon
sd kullad byspelman... skulle ej någon
sådan wim Iill handirså gick del bm med
någon dräng som kunde spda dragsM...." (I.UF.M79%:2)
Det lalus också cm ull ju l'cslliµine
mnmunhang ju llcr spelmun.
"l regel vur del lre stycken som bric·
kade spela på So/iero." (I.UF &440:2)
"Kemin Andersson var atoller mi
Anders Anders.ron cich spelade mm M
pi(in Iillsldllningar. " (I.UIZMI2603:2)
A|driR numns fler än tre-fyra stycken. Om del inte fanns någon spelman alls
all ullgå fick man kmkc nöjasig med en
junta som mlladc till dans nallen iFnom.
"Mången gång dansades utan
mlhyik.(Na wr dei n(}&onjlickl sam tm1·

lade dallsmelodienla... Då man hade
sMmun lillail spdti 3»ng man aldrig."
(1.UF:M7%$:28)
l spclmansrUmlscns txamdom samlades spclmun till s1Ummor som ofta (Urc&icks eller bcslcxj helt av spclmanslUv1inµr. TUvlingar ur i µundcn individuaIisliska, den bästa spelmannen skall utses. Detta pekar på ett pmiiivUuppmunt·
runde RsrhMlningsm till solisliskl spel.
Del var under dessa Rjnua s1Ummor
och 1Uvlinµrscm man fur Rjrsla gånFn
lut många spelmun spela lillsammans,
ullspcl. Delta blev scdun gmgrund både
Rjr spcImansförbund och spdmanslug.
Spc|man$|Wl är alltså en Rjrclcclsc som
ur rclulivt nytt. Av dc idajj vcrksumma
|aFn µuMadcs de första på 194O-lakc
och de flesta under och i synnerhet i
slutat på |g70-ul|cl.(Tcmhaf-&5)

Beskrivning av nuläget
All beskriva sin samtid Ur inte cnkdl
och $pcR|ar kanske lika myckcldcn som
skriver som del som sku beskrivas. Jag
vill Undå göra cll 1'öMk all skissa dc
olika typer av sammanhanB dur mun MSr
spelmun spela, solo och i grupp.
SpclmansslUmmor och folkmusikI'cslivalcr runt Eurupu bjuder på två $|%s
musiccmndc:
(l) o1Ticiclh musiccmndc med ctablcrudc ensembler som uppirUder på
scenen
(2) inofTiciclll musiccrundc dur man
1Al1'as två eller tre spelmän för all spela
vad mun i SvcriF brukar kalla buskspcl.
Men del linns dessutom ett "orguniscral spcmlant" musiccmndc som går
under bcnämningcn "allspcl".(Ling-89)
Gemensamt Rkalla amlnFman8 som
beskrivs nedan, undanlagcl rockklubbad
fcslivalcr, ur all dc amngcrus på ideell
basis. Anistcma får betalt, om möjlig.
men de sujm urbetar med sjUlva arrungcrundel ur glada och hcdcrvurdå cnlusiaslcr.
Rå spdmanstUmmors cslmdspcl kan
man hm spelmun som kcmmildil Rkau
visa upp vad dc oval på. ibland arockså
en mer clablcmd spclman/anist anlitad
sc'm dmfplå$lcr (bc ovan). Variulioncrna
är stora både vad kvaiilcl och antal spel-

mun anbelangar. Möjligcn finns där en
eller unnan spelman som spclur $C)ICk
Till olika 1olkmusikcd&r cnµgcrus
mer eller mindru pMCssioncllu spelmUn, i grupp Iiljr del mesta, ibland i pur
men sällan solcw1islcr. Det ur vanliµ all
en konxndd inleder kvullcn för all helan följas av dans.
På dc fcslivalcr som finns kan man i
konsertmyllret också lä Iillfllllc all lyssna till ensamma spelmun, men också dur
ur del mest grupper som liummdcr.
Samma sak gUllcr för dc danshus som
cnµgcmr mister utifrån. del ur grupper
som spelar till dans. M¢jj|iFn kan en
cmm spelman stå Rx musiken vid dansinstruktioncn som Rjr@tr sjulva dansen.
Numera kan man också på
jazz&rockklubbar och rock/eslivaler
Iyma till svensk folkmusik, dcttu mycket lack vane Hcidninµunu sc'm rujt vug för
Lex. Gamarna. I dessa grupper hör man
solcwpcl i samma lOm som i mck och
jwzg'uppcr. dvs kompet |igw kvar och
en uv unistcmu "solar" dvs impmviscrur
över mclcxlin eller harmonierna.
Dem ur i ston dc iiMUlkn dur det
skulle kunna finnas möjlighcl all höm
spelman spela solo.
I dc grupper som nu (-94) turnerar och
ger ut skivor. Lex. Chrmpa, Den Fule,
Frifot hörs dc olikt musikunlcrna ibland
spela om inte solo så i van fall solistiskt,
dc komµs av dc övriga mdlcmmamai
bandet och har sxxIan stor frihet all "sola",
men detta innefattar också impro.
visalioncr över mckxji och harmonik.
Ikl W också ut skivor med enskilda
spelmUn. En del av dem vuljer ull omge
sig med med musikanter och vurva med
solospcl, Lex. Ptlcr "Puma" Hedlund,
andra vUljcr alt spela helt sjUlva Lex. Ok
Hjort:

Lisa Hellsten

Dem tlr den lbrma unikcln av 2, mm
Lim skrivit. Hon ur kumkc mer kund
som Lisa Amcndul. SpcImansRjrbundcls
ulbildninpminislcr.
Fortsuuningcn på artikeln kommcri
cll senare nummer av Sörmlandslålcn.
Rcdaklioncn publicerar gärna Din
cvcnluclla reaktion på vad hon skrivit!
Se adressrutan på omslaµcts baksida.
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Lästringe Låtar
Så började det
"Del var en mörk oklobcrkvUll i
sudcmljc 1980. Jag Slcxj ulunlUr Rimnings@rdcn, ett av dc gumlu husen högt
uppe på TondcullbcrgcL Jag hade kommit rutt, RSr &1r inifrån hördes liolmusik.
Del var n%('n gammal låL Del lät som en
polska, tror jag.
- Åk till s¢xknuljc, hade man sagt åt
mig. Dur linns en grupp som varje måndag spelar låtur med Yngve Andersson.
Han ur sonson lill Anders Andersson
ifrån Läslringc.
Nå, Anders Andersson hade jä€ hon
talas om. Och ett par låtar efter honom
kunde jag spela. Del var vUI Storpolskan
och Lu$lrinBc Gånglål fast den senare
med bara två repriser. Men jag hade
ingen anin8 om vem Yngve vur och den
lilla gruppen kände jaR inte alls.
JW log Cll $ladiet laE om fiollådan
och gick in i huset och upp på övcrvåningcn.

"

Dursait dc, en sex, sju stycken och så
Yngve. En uldm herre. lite över sextio,
kon och spUnslig och med Cll snullt ansikte. Men lite l'ull i lån såg han ut. Vilka
dc andru var har jag E|öml, men iue tror
all del var Rdfoch Slig ach Anders, samt
någon kille till och Cll pur 1Hckor. jag fick
en stol och sl% mig ncri rinEcn bland dc
andm.
- Nu tar vi Rinkebyvaken. sa Yngve.
och vi salte igång. dvs jag lyssnade mest
den kvullcn.
Durvarintc bura låiarsom han Ian sig
av sin farfar. Där (änns dc efter svärfar
Edvard Pcllcrsson, bosatt i Fagcrhull,
Vagnhurud, men kommen från Humclkurr utanför Trosa. Dur var dc eller
Edvards brudcr Arvid och Hjalmar och
|'mmlbr allt fader August från Humma
kurr. Och där var låtar från Nyköping.
Jag kunde mie som i en ny värld, men
samlidigl värdet så bekanloch naturlig.
riktigL CL'h jag kämk vCjkjtwj 1Ur Yngve
nur han spelade och nur han bcrutiudc
sina små anckdolcr runt kaffcbordcl.
Men varför skulle del inte kunnas
konstig'? Dur salt jag plötshgt milt i en
levande låuradition med spelmansmusik
(rån hela Mim Sörmland sirtmmandc ur
Ynp'w lid. Och (lån honom sidlMc en
almadUr från liden när scklcl var ungt
och nur hans låtar spcIadcs till dans och

(est.

S

Den lilla gruppen skulle några månader enare bilda en förening. Rmnin&cn
skulle hela Lu$(rinF Utur. Om delta var
ullu överens."
(Ur Andersson & Pellcrsson. Ett
stycke sörmlundsk spclmanshisloriu skildrad av Ulsuingc Låtar. Boken ulgivcn
19®6)

Sökama
Folkmusiken har alltid hall en enastående 1ljrmåµ all lä mUnniskorull söku
och all vilja bevara. Söka sig tillbaka
|anB$ arvslinjen. ner till låtarnas bcgynnclsc, fast ingen når ju nåpnsin så långt.
Men all åtminsionc lä FÅ en eller nåµu
gcncralioncr tillbaka. &cr bara del en
djup li|||'md$uu|c|sc. Att få bevara dessa
låtar, spela dem som dc en gång spädes.
återskapa den miljö dc en gång levde i, i
lagom blandninj; med vår mcxkma tids
impulser. ger en särskild drivkraft hos
många av dayms lölkmusikulcwum. Del
var bland dessa sökare, bcvarurc man
kunde finna del mrstu frtjcl till La$lrinÉe
Låtar. Och nur dessa då trul1'ur på en
sådan slorhcl. lmdilimsHmm och inspirationskulla som Ynµvc. måste ju, om
inte ljuv, så Mminsionc mycket intensiv
musik upµ4 Del var en lycka all mötet
ägde rum, både för ciss vc1Firifa men
uven för Yngve, tror jug·
I dc folkmusikkrclsar som YnEvc
vislud% i under sluta uv 7U-lalcl. verkar
man inte ha varit medveten cm dc cwkalltxwu vänk han Kw Ni form uv sill låtarv.
Ålminslonc har mun inte försökl la reda
på del. Man spelade endast de lä låtar
eller Anders Andersson som var kunda
nedan. Och jag undmr om inte Yngve,
precis M)m för mig. var mer eller mindre
okänd bland dc llcslu spelmun i SCkjcrmunland. Del känns skönt all |'ömninEens grundWgµrc log lag i saken. Del
måste vara rå föreningar förunnat all rå
ha ett sådant udclt syfte mm all Iå samlas
runt en riklig lmdilionsbUmrc med ett
levande hålarv och l'å Rim lradiloncn
vidare till spcImansvunncr och kommande gcncrulioncr.

Inget spelmanslag
Del stad klan redan från b¢jtjan all
Mmningcn inte skulle bli nåjgcx spelmanslag. ln8cn hade vul någon klar definition på vad M)m menades med ett spelmanslag. men alla kunde all nu gullcbe del

inte bara all samlas en Eång i veckan och
spela Eladu låtar tillsammans. niöjhµm
öva inför nåµm kommande spelmansstummu eller upplrikjundc under spcllcdumns dimkliv, och i övrigt ha en sncial
lruv|i8 samvam,
[ lukt med ull Ynµc Iudc ut sina
låtar, växte mcdvclcnhclcn om all dessa
låtar inte bura var små triviala mclcxjisnullur. u(un bakom länns så mycket mer
all hämta. Varje låt hudc ett CECl liv, en
egen historia. Innan Anders Andcm«m
eller Augusl Ptllcrsscm spcIudc låicn,
varifrån kom elen då? Vud hette Qnjcn.
slUllcl den hårslammade ifrån. Vad var
del far typ av låt'? Vad skulle man dansa
lill den? Eller var del kanske ingen dunslåt'? Vad vurdcidå? CL·h den dur polskan
eller Amjcn Andcnuccms morfar. den
måste ju vm Iiån 17Xkldcljx'h &n var
n(u äldre än så.
Så funlasliskl mycket del fanns all
lam. Yngves lålur blev som en slor injcklion av nå8on vitamin. som slimulcrudc
vår sUkurinslinkl. Vi nöjde oss inte med
mclcxjin, vi ville veta allt.

Övning ger kvalitet
Lä$lrinec Låtars syl'lc blev inte all l
|'(Ksla hand uppiruda, men cflcrsom dc
11csla låtarna var dansmusik. blev del
nalur|iWvis en Bivcn må|sallnine all spela
till duns så cjåiu som mcijliµ Och mcjjlijp
hclcma fanns, l'niml'ör ulll i &kjcnäljc.
dur Duns-och Folkmusikhusa ordnade
månuiliµ dunscr. Oc$$vUrrc sluludc
tyvärr vcrksumhctcn nur del ullmunm
inlrcsscl lär µmma1 och l'cdklig dans
dalade mol slulcl av ållilulcl.
Men I'mm tills dess hinns månµ lilllållcn för mninEcn ull vant dansmusiker. Det kunns som om dunsvåj;cn bö9ar
komma lillbaku nu igen.
l och med dunsvcrksamhclcn lände vi
oss en viktig suk, som ju borde vara
självklar 1Uralla med ambitionen all spela
l'ör andra: del låter buttre om man övar
noga, del blir mycket hUllrc om man
iunkcr på vild man F(jr. Allt I'ör månµ
spclman$|uE och µuppcr verkar leva i
den upp(ållningcn all del räcker all spela
dc µmla låtarna som dc blir, utan nåpn
tanke på vare sif samspel, nnspcl eller
musikalitcl. Men vi hur cll ston ansvar
när vi vill Bc nåµ)nlin8 av vän spelmansarv. Del ur unsvarcl mol oss själva, ull
inte handskas ovamml och hänsynslösl
med vän hantverk. CL'h vi lurar ingen all

,

Andersson & Pettersson
Itu ull så hur ska del låta. Publiken ur
mycket medveten om vad som ar bra
eller dåliel och vi vinner cmjasl nya lyssnurr och utcwurc nur vi kun Ec dem kvuIilcl.
Del ska erkännas all Läslringc Låtar
inte jumi har 1"öljl dessa ambilioncr.
Månµ liumlrädundcn har lämnat en hel
dd ull önska. Del ur en |'örulmlnin& all
samlliµ dcllaµrc j en spelning har
samma måkällning. Del räcker all en
eller någu Rillcr ur den ramen Rjr all
msullalcl sku bli mindre lyckat.
l delta sammanhang upplUcklc tömningcns medlemmar all del l'ungcmdc
bällrc om inte alla, alltid spcIMc samlidiµ Genom uppeldning i mindre grup
per lick man mµkci slönc möj|i8hc| all
forma Iåluma som man ville ha dem.
Samspela blev tUllrc. rytm och karukiur
mcrcxakl och Allt. Ti|||hxL¢lu||c|scn blev
större hos µuppcn.
MundaEskvu||umu blev ofta småµuppskvällar. dur nåyu övade l'csr en
duns. nåµu övade teknik, nåµu hjulptc
nybörjarna. nåµu forskade i låtur från
amjrj plalscr inom Scklcrtilljcs kommunµinscr, mm. Men samlingen kring Yngve
och hans låludäming glcmdcs a|drie bon
och del scx'iall viktiga allspclcl har hela
liden l'åu la sin del varje kull.

Utan ledare
Från 1'öNlå stund har |'ömnlnFn verkat utan nåµm utsedd ledare. Del var bra
all del uldrij; lijnjcs på tal. (Or del var en
av 1'örulsUllninµmu för all en sådan hur
verksamhet ska l'ungcm. Yngve ur ju en
nalurlig ccnlmlligur. Utan honom hade
det a|dn& blivit nå&o(. Men hans roll ur
inte all vant vurc sig konslnurliB ledare
eller all föru föreningens policy. lställcl
har medlemmarna tillsammans läst alla
frågor om vcrksamhclcns innehåll, planer för närmuslc liden, hur kommande
uppträdanden ska gcncml'öms. Spontant
har del ibland blivit en li|||'ä||i& ledare,
ibkiM har nåpn ulsclt$, men aldrig mol
sin vilja. Ibland har del blivit bra, ibland
inte. Men dcuu ur ju cu sUllull lura sigoch
Cll sämre msullal måste lä komma då och
då.
Ondl'örandcn ach slyrclsclcdamölcr
har urxjcr åren växlat dia. vilket också ar
Cll tecken på all i Lä$lrin8c Låtar deltar
vcrk|iEcn samlliga i |lwninEcn$ ulvcckling.
Men avsaknaden av ledare, del stora
antalet aktiva och vcrksamhclcns inriktning har ju också sina nalurlip avigsi-

dör. Del är svårt, om inte omöjligl, all
lilWmdslillla samlliga önskningar och
viljor. Mest märks vul delta has dem som
ur nybörjare N sill inslrumcnl eller som
|'olkmusikspclam och hos dem som har
kommit långt både i teknik och Iåikun.
nl|gm. AlltlUcdla kur vi gkjml Hm ull vi
bland ciss har såna som inte hunj;cr med
av @on an|cdnin& men islällcl för all la
hand cm dem, har vi spelat på i vår cpn
lakloch Ull sdul har%)n lämnat c¥& Dc
"dukligarc" har vul på sin kant kuni brist
på slimuluns och utmaning, då RX'eningen inte lungrc lilll'N någo| som kunns
ulvcckjaMc. Den scnam gruppens reaktion är hell naludig,&n finns i alla församlingar. Och fck dem finns del alltid
nya utmaningar. Men vad gllcrcjcn liljm
µuppcn ar del allvarliµrc. Alla föreningars [ramtid hunger på all nya medlemmar anslulcr, och slannur kvar och tur
vid så småninµm Om inte Lustrinµ
Låtar lår nya medlemmar, kommer vi alt
långsamt avsomna. Än ur del ingen läm.
men vi kan bara se på del faktum all när
förcninj;cn bildades var del en "unBdomsRmninf'. mcdclåldcm iåf under
lmllio år. Nu liggcr den över fyrtio med
bm marginal.

Ansiktet utåt
Även om La$trin8c Låtars verksamhel från böcjan var, och cµnlligcn l'cmfarunde ur, i 17#la hand I'ar mcdlcmmuma,
så har ju del uiåuiktadc utbudet i allra
höjµla µad drivit |ljruninFn framåt. Dc
åicrkommandc årliµ armnecmanrn är
spclmunsslUmman N Tomku|lbcrFl på
pinpldagcn, SckclskiflcsslUmman, samt
Anders Anderssons stamman andra lördagen i september i Läslringc. l avsaknad av mplbundna dansspclningur ur
för närvarande denna sida lite mindre
aktiv. Några kasscllinspclningar har
åslMkommiis, en alldclw ny intern utpk
va med komposilioncrav medlemmarna
har tryckts. Vid dc llcsla av Sörmlands
spelmanssummor uppuudcr forcningcn
Rit del mota både trän scen och danspodium. Del vi nu vUnuir på ur den rMioinspcIning för Radio Stockholm vi &jordc
lijr ett år sedan och där en snabb utsändning utlovades. Men bandet har väl
hamnat långt ner i lådorna. Kanske har
del av mi%% bdivil¢wenqx:la1 md nå@m
skinnhuvud ruckgrupp. Del är ju nu så all
folkmusiken får slå tillbaka för dc andra
musikstilarna når l'dk som inte vet något
ska "ha hand om"c1".

Den lusta insalscn hilldk ar nof åma
boken "Andersson & PCucrsson". Ett
slyt'kc sckmländsk $pc|mansh|$lorla skildrad uv Lu$lrinEc Låtar". Den kom ut '
|~Qch beslår av några yppcrhµ aniklur cm Yngve och hans spclmanslMMcr
Anders Andersson och August Rellcrsson. om danslrdilioncn i cKlm Sörmland
och om Rjmningcn. Men framförallt
innchållcr boken tiO si upplcckninµr av
låtar, dc flesta aldrig 1idiµrc utgivna.
Boken ar en prudukl av mycket hög
kvalilcl och cll yppcdigl exempel på hur
bm del kan bli om man vill och om man
strävar ål samma håll. Tyvärr finns den
inte lungre all lä lag i. Men cll nytryck
kan vara en gcxj idé.

Fmmtiden
Läslringc Utur ur nu inne på sill
fcmlondc år. Det ur en ålder som borgar
Rit ull 1tjrcninµm kommer ull lcvu vidttre
månµ år. Så mycket ambition och drivkmfl finns del hcx mcdlcmmamu. Nya
medlemmar kommer all låda in. µmla
kommcrau Rmsvinna såurdct bura. Men
vcrksamhclcns syfte, policyn, kommer
aldrig alt ¢bvcrF$. Yngves låtar kommer
alltid alt vara fNuningcns käraste skNcbarn. Låtarna kommer all forLUlla spridas från spelman till spelman. Del ('år
uldriE slulu.
Det vi RHjkcrall inte tunka på. men
som vi alla vet kommer alt ske, är all en
dag ur inte YnBvc langm md bland cm
Del ar 1ånµ dit men cflcrdcn lidpunktcn
då vi står sjulva,ar del an vikliµrc alt vi
inte glclmmcrdcl stora ansvar vi fåll. All
förvalta Yngves Iåtarv.
" Någcn EÄÉ1 kommer ljglrinW Låtar
all vm bona. Men våra låtar ska leva och
vi ur lyckliga 175rall vi hur lått vam med
en kon stund. Kanske har våra lafalla
1brsök·all för lradilioncn vidare Um
nåBH lilcl för all musiken ska stanna i
munniskans medvetande som en a|dri8
sinande kalla till gludjc. j;cmcnskup och

liv,n
(UrAn&nson & Peuenson.)
UYLundgren
medlem iLäsn'inge Låtar

(Vill Du dansa lill toppenmusik'? :
Kolla sidan 12!
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"Westers polska", upptecknad 1934 av Nils Denker.
(Se omslajpts l'ör:la sida)

V. Vi@kcr, Sörmland.
Erik Axel Wcslcr, l'éxjd den 22 mani 197& Bo8årdcn, V VInBiikcr. Komµmcmd av honom och l'adcm |I|lhc)µ. (Mest torde
del dock vara tradition).
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Vidslåcndc polska ur
cnligl Dcnkcr En varianl av
'Tyska klockorna" eller
"$1cnbockcns polska".

e

¶)

.

® bclyk,
all ¶jcimanncn

¶t
CV

knackar med
stråkens frosch
på fiolen på
makcradc
milen på Iic»

®

len.

I slällcl l'ör knackningarna brukade
också fiolen, under del vänslru hunden
hc$lls cm halsen på liiolcn, slungas ut l'rån
kruppen. Wcslcr ullryuklc del så: 'AnUngen slår man på fiolen eller m man
släppusådå så."
Wcslcr 1OMC vara den ende som nu
anvundcr dessa "stråkknackar", vilka i
Djurklous uppsats 'Tvenne spelmun' i
Svenska Fämiljcjoumalcn 1975 omnmnu som gamla
Wcslcrs polska, lcxlcn ovan samt
lcckningcn ur humtadc ur Dcnkcrs upp1cckninµr i Gustaf Wcllcrsluµn. Upp1cckninµma ur ännu inte publicerade.
men finns för studium.
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Nik Häggbom

Josefina Andersson "en sjungandes människa" från Flenmo by i Mcllösa

l boken "MELLÖSA i SÖRMLAND", utgiven 1964. som handlar om
folkminnen i socknen, står under kap. 16,
Visor. ull Jcnsdina Andcmon under årtionden har varildcn Wnumsia "sjungandes munniskun" i socknen. Eu fcmlonlul
vislcxlcr, xm hon brukade sjunµ. ur införda i denna bok.
Dur slår också all hon hade en lin
skakkådm Ett µnska ston antal dikterar
bcvamdc och dc ur till stor del hyllninpdikter till grunnar och sluktinµr.
l Spchnansforbundcis arkiv i Malmköping l'örvarus inspclninµr l'rån 1930Idel dur Joscl'inu $junEcr några av dc
µmla l'olkvisoma.
l boken "FLENMO En by och dess
mUnniskT" kan man på sidorna 214- 215
och 331 - 337 lusa om josefina och hur
hon beskriver uldrc lideri byn. InledningsoNen på sid 331 lyder: "Del står ett
xkimmcr uv l'olkvisuns milda anda kring
Jcxc1Inu Andersson".
l boken "SÖRMLANDSBYGDEN'
hån 1937 finns vidam en anikcl om henne
µå sid 109- III.
Joscl'inu l'Ckjdcs 3 1/12 1875 vid Qrden Vinlcrµlun i McII(Nu socken som

yngsta barnet blund km syskon. Vinlcrµlan, som ursprunghgcn var avstyckad
från den inliHigµMc byn Flcnmo, hade
gåtl i slukicn sedan 178(klalcl.
Modem Malhilda Chrislina Olofsdollcr, född vid Vinlcrµlan, avled hösten 1879 nur Josefina endast var 3 år
µmma1. Del bcrUllac i boken om Flcnmo
all när liket "lästes ut" från hemmet vid
VinlcWlun sIqkj den lilla Josclinu vid sin
I'äN sida och sjcmg med i palmen så klan
och vackert ull dc som stod omkrin®
|unEc mindes den lilla Ilickans sång.
Många FånW lick Mm sedan höra av dc
gamla:"Du $anF så vackert på moms
bcgmvnin&'°.
Fudcm Johan Erik Andersson, l'ödd
vid NcdcWånkn D 1/6(1:.91 Flcnmo by
inköpte Qnjcn Kmmnus i Mcllcka socken im dit han l1ytladc med sina km
barn.
Har ullbnngadc joscfina sin barndom och cnlig en lämiljckrtjnika, skriven uv Krislinu, en uldrc syster, sjöng
hon mycket i hemmet. Fudcm var gud
sångare.
Josefina gi'ic si8 1906 med Erik
Amjcrsson, Flcnmo och dc övcnog samma år hans Rkjcmcgår'd Ncdcrgåxkn Cll
6 (1:4),vilkcn dc brukade till 1936.
Mukumu txxjdc kvur på gården så lungc
de levde. Jascl°i nu avled l III l 1960.
Josefina var under månµ år anlitad i
del kommunala arbclcl i Mcllcka bl. a.
som lcdumol i dåvarande kammundl'ullmåkligc och barnavårdsnämnd samt på
uldrc dagar uven som oMl'omndc i hemhjulpsnumndcn. Hon var en aktiv medlem i Mcllösu Hcmbygdsl'ömning och
var en av inilialivlaµmu till bildamjcl av
Mclläsu kyrkc» och hcmbyµjskör.
l samband med all Josclinus dotter
Ingrid ny|iecn har avvccklal 1Udcmcgården t Flcnmo kommer hem alt M)m gåvu
till S¢brmlandx Spclmunslörbund överlamm den gilurr på vilken Josclina brukade ackompaqjcru sina visor.
Ncdlccknal av syslcrsoncn till Jcmfina md djupa Rjllcr pu bUjc Iärsoch men
sidai Flcnmo by ach nanigµn'k gärda'.
Ragnar Alvfow
Huµµlan IS B, 113 47 Stockholm
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Kallelse till

ÅRSMÖTE
i ,MalmleÖping lördagen den 18 mars 1995

13.00

Samling med kaffe och smÖrgås på Nlalmköpings Värdshus

14.00

ArsmÖtesfÖAiandhngar i Stadshusets hörsal. Mötet inleds
med allspel,
J anslutning till mötet kommer Bengt af Klintberg aH tala om
SÖrmländska folksägner.
AyEgéSE

17.00

Nlidda, ,å Värd.hu.et

FÖr det kraftigt subventionerade priset av 11Ch- serveras
varmrätt, öl eller vaHen, dessert och kaffe,

Efter middagen spelar CiANWIELDAX upp till dans,
B

Anmälan senast den 3 mars genom aH betala in 110:- per person
på spelmansfÖrbundets postgiro 122474-0,
upp|Vsningam 13irgiHa Stenberg, 08-550 133 43

Välkomna!
12
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MARKNADSTIDNING
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SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND
Redaktionsadress Glo Nils Haggboin
Blidvagen 6. 137 57 Västerhaninge

BÖCKER, NOTER, KASETTER OCH SKIVOR
FRÅN SPELMANSFÖRBUNDET
Förnya och utöka Ditt folkmmikbibliotek med våra Ana produkter till specialpris
Svenska Låtar, Södermanland
Vårt landskaps del av det klassiska storverket.
207 uppteckningar. Faksimil av orgmalutgåvan
från 1934.
Pris: 35:-

A G Ro8enberg, 420 Svenska
Danspolskor, MM
från Södermanland och andra landskap. Faksimil
efter utgåvor från 1876-1882.
Pris: 40:-

'

k p Lemer, Folkmusik från Norra
Södermanland
Faksimil efter utgåvor (rån 189!)- 1900.
Pris: 45:.

Morfärs fars dansmusik

Berättelser och bcskrlvnlnj!ar om elen äldre
generationcns dansnöjen och spehnän och hur
traditionen lever Idag.'
Pris: 30:-

Carl August Lindblom
97 låtar ur två spelmansböcker från 1836 och
1856 samt historik om den lcgcnclariskc
storspclmanncn.
Pris: 40:-

A P Andersson

Sörmländksa ARspelslåtar
Nothäfte samt kasett med gamla och nya
allspelslåtar från vårt landskap.

75 låtar och visor från Södermanland och Närke
upptecknade 1880 av skolläraren l Västra
Vingåker Augim Petter Anclergson.
Pris: 40:-

Pris: 40:-

Anders Björklund. Gunnar Norclllnclcr

August KarWons låtar

Visor & Versar

49 låtar från södra Uppland och norra
Söclermanland som August Karluson spelade clem.
Pris: 40:-

87 sjöinansvlsor från alla cle sju haven.
Pris: 35:-

50 Sörmland8låtar för två fioler
Utgiven till minne av Olnf Andcrmon, Arrangerade
av Olof Andersson.
Pris: 40:Sörmlanddåter
av C' C; Axelsson. Floclafors. Utgiven 1960. Egna
komposltloner:
Pris: 35:Sörmländska visor del l
Kasett med vIsor och rarnsor hämtade ur våra
vIsböcker.
Pris: 35:-

P

C

Sörmländska Visor del I, Il och III

vIsor för praktiskt bruk trän den sörmländska
traditionen. Ett 3O-ta) visor i varje del.
Pris: IQ:- styck

(

I den sköna VinQkersbygden, kasett
Folkmusik från Vingåkcr'mccl Slmmings. Anita
Hcclluncl och C'hrlstlna Frohm.
Pris: 35:-

Välkommen till Världen, kmett
VIsor och ramsor för små och stora barn från elen
sörmländska traclltlonen med våra bästa
vlssån
am
pns, 3ÉJosef Krysanck:rs

70 Låtar, Visor och Psalmer
Kompositioner och arrangemang för två fioler.
Pris: 25:-

Be8täll hem våra böcker, noter och kasetter så här enkelt:
Ring in Din beställning till Leif Epel/Excentric AB, telefon 08-99 91 90 eller
skriv till adressen Box 2041, 125 02 Älvsjö, 8å får Du ett paket med faktura på
posteri. Porto tillkommer på pHset.

Ny folkmusiktidning
En ny |i)|kmuslklldninE har sett duEcn$ ljus: LIRA - clniskl mumkmaµsin. Tidningen har lungc varit aviserad cich som frameir av
namnet slår den Falun FOlkmwik Nslivul närt Magnus Bäckslnöm stårockså IN inlccjninplcxlcn där han skrivcrall LIRA vundcr
sijf till "munniskor med öppna imm och nylikcl sinnclag. musiker och musikanter som vill skåda bcncm horixmcn eller vandra över
kRIncl, musikalskum som inte stannat upp. som vill iwpimm och insµcms". Redaktionen går ut hån redan i 1Unda numret. över 70
sudorsom rursig mellan lunpuch zairerumba, från Jimi Hcndrix och knutcdk till AhrrMu Jarroch hans kossor, cm konsten all lim
jip ach atlsjunµ lvåstummigl med sig sjal, men uckså om spelmunnen och marknaden och om hur en ny gcncmlion ska hitlain i
lmdilicmcn. Kon sagt, del ur onckligcn Cll sjNk°ka1 nummer med massor av inlrcssunl musiklusmng.
Jag iunkcr inte recensera tidningen eller endast Cll nummer, men vill gärna pulTu Rjrdcn, det finns q;cnlhµn ingen annan tidning
sam lår uppdcn hur Fnrcn$ musik ulankXdcn akucjcmisku vadden. Dc ntlraligµn& &mlandslåtcn och Spelmannen urju all bclmklu
.ujm mcdlcmsblad med Cll truts ulll pnska begUnsui spridninpnmrådc.
Tyvuw kommer LIRA inte all Nlljm Rmssbyrån cllcri bokhandeln utan endast på vissa spcciclla RkMUjninpswllcn,i Swckhdm
bl. u. MdilKulti och Fdklcxc Centrum. FÖrdcn som ur intresserad gkdcl all prenumerera på lidnin£cn (265 krhclår, 6 nr) men rinjt
gärna redaktionen 0234133 77 lär ett pruvnummcr.
Stig Norman

NYKÖPING

RAJTAN BAND
Kufmusik och gubbpunk med Fred Lane, Thomas
Lundkvist och Kjell Westling.

Konsert med Vissångerskan Eva Tjömebo
och spelmännen
Mats Andersson - bas, klarinett
Inge Henriksson - durspel. dragspel
Kjell Landstsröm - silverbasharpa
Torbjörn Näsbom - fiol
Leif Åhlund - cittra, gitarr.
Culturum den 26 mars kl 17.00
Biljetter i kassan, telefon 0155 - 24 89 88

Onsdag l mars
THUVA HÄRDELIN och BENGT LUNDKVIST
förnämlig fusion mellan en hälsingcspclman i
fjärde
generationen ochen konsertgitarrist.
BARABAN
Internationella folkdansklubbens husband - 14
män
och kvinnor som bjuder på traditionell dansmusik
frärrwt
från Balkan, framförd på otraditionellt satt.

******
SÖRMLANDSLÄTEN hur 1idiµm uppmärksummul en CD med
Evu Tjömclx). Skivun rcccnscmdcs i ett tidigare nummer. Nu
kan vi Bmlu|cm Eva med spelmun till ull ha nominerats Kli
GRAMMIS l klassen VISA i sullskap med Olle AdoWsson,
Tomcin Bcr€man och Un Dcmian.
Grattis!

MIX MUSIKCAFÉ
Onsdag 15 februari
DALILA da SILVA och MARIO BLANCO
Samba, Bössa Nova, Ch6ro, Baiaio-brasilianskt med
Dalila da Silva sång och Mario Blanco gitarr.

Onsdag 15 mars
SKOLADE SPELMÄN
Från Musikhögskolan i Stockholm kommer Hadrian Prett. Sara Wignall, Ulrika Bodén. Fredrik
Lundberg och Mnrkus Svensson, unga, äregiriga
spelmän och vissångare. Tmditionellt och nyarmt.
CARJBIAN SWINGSTERS
Svängig franskkmolsk musik från Västindien och
USA med folk från bl a Sumpen Swingsters.

(fons.sid 4)
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STOR JUBILEUMSREA
Södermanlands Spelmansförbund fyller 70 år och det ska vi fira med en stor jubileumsrea på alla våra produkter.Vi sänker under jubileumsårv!t priset på de flesta av
våra noter och kasetter med inte mindre lin 50 %!1!
Se förteckning på baksidan av tidningen.
Vi säljer också ut gamla nummer av Sörmlandslåtcn för 5:- stycket
Följande nummer av Sörmlandsläten finns till rörsäljnin£':
Julen/69, l, 2-3/71,1/73. 1/74, 1/76, l, 2/771, 2/78, l, 2/79, l, 2. 3-4/80. l. 2. 3, 4/81. l, 2. 3, 4,/82. l. 2. 3-4/
83, l, 2, 3184, l, 2, 3/85, l, 2186, l. 2/87, l, 2/88, l, 2/89, 1/90, l. 2/91.1. 2/93 samt l. 2, 3. 4/94.
Passa på att fynda och fylla luckorna i Din bokhylla!
Köp presenter till Dina vänner! Tipsa andm om vår fantastiska rea!
Så här billigt kan Du inte köpa noter någon annanstans!
Noter och kasetter best'äller Du som vanligt hos vår försäljare Leif Epel. Adressen är Leif Epel/Excentric AB, Boc 2041, 125 02 Aälvsjö eller per telefon 08 - 99 91 90. Du får Dina saker på posten tilsammans
med en faktura. Porto tillkommer.
Gamla nummer av Sörmlandsläten beställer Du av Leifjohansson, Sågstuvägen 17, 5 tr, 141 49
Huddinge eller per telefon 08 - 779 89 67. Enklast är att ringa in de nummer Du vill ha i förteckningen
ovan och skcika in hela papperet eller skriv ner på ett separat papper vad Du vill ha om Du inte vill klippa
sönder tidningen. Även här får Du Ditt paket på possten med en faktura. Porto tillkommer på priset.

Lediga platser!
Det handlar om arkivet!
Södermanlands Spelmansförbund har i Gustaf Wetterstugan i Malmköping ett stort och omfattande arkiv, bestående av uppteckningar, inspelningar, foton, tidningsurklipp, noter, skivor, böcker och mycket annat.
Tidigare har detta tagits om hand av en arkivgrupp. Denna arkivgrupp
upplöstes för några år sedan, och sedan dess har arkivet legat i träda,
bortsett från en period då Ingemar Andersson från Katrineholm jobbade
med katalogisering av bl.a. kassetter och tidningsurklipp.
Vi söker nu DIG som vill hjälpa oss bringa ordning i vårt fina arkiv.
Du väljer själv hur mycket arbete Du vill lägga ner. En eftermiddag i
månaden eller kanske en stund varje lördag. Allt arbete är välkommet.
Vi lär Dig hitta i arkivet och ljjälper Dig komma igång.
Om Du tycker detta låter intressant eller om Du har några frågor är Du
välkommen att ringa någon av oss i styrelsen. Tel.nummer till oss är:
Christina Frohm
08-667 21 71

Leif Johansson
08-779 89 67

Ulf Lundgren
0&550 864 64

********************************************************************

Vi söker även DIG, som kan jobba på mer eller mindre heltid med vårt
arkivprojekt NORFIOL - en datakatalogisering av vårt folkmusikarkiv.
Finns Du, som just nu kanske går arbetslös och skulle vilja ha ett spännande och intressant ALU-jobb i 6 månader? Du behöver inte kunna
mycket om datorer. Vi lär Dig det Du behöver veta. Vi håller med dator

och programvara. Programmet ligger på Macintosh-dator. Du kan sitta
hemma och jobba! Låter det som en kul utmaning? Det är det, jag lovar!

Har Du frågor om detta så ring ordförande Leif Johansson, som
jobbade med just detta under våren-94.

Leif Johansson
08-779 89 67

RING!!!

***********************************************
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SCJDERMANLANIJS
msLMANsFoRmND

Vill Du bli vår nye kassör?
Efter 10 år på posten, avgår förbundets nuvarande kassör.
Vid årsmötet i mars måste en ny kassör väljas och här har Du chansen att få vara med i en
ovanligt trivsam och inspir'emnde styrelse.
Som kassör får Du ansvaret för att inkomster och utgifter kommer in och går ut på rätt
sätt. Alla ekonomiska beslut fattar styrelsen tillsammans. Förbundet har en stabil ekonomisk ställning och det finns utrymme för idéer och planer.
Den gamle kassören kommer att finnas i bakgrunden och ge ett 10O%-igt stöd till Dig.
Om Du kan litet bokföring är det bra, men inte nädvändigt. Det får Du hjälp med av Din
företrädare. Men Du ska tycka om att ha ordning på pengar och Du ska känna att Du vill
vara med och föra vårt spelmansförbund framåt.
Ring och prata med Anita Hedlund i valberedningen, 0157 - 211 21. eller med nuvarande
kassören Ulf Lundgren, 08 - 550 864 64, så får Du veta allt Du önskar.

Valberedningen

\
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MIX MUSIKCAFÉ
(lOrts. från sid. l)

Onsdag 29 mars
SKENDERBEO
Fem rutinerade musiker med rötter i albanska
Kosovo spelar sällan hörd traditionell musik.
TANGO LIBRE
Fri tango med tre svenska musiker som mötts hos
Astor Piazzola, i tangons smältdegel.
Onsdag 12 april
CHORDA
Tre rutinerade svenska spelmän bjuder på traditionell, men också egen musik på äldre och ovanliga
instrument. Bengt Sundberg, säckpipm m.m., Jan
Stenlid, gitarr, m.m. och Per Rundberg, fiol, m.m..

HELMERMUD
Europeisk världsmusik. Folkmusikalisk finess. Fest
och fan med en kvintett från Uppsala.
Onsdag 26 april
ROGELIO de BADAJOZ/ERIK STEEN
Sveriges ende flamencosångare tillsammans med en
av våra yppersta flamencogitarrister.
DJANGOS QUAT1'RO
Akustisk svängig musik med en svensk kvintett som
spelar helt i Django Reinhadts anda.
*****
Musiken spelar upp kl 19.00.
Visa upp medlemskortet i Spelmansförbundet vid
ingången!
Lokal: Musikmweet

