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Ja, så har det då varilårsmölc igen. Som vanligt var dcli Malmköping ach
som vanligt var del vuldigt trevlig! I år var del extra lmv|jel lack vare vår
fömdmgshMlare Bengt af Klinlbcr& som beruttacjc sörmlundska skrönor lbr
oss, som vardur. Ett mycket uppskauat insdag, som mol slum ulvcckladc sig
till en bcmtanrulT dur publiken visade sig ha mycket spännande saker all
bcrälla. Och hade vi inte varit tvungna all avbryta för middag. hade vi saken
sutlil dur flera limmar till och bcmtat för vårundra.
Jag vill i delta sammanhang även passa på all lacka för En lbnrucndc för
mig, som göratl Ni vågarvälja mig lillordl'örandc föryllcrligarccuår. Roligt
var också alt vi fick en arkivgrupp i år. Ett extra ston välkommen till den!
Hur Ni murki all del ur vår? Ja, del har Ni förstås. Jag menar, våren ur ju
en mycket nyckfull årstid. Man gluds ena dagen åt krokus och påsk-liljor i
rabattema förall näsladag vakna upp med cndccimcicrsnöpå marken. Våren
ger mig en alldclcs speciell känsla. En livsbcjakandc känsla. Alking börjar
om. Naturen och man själv fårpå något visen nychans. Del man inte klarade
av eller hunn med i fjol kan man nu försöka med igen.
Tänk ändå, vad glad man blir åi del R5rsla gruna grumdcii gräsmallan,
åtdcn första lussilagon, som våµrsticka uppsill µ1a huvud Fcnom det vissna
fjolårsµäscLåtdcn forsla 1järilcn,som yrvaket vinB|aruli vårsolen och åtdcn
första flugan, som så hcmlrcvligl sumri köksRjnslrcl. Och man kommer på
sig sjUlv med all flera gånger varje dag lilla på den lilla björkens alllmcr
svällande knopparoch stilla undmom del inte urjust idaµjcn skall slå ut. För
all inte lala om µlsopninµ-maskincn. x)m kommer och soµr upp all
gammal vintersand. Tunk alten vanlig siumpasfallcrud gala kan se så ren och
vacker ut.
Nurjag varlilcn värdet vår på rikligt då jag fick la l'mm cykeln och cykla
på dc nysopadc galorna. Del våren känsla -cltlyckorus -som jag kan minnas
än idag. En liknande kunsla infinner sig nu 1"ör liden på sommarens första
spelmansstämma, då man får la ut fiolen och spela utomhus. "på rikligt". för
första gången. Del ur en förväntan. en längtan. som Unlligcn får utlopp efter
en lång och mörk vinter.
Häri SUdcmanland får vi en forsla chans all vudm fiolerna på pinpldagens spclmansslUmma på Tomku|lbcycl i sudcmijc. i övrigt ber jag all få
hunvisa till den stummobmchyr, som finns inhuftad i denna lidningcn, samt
den spchnansslUmmoguidc, som Ejons av Prim Molin och som finns i
Fdkmusikkalalogcn.
Till slut ber jag all lä tillönska alla en fantastiskt imvlig sommar md
massor av spel och dans. Vi ses säkert nånstans!

Eder lillgivne Lei/johansson, oMförande.
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Spelmansförbundets första spelmansstämma
vid Julita Skans 1927
"Glabolns polska och Dal-Lasses
marsch spelades i Julita i går.
Sörmlands Spelmansförunds
första stämma vid Julita Skans
bjöd på rikligtmed folkmusik av
ett trettiotal äldre och yngre
spelmän."
Så kunde man lusa sommaren 1927 i
Öslc@llands Dagblad. Tidningen fort-

I'
i:

Sörmlands Spelmansf7kbund
blir presenterat
Handlanden Sclh Cadssoni Slrånµsj¢j
trådde fram och höll häkningslalcl. På
förbundets vägnar hukade han alla hjunligl vu|komnali||$µlman&umman. Han
kunde också berätta all många både från
Sörmland och från omgivande landskap,
som inte hade möjlighcl all bevista simman islUllcl sunt sina hulsninµr och en
hel dd pcngaralldclas ut bland dc deltaµndc spelmunnen. Han bcmuidc också
om 1'UirbundcLs sladµr och berälladc vad
som var Rkbundcls mening och syfte.
'Publiken |ålcrsiBinlcrukna$cjchin8cn
tunkcrpåamkna fordonen: varken bilar,
omnibussar eller vclocipajcr eller apcNlahustar. Men nun klockan ur Cll myllrar
del redan fullimcd folk vidöljancnsstrundcr, under dc lunga Iönnamas lövvalv.'
Så inleder A F Bcrgsmm från iystbergi stämman (öljd av en lång md mer
eller mindre kända spelmun.
En kopia av pmgrammcl visar vilka dc
dcllaµndc spelmunnen var. Pmgmmmcl
kanockså bcruuavilkcnsumma man måste
punga ut med för all få vara med på
stämman!
Nils Häggbom
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sållet
'l del sömländska landskapsväpna
boKI¢abso|ul$illacn bondespelman. Vad

sugs cm en så karsk och rolig gubbe som
73-årigc Flcxja - BoslrUm? När han spankulerar omkring vid Julila Skans i den
lina Vingåkcrdrukrn vundcr alla munniskorsig om och ler. Och del ur inte bam
han som skall försvara sin plats i
landskapsvapnet. Dur kunde lika gärna
silla 82-årigc gubben Lindkvist. Han ur
bcslUml den ende som kan spela
"Harpgubbcns vals'.
-Varför heter den 'Harpgubbcns vals"?
·Jo, sa8crLindkvisL¢$ondoltcr,nur$vurfar var unB en gång, kom dcldå och dåcn
µbbc, som spelade harpa. och hukade på
i Täppslugan. Lmdkvisl hörde bilen så
många gånger all han lundc sig den.
Men han är en bondespelman av den
µmla stammen och del händer. suger
Lindkvist själv, all han ibland lår sitta i
limmar och leka med liden innan hankommer N Harpgubbmckdin."

'

Spelmansstämman vid Ju//ta Skans.
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Varför hör man så sällan spelmän spela solo
trots att duktiga spelmän inte saknas?
Detta är fortsättningen på Lisa
Hellstens artikel, påbörjad i
föregående nummer.
Publiken
Har finns en faktor som jag tror ncµlivtinvcrkalaanlalclx)|EMmän numIigcn publikcnochdcss Rjrmå&aaltiy$$na
och koncentrera sig. Del blirju musiki ett
mindre format närdcl bamurcn spelman
som spelar. genast som man ur två händer
del mer förpublikcn aulyssnalill och titta
på. Au länga en konsertpublik på egen
hand ur inte alls cnkcll (jfr. ståuppkomiker), men den koniakl som uppstår
vid dc tillfullcn man lyckas ar av en hell
annan kvalitcl un om man är liera på

scenen.
Den energi som annars luggs på medspelaren kan vid solospel helt riktas mol
publiken.
Dagens danspublik är heller inte van
vid all dansa till en ensam spelman. Del
kävscll hellarmat lyssnande Rjratl dansa
till enbart mckxjin än då man har ett
tydligl komp som anger takten.

Repertoar
.

Alla låtar passar inte alt spclui grupp. l
dcllapåslåcndc|i88crin8cn moralisk värdering - nej den hur låten pussar sig vUI
ändå inte - utan snarare en praktisk.
Kringclkrokiµ låtar md många toner,
invecklad rytmik och myckctomamcntik
kommer inte till sin rutt då månµ spelar.
Många spc|man$|a&/-gruppcr vuljcr durför inte den typen av repertoar i första
hand,ulan konccnucmrsigpåcnkla, slagkraftiga nummer.
Här kan man se all del finns en risk all
dc mer komplicerade delarna av den
svenska folkmusikmpcnoamn kanske inte
direkt faller i glömska, men blir en elitrepertoar Rjrbchållcn dc mer eller mindre
pMcssionclla spelmunnen. Delta tycker
jag vore synd!
Lustringc Låtar löscrdcl genom all sällan framträda cntmn i stor gupp. Man
spelar en eller ett par bitar tillsammans
och delar sen upp sig i mindre grupper
som står för resten av l'ramlrädandct.
Som solospelman harjag sjulv upplevt,
i synnerhet i yngre da'r, ett behov av all
vUlja låtar som inte "alla andra" spelar.
Också i milt samspel på två "sparar" jag
mina finaste och raraste bitar, vill inte
gärna utsålla dem för samspelets påifrcstningar och kompromisser.
Under dc senaste åren har jag dock
börjat komma till den insikten all del inte
ur själva låten som behöver vamorigincll

4

utan sällCl den |'rjmi'örs på.
Ar det udospcl all spela ensam i köket?
All denna solospcllöm är den vanliµs1c trorjag står utom allllvivcl, men del
ar ju inte den som jaE diskulcrat i denna
artikel. Dumnot ur kcsksspclcl grunden

till vad man sedan presterar inl'örcn cvcnlucll publik. Del ärdursom man utformar
ett cgcl individucllt låtspcl och iur sig all
ansvara för musikens konUnuitcl.
Att spela för sina närmaste urdct första
slcgct ut ur kökclcllcrkammarcn där man
sillcroch övat Kanske blir man ombedd
auspclapåsinarbcwplats. påcn firmafcsl
l.CX... Slcgcl från dessa mindre sammanhang till all spela på scenen känns nog
ston för mångt. så ston all obehagskunsloma tar överhanden och sccnspclcl
lär vara.

Spelmansduo - är det
solospel?
Mångt spelmun lycker om all spela i
par, duribland jag själv...
Är man två kan den cm vm solist och
den som spclarstumman fårckjmjuktfölja
"primaricn". Även då"sckondcn" fårlust
all huvda sill "Jag" finns det utrymme för
del utan all mckxjin kommer till kom.
Dessutom finns hur möjlighctcn all båda
blirjambödiµ.aubåda harlikastorplaLs
i musiken. I Iyckligu stunder kan dessutom en sons sammansmällandc känsla
infinna sig, den all del jag iunkcr, tunkcr
min spelkamrat också, SAMTIDIGT!
Rå ett säll är alltså duospelcl likt det
solistiska ,dc1 (innsi alla fall möjhghctcr
all uppnå dc fördelar man cI'lcrslrävar i
sc)|cNpclcl också nur man spelar på två.
Del ur också berikande för del sociala
"jagcl". På cll annat Säll urdct undå olikt
solospel, mer bcµtnsandc för del konstnurliga "jaget".

Spelmanslag
Vad är cll spclmanslag'? Den frågan är
som numnts i inledningen inte 1Ull all
besvara. Myckcl$chcmali$klN$kriv$dcn
i Sohlmans musiklexikon så hur
Spelniam'lag , benämning på en grupp
spdmdn, i de Jlesla fall enbart jiolspdmän. Spelmamlagel om/allar vanligen S
- /0 medlemmar och har O/M en slank
anknyining till ell bestäm geogra/b'ki
område, Lex. en socken. (Sohlmans tnusiklexikon)
Denna bcskrivninµrintc sUrskiltaklucll men speglar undå en sorls ideal (Ru11viksmcxjcllcn).
Jag hur sjUlv spelat mycket litcl i
spclmanslag eller liknande grupper. En

pcricd var ja8 med i Läslringc Låtar i
sixjcmljc och mycket sporadiskt har jaF
spelat med i Orsa spc|mans|ak och
Folklckamc l Norrköping.
JaE upplevde en storsocial lilllhdmUlICIsc, del var hemskt trevlig, men µnska
snurl infann siE en konsmUdig I'ruslralion
som ytmdc $iF på liera säll. Jag märkte
Lex. all jäf l'örsäklc övcMKla dc andra
(idioli$kl)c||cralljaF l'ann mig spelandes
len oktav ovanför dc andra l'örall linnacn
nisch, cll siullc dur ja8 hudc en funktion,
eller kanske bara cIl stullc dur jag hörde
mik sjulv över huvud laRcl... Del iråkiµslc syndromet var nur jae rc$iEncrudc
och bara stad i Cll hörn och harvade. All
jag inte ur ensam om dessa reaktioner
visar denna kommentar av Anders Spad'
(rån RUllviks spclmunslags barndom:
"...Ndrjag/örMkie ge anvisningar am
nyanser blevdeisUmm 1krasµnunlighel kom inlejj'am. lkl mr bura all spela
och mrasig sjwlvoc:h liggajM sd all man
hördesig sjwlvi tagel. liggajM så allmän
vur vM'sl och övriga i lägel blev bakgrund."
(Ling/Ramslcn SUMLEN-84)

Frågeformuläret
Eftcmm mina crl'arcnhclcr på delta
område är ringa har jag ibrmki all fråga
spcimun om deras upplcvclscrav personlig ulvcckling i Iappcl och om deras
cvcnluclla länglan eller all spcIu mer solisliskl.jag har|'örundamå|clli||vcrkalcll
|'rå8c|'omulurM)m dock inte på något suu
kan göraanspråk påaii vara vctcnskapHµ
eller Malisliskl. Jag har bett medlemmar
ur Läslringc Låtar och Folklckamc om
hjUlp all besvara frågorna.
Kanske kan del gc en antydan om hur
lagspclmun stullcr sig till solcxpcl.
Dc 11csla uppger all del hundcr all dc
spelar solo och all dc lungar eller all få
spela mer på egna ben. Rå frågan vilken
form som del lycker busi om all spela i
svarar dc på två, cllcri en liten grupp.
Jag harockså frågat hurdc upp|cvcrsi8
som soIisliska spelmun uch hur dc upplcvcrsjålva konscrlsilualioncn. HUrharsvaren 1'öMclal sig kring milicn och den 1uµc
hUlftcn av värdeskalan. Gcnon@cndc
lyckcrdock alla all konscncmndciur mer
positivt an kunslan all spela solo.
Månµ har ulnylljal dc lilllIlllcn som
givits dem all spclu solo inför publik,
dock inte alla.
Den fråga som orsakat 11csi kommentarer i maWina|cn ur den om hur spelkamrater och spclledaren uppfattar egna
initiativi lagspel (Lex. stråk & drillar). Dc
llesta har dock svarat pcNlivl, men liera

vclinlcoch en kommcnlcrar"dc1 beror på
vilka spdkammlcma ur".
Alla har repertoar ulövcrlagcts gemensammu och den har de tMugnal sig via
a) annan spelman, b) noter, c) på kurs.
Sammanfallninpvis verkar det som dc
llcsta önskar all spela i mindre sammanhangom un inte direkt solo. All spela solo
upplevs så sImsände all man föredrar all
spela liera i grupp för då blir konserten
möjlig all uppleva som något positivt.

Varför sKlar spelmän så
sällan solo.
Som nämnts i mlcdningcn har jag inte
l'ör avsikt all dcl'inilivl besvara frågan.
men ledtrådar kanske...

Självförtroende:
...cl'lcrsom del ändå är ganska pålleslände all Slå ensam inför publik kravs ett
rdalivl ston sjalvl"cmrucndc. Men märk
val - en lyckad spelning kan gc sjulvförtroende ål den som inte hade del innan.

Självkritik:
... hörihopmd delovän sagda men inte
bara. "Jag ur inte bra nog"-känsbr dmbbas vi alla av. Men måste man vara
ekvilibrist l'ör au ha bcruttiµndc
solist'? Mitt svar w nej! En konstnådig
viljaochcn önskanauuuryckasig behövs
däremot, men inte alls en övcrdådig teknik.
Jante:
... all la sicFi ur en grupp eller ett lag
l'örall spela tdo kan saken uppfattas som
s1QXjdigl. Del harjag själv upplevt. All tro
all man är förmer an dc andra är ju en
"dcxLcsynd" Tron all alla är unika txMC
dumnot hhyllas! Jag ar inte förmer men
annorlunda!
Musikalisk kommunikation:
... del är roligt all spela i |a& alltså
nllsammans med någon, också när del
bara ur en annan spelman. All mötas genom musiken ar fantastiskt!
Musikalisk mulcmalik:
...summanav månµcnskildaspclmuns
bemödanden kan bli större än man skulle
kunna Im. 1+ 1=5. minst!
Publiken:
... ar tyvärr svårflinad, uppskattar mer
urdctär hörekrar' spelmun un en ensam.
del händer mer, del blir mcralt lilla på när
del är många som spelar och delta tycks
helt uppväga alldcn musikaliska kvalilclen sjunker med stiµndc antal spelmun.
Jag hoppasatljag med dessa bäckartiklar har väckt tankar h(* spelmun, dansare
uch publik som kanske kan gynna sök»
spclcls
|'or(salla
grogrund
i
spc|mans$vcriF.
Vill man läsa hela uppsatsen gärdet bra
all ringa mig så skickar jag ett exemplar
till sjalvkomadspris.
Lisa Helbten (08 - 91 65 66)

Stockholm
Europas kulturhuvudstad
1998
Som säkcrlalla vet kommcrStockholm
all bli Europas kulturhuvudstad 1998. För
all planera och gcnomföra projcklcl har
Stockholms stad bildal Clt aklicbolag.
Stockholm · Eurupas Kulturhuvudstad
1998AB,och dessutom avsatt 100 milj+
ner kronor all disponeras under kulturhuvudstaddm. l bolagcls ledning finns
bl. a. Carin Fischcr (gcncralsckmcram),
Erland joscphson (ordförande i styrdscn).Torgny Bcrgius(administmliv chef),
BcatcSydhol11pmgmmdimktör),Annika
Lcvin och Mals Widbom (programkcxxdinalcmr) och Calhrinc Ekman (inlömalimssckmcram).
2Odcccmbcr 1994inbjcxj delta bolagen
mungd kullurarbclare och konslnårcr till
en bull'C i blå hallen i Stockholms stadshus. Inbjudna var bl. il mcdlcmmamai dc
olikaenlmmHIdmnµma. Då ingen från
folkdansens och musikens riksorµnisalioncr var närvarande, utgår jag
från all |n&cn inbjudan gäll ut till dessa.
Jag tänkte därför all del kan vara av intrcssc l'ör medlemmarna i våra c'rµnisalioncr all lä information cm vad som
framkom under denna kväll.
Dc övergripande målen för Kulturhuvudstadsåm är
all långsikligl/örbdllm kullunns
sldllning och lillgdnglighe1 i Stockholm
och Swrige, samt all stimulera de
kullurdla konlaklerna med Eurupa.
Stockholms stads målsätlninµr Rjr
Kulturhuvudsladsåm ur.
· all stärka kulturens stullning i staden
" allslimulcra samverkan mellan olika
kuhurytlrinµr och kullurinslilulioncr i
staden
· all sturka banden mellan SlockMlms
kulturliv, kulturlivct iövrigadclar av landet och kullurlivcl i andra länder
· all göra Sux'kholmsoch Sveriges kulturliv känt i världen
· all öka den kullumlla mångfddcn
· all stimulera ett ökat dcltagandc i
kulturlivct
· all siimulcra konslnärhg och kulluncll
fömyclsc
· all stimulera en förnyelse av staden
som kullurmiljö
Man har uven ularbclal 7 rikllinjcr. Hur
nedan lbljcrdc som jaE ser det är mycket
aktuella för= inom (olkdansach musikvärlden:

l
PmgramarRtcl skall ha vascnlliga pcdaµ'giska och kullumlla kvalitéer
och en bred Rjrankring. Arbctcl som genomförs under åren t.o.m. 1998 skall ha
1ångsikuµcWcklcrsom stärker kulturens
s@Ining i samhällcl.
2
Kulturhuvudsladsprojcklcls uppgill ur all öka kunskapen om enµgc"
mangel för samt dcltagandcl i kullurdla
aklivilclcr.
3
Hancringsarbclcl fram till 1998
kommer bland annat all bedrivas i
programgrupper med olika kullurdla
inriklninµr. Gruppcma fårtill uppgift all
tillvarata kulludivclscrfamnhclcr. kreativilcl och mångfald.
Progmmvcrksamhclcn ska kunna vara
både lcmaliskl inriktad och gransövcrskridande samt påolika Säll framja möten
mellan gcncrationcr och dika grupper i
del mångkukurdla samhullct.
Man vill utifrån en mångfald skapa en
konsmurlig och pcdagogisk helhet.
4
Kulturhuvudstad N98skall under
åren fram till i« kunna initiera olika
projekt men också la emot förslag från
ulcms&ncjcµuppcrachcnskilda. Kulturhuvudstadens medverkan i olika projekt
WUrfrämstav pcrsonclla resurser, marknadsRjring och samcxdning. Man är inte
en bidrapgivandc myndighet.
Under mnlingcn i Blå Hallen talade
Carin Fischcr om all man önskade all del
skulle uppstå möten och all en mängd
idéer om projekt och verksamhet skulle
växa fram. Hon uppmanade alla närvarande au på allvar arbeta Kam mol delta
Kulturhuvudstadsår 1998. Får man idéer
om projekt man villsatsa på så uppmanades man kontakta orµnisalioncn.
Jag vill som avslutning uppmana alla
medlemmar i folkdans- och spelmansrumlscn all arbeta fram projekt eller mål
och riktlinjer för delta år och kontakta
Stockholm
Eumpaskullurhuvudslad 1998AB
Box 73 13
1(8 CX) Stockholm
DETÄR PÅ ALLAS VÅWANSVAR
ATT FOLKDANSEN OCH FOLKMUSIKEN INTE KOMMER BORT
ELLER GLÖMS BORT UNDER
KULTURHUVUDSTADSÅRET 199&
Vänliga hälsningar
Ben Persson

5

Tema med variationer
Det ur hudapdHmiddag i juni, veckan före midsommar. l Gustaf
Wcllcrstugan hardcl varit konkurser några c1Icmiddaµrach nu drar del
ihopsig till liten avslutning. l köket slokas förutlordna med del som skall
ätas och drickas. l arkivet spelas del. Stumningcn ur hök. "Spelmanslaget" Arkivet håråldrig l'ramlrUlldkrcns spelat lillsammans 1idiµrc.
Man roarsie mcdalli blindo peka påcn sidai någonav alla upplcckninµma och sedan försöka spela Iillsammans.
P1¢jLdigl avstannar vcrksamhclcn i köket. Man lillar på varandra och
|'råeun hunkcri luften:
-Ärdcl så den lålcr'?
In i arkivet för all se vad som spelas! Del ur en polska som Mchlqvim
spelade (efter Ram$bcrBcn), hämtad ur Svenska Låtar, Sörmland nr 26.
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Någon påminner sig all samma polska finns från vådinec som nr 22 i
Traditioner av Svenska Folkdansar, upptecknade av Obl' Ahlstmm.
Den varianten letas fram. undersöks, spelas och man noterar skillnader
och likhclcr..
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Christina Frohm scm kan sina sörmlundska spelmun, kan snart nog upplysa om, all del finns
en 1Mjc variant. upptecknad av Sclh Carlsson J:r och kommer från Strånµj¢j.
Spelning igen.
Så kan man ju inte låta bli au fundera över vem som kan ha hall låten först, varifrån den kom
från början och hur den lut då.
1nµ svar tyvärr, men spunnandc undå!
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Anteckningar från årsmötet

l vanlig ordning avhölls årsmötet i
Malmköping. och med anledning av 70årsjubileet undcrovanli8lfcsl|iµ|'c)mcr.

Festival., både i form av konsert och i
form av musik till dansen. Blir det starkt
inslag av sörmländsk publik också, Im?

Fc4lighetcma inleddes med samling
på vUdshusct kring en kopp kafTc. Återseendets gludjc var stor bland dcltaµndc
spelmun. En del hade lydligcn inte setts
sedan förra årsmötet. Så drog man i samlad troppiväg genom staden till Stadshuset ((jr mötesförhandlingar. Dessa inleddes som vanligt med ¢11 kortare allspel,
lcll av Lisa Hcllslcn. Så årsmötc cnligl
stadgarna.

-Efter årets JulilaslUmma kan man la
sig hemåt via Malmkcjping där del ur
spelmansmumma ach dans på vudshuset. Man kan stanna över nallen genom all
bopå VUrdshumcHcrgcnom allkontakla
Turisdörmcdlingcn.

Från förhandlingarna kan
noteras att:
-Årsavgiftcn l'ör 1996 sattes till 1(X) kr,
och en ungdomsavgWl på SO krbcslöls för
ungdomar upp till 18 år.
-Gustaf Wcllcrfondcns stipendium till
ungdomar inom förbundet uldcladcs till
,

Karin
med mohvcringcn
"för all
Du
medLind
hängivclinlmssc
lbrfolkmusikcn
vidare".
Grattis!
-Rjrbundcls mcdlcmsmurkc i guld uldcladcs delta år till Tbrsten Gau för hans
uppoll'rande arbete inom lbrbundcl.
-Torsdagen den 30 juli blir del Sömländsk folkmusik på Falun Folkmusic

-Den 8 juli blir del en "gruvlig'° spelmansstumma i Skouvång.
-Ragnar Alvfors doncrudc Josclina
Andersson µ1urr till spcImansl'örbundcl
med |'örhoppninEcn alldcn skulle komma
till anvundnln&
-Två()rBina||ll('8m|'icrur"BcmB bok"
donerades l||| l'örbundcl av Kerstin Pettemon.
Eller avsluladc 1'cjrhandlinµr var del
dags all skippa fram Bengt af Klintberg
för all bcrälla om sörmländska sägner,
inte sällan fyllda av troll. gastar, bcrglrdl,
jättar och häxor. Mycket inlressanl all
hum!
Så raskt lillbuka till Värdshuscl dur vi
avnjöt en midda8 innchållandc divcn:c
gcxjsakcr följt av spel och pml.Ocn nyblivna slipcndialcn lat oss höra något av
sin spc|skick|iEhcl. Mol sIulcl av måliiden kundccn del inte hålla sig längre utan
försvann ull smårummen. Durifrån kunde
man snart höra musik från nya och gamla
grupper av spelmän.
När borden dukats av och man struckt
på benen var del dags l'Cjr musik och dans
i orµniscrud (orm. Gammeldax Slcxj för
musiken och spelmannen sågs R sig ut i
dansens vin'lar.Mcn del ur en helt annan
historia.
En lmv|i8 daE värdet. lyckte vi som var
med.
Nil1· Hdgghm

Förbundets funktionärer efter årsmötet
Ordförande
Ledamöter
Suppleanter
Revisorer för förbundet och fondema
Revisorssuppleant
Redaktionskommitté
Valberedning
Arkivgrupp
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Leif Johansson
Christina Fmhm,Torslcn Gau, Lisa Hcllslcn, Anneli Sandell. |n8cmar sk('e
lund, Birµia Slcnbcrg
Ulf Lundgren Kim Molin
Henry Sjöberg. BiWiua WidCn
Bd Roos
Nils HUggbom. Bcmt Olsson, Birgitta Stenberg, Allan Wcslin, Joakim Vikslrtjm
Anita Hedlund, Göte Karlsson, Evert Lindberg, Sömn Olsson
Mattias Dahktrtjm, Anders Larsson, Yvonne Lindcsjuö, Mireillc Lundqvist

Nedkomst och födslovåndor
SvcriFcs äldsta folkmusikorµnisalion
fyller 7Oår. Del var på midsommardagcn
1925som clt3(klal sörmlundska spelmän
bcslCjl bilda Södermanlands Spelmansförbund. 1nilialivluµm var Ernst Granhämmar, l'cXjd sörmlänning men bcmll i
Stockholm dur han arbetade som lillsyninpman vid Riksmuseet.
Hu|sinEc$pc|manncn Jon-Erik Öst bör
också numnasi samband med Södermanlands Spelmansförbunds lillblivclsc. Han
var en av den unga spcImansrurelscns
forsla prol'cssionclla spelmun. jon-Erik
hade vunnit liera 1Uvlinµr och han
turnerade runt hela landet, ja unda till
USA. spelade sina ekvilibristiska låtar
och bcruttadc mu$liBa historier.
Van hun kom villjon-Erik Östförmådc
µmla spclmunncn all la ner sina inslrument l'rån väggen, han fick dem all uppträda och hun sekunderade skickliµ De
smMndskaspclmunncn börjadckomma
ihåg all dc fanns till och nur Cll uppmp
ku||adcti||$pc|man$luv|in8i Malmköping
mid.4)mmarhc|8cn 1922 samlade $iE 32
spelmun. Carl Gustaf Axdsson i Flcxjatörs harbcskrivitnågaav stummansspclmun.
-Där var en spelman med en cgenhundig lillvcrkad liol, som han dagen till am
omlackcml med Syndciikon! Med påföljd attnur undcrspclmunncnsddilcring
en lilcn mµiskur¢jslc ner, så blev hans fiol
som ett |1uEpappcr. Men han hade stålsmnµrstämda högt. höglUvcra, så hans
fiol klinµdc synncrligcn hörbart undå.
En annan spelman saknade fiollåda men
hade en passabel vaska. l den ville liden
inte Rå ner: den var för lång. Spelmannen
vi$$lC ckck råd. Han sågade av ett stycke
om cirka JO cm milt på liden och limmade sedan ihop dc båda (hAundama. Fhålen försvann visscrlijpn samt slkjrrc
delen uv ljudcl och ulsccndcl blev minst
sael konstiµ Men spelmannen var undå
lycklig och stolt över opcmlioncn, ty nu
gick liden ner i vUskan.
En biavsikt med stammun vur all bilda
ett sörmländskt spelmansförbund. En inlcrimsstymlsc bildades men sammaniruddc aldrig och då nUslkommandc
stumma bara bcsöklcs av Ivra spelmun
drujdcdclUnda till 192$innan Sudcrmanlands Spelmansförbund bildades.

Pengar försvann
Övcrskollcl [rån stumman skulle bli
Brundplålcn l'ör den nya orµnisalioncn.
"Ehuru pub|ikli||$ldjmnin8cn varslorblcv
del ingen kassa - av vad anlcdninR ur
oncxjigl alt inEå på" skrev lidningcn
Sörmlunningcn. Bakom denna kryptiska
notis döljer sig en tvist mellan Granhämmar och l'örbundcl om dem pcnµr

och i pmlokollcn från l'örbundcls barndom finns en dd antydningar om detta
-Granhammar hade lagil kassan, sa
Gustaf Wcllcr nur jag 1'råµdc honom om
händelsen.
Gustaf Wcllcr
Den första Rjrbundsslyrclscn bcslcxj av
Scth Karlsson i Slrånµsjö (ordf). C G
Axelsson i Fkdafors, Gustaf Wcllcr,
Katrineholm, Gunnar Hanw:m, Malmköping samt Bernhard Boström,
Katrineholm. Wcllcr valdes till sckmcmmoch vårsedan undcrmånµårförbundels ordlbmndc. Gustaf Wcllcrarbcladci
spclmanslUrbundcls slyrclsc unda till sin
dvd 1977.
Gustaf Wcllcr var Södermanlands
Spelmansförbunds store organisalör och
han hade tre sloru mål med sill arbete; all
8csµ|munncncu8ollansccndc,allrmda
låtar åt el'lcrvUrldcn och all ge spelmansförbundet µxj ckonomi.Fblkmusikcn var
bespottad och unsågs i breda lager musikaliskt mmdcrvärdig och arbetet med all
lä vår egen musik acccplcrad ur val unnu
inte uvslulal...
All rudda spelmännens låtar till cl'lcrvärlden skedde gnom upptcckninµr och
även inom delta område hur Gustaf WCllcr&m()vurdcr|iµin$alscL Dcsislaåmn
av sill liv agnade han ål all ordna sina
upplcckningar. Katrineholms kommun
hade lovat all publicera dem och arbete
med notskrift, kommentarer och mgistcr
blev Gusiui'$ sista verk, wgivningcn blev
klar först cI'lcr hans dåd.
All skapa en ordnad ekonomi l'Cjr
spdmanslbrbundcl var en svår uppgill
som till all börja med löstes genom ek
publika spdmanssuimmoma. Under Sclh
Karlm)nsomRnndclidomnadcscn lång
rad stummor och tuvlingar. Den lmdilionclla Julilastumman slarladc som
$pcImansluvlinE 1927 med ett 3O-lal anmulduspclmun. inslrumcnlcn varinlcbam
fiol utan dur fanns uven klarinett, nyckelharpa. psalmodikon och mungiµ·
Ju|itatuv|in8cn blev en stor l'mmgång
och åm durpå värdet CJäf$ igen. Då hade
1¢5jlnant Bäckslrtim på Julila ordnat en
musikestrad och en hel mängd bänkar.
Nordiska Museet lånade ut sin högtalaranmninE vilket var ncxjvundigl för all
spelmunnen skulle höras av den 1O.(XX)hovdäck publiken. Åskådarmassorna
fyllde hela området, ja, del var så mycket
folk all landsvugcn blev hell blockerad.
Tav|inEen lämnade hela 2.(XX) kronor i
övcrskoll och delta blev µundcn till förbundets ekonomi.

Arkivet
Redan under del l'csrsla året beslöt slyrclscn 'all äldre sörmländska låter skulle

upptecknas och samlas i ett arkiv" och
man menade samtidig all man skulle gc
'ulgivarcn av Nils Anderssons 'Svenska
Låtar', herr spelmannen Olof Andersson,
Århus, i uppdrag all vid en framtida spelmanssiumma eller annorlunda uppteckna
och sovra del material, som kunde upp"
bringas'.
Del var Cll framsynt beslut. StxkrmanIandsSpchnansR5rbundsarkiv hårgenom
åren fyllts med ett ovärderlig material.
Dur finns ibkilliµ lusen uppteckningar
av sörmlundsk låtar och visor, ett par
hundra timmars blandade intervjuer samt
folonoch tidninpurklippfrån 70års verksamhet. Även anlilandcl av OIofAndcrsson blev efter några år vcrkjighcl- rusullalclavcnsommars upplecknamudalinns
i fyra skinnbundnu band med 1001 upptecknade eller avskrivna låtar. Kostnaderna Rjr arbetet tömde kassan och förbundet Ecnom|cvdc dumfler månµ fatlip år.
Samspel och dräkter
Vid dc tidigare spdmanslävlinµma
l'ramtruddc mest enskilda spelmun.
Spclmanmjnclscn hardock format många
egna scdcroch bruk. l april 1929diskutcråde slyrclscn lumpliga spelmun Rjr
uppspclninµr i bygderna och pMokollförde samUdigl sin åsikt 'all allmogcmusik helst bör utföras i sumspcl".
Förbundets fOrsla 1Mhuftcµvs ut 1936.
OlofAndcrsson hade vahut50låtar urdcl
insamlade malcrialcl och amngcral dem
Rjr två lider. Lådlama anvundcs 11iligl av
dcolikaspdmanslaµmsom bildals. "Samspelet vid våra trulTur och stummor ur
glansandc, och del beror nog mycket på
dclarbcic som bedrivs ide olika spelmanslugcn vid inövandcl av stummor och
låtar'.
Alla kunde dock inte noter och i en
prrmkolkantcckning 1946 hoppas Gustav Lcidin iÄIvsjö all gchörsspclmunncn
inlcskullc behöva kännasigjndanlrän|µj&
"Låt cxs få en chans vid mll'ar och
spelmanssummor."
Drukicmu dyker uppi prolokollcn i juni
1931 då man för Malmköpingsswmman
beslöt låna bygdcdWklcr från Sädcrmanlands-Ncrikcs Nation i Uppsala ål dc i
tågcl dcltagandc spelmunnen.
70 år ung
All vara Uldsli landet ar hedrande men
del gullcr samtidig all vara ung.
Södermanlands Spelmansförbund har
genom åren lyckats förena åldermannaskåpet med unµjomlig fömyclsckmfl.
Arkivet, ul8ivningsvcrksamhc|cn,
Scjrmlandslålcn, kurserna och den starka
kopplingcn till dansen ur viktigu inslag i

(forts. sid 12)
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Mat och musik

"

Mal och musik hörihop, hUvdadc några

två handlag all

mallagandc herrar l Cll av radions

hå||a$|m baksidan av orgclhum
- del sUE inte di·
rckl c)möj|iBl ut.
men, som sagt, jag
tordes inte och det
grumcr mig.
NurdciRjrnågu
årscdani samband

fömiddagsproµam Mmmsisicns. Dc illustmrudcmcdexcmpd fdnjwzcns vUrld,
samtidiµsom cndamlaµdcdcnölundska
IivrUllcn lul'sa(en ugnsråraka, som i muklighcl övertrU1Tar allt jag annars känner
till utom möjligen norsk rummcgrtjl). Det
var inget tal om vilken musik som borde
beledsaga den. Men del måste bli något
med bordun vad jag kan Rjnuå.
Vid stora kalas lbrri världen värdet sed
all mauuttcma skulle spelas på bordet.
Hade man $F|mun till hunds skulle dc
gem skul Rsrsig. Till del undamålci fanns
dctsleklålaroch korvlåtar. Skunklåuirhar
dummot inte med själva maten all göra.
Dc anvUndes när bröllops@voma och
andra skunkcr samlades in.
Jag kan inte påminna mig alt jag hon
talas om lIsklåtar. Men dicmm den allt
¢jvcrskugµndc fcsiliskcn var lutfisk och
dess råvara var torkad långa (spiHånga)
borde del val kunna gå med en långdans...?
Kanske vore del idé alt försöka analyscm den folkliga fcstmusikcn och se om
man kan hitta någon avgörande skillnad
mellan slcklålar och korvlåtat avspeglar
dc på n&µ)l säll en olika (örvUnian inför
olika slags mat?
Fioler, nyckclharporoch andm burbara
instrumcmiall um, men dciur något visst
med orglar. Det kan kanske bero på all
varje oWe| är en unik personHghct i belydligl h%u och IUllare hörbar grad än
andra instrumcni. Möjlighclcma till variation fömfallcrouuömliµ. Dcisom slår
i noterna får ses mm allmunna riktlinjer.
Stämmer kemin mellan inslrumcni och
orµnisicn och den sistnumndc dessutom
har kunskap om den tid och den kultur
vars musik han spelar. kan msullalcl bli
bclydlifl mer un bara njutbart.
AllLccdan jag forsla gången i sakkunnigt sällskap fick lilllllllc göm cll studiebesök inuti en kyrkorgel har jag varit
ohjulpHgl fascinerad. Stora och numera
datorstyrda instrumcnl ur inte så roliµ
som µmla mekaniska orglar med synbara spårav seklers 1aµUng och anvUndning. TMpipor tutade med påklMrudc
gamla brev och kyrkliga räkenskaper ur
ganska ocmolslåndliµ som vittnen om
gångna tider. Jag ångrar lördamndc all
jag inte vågade nappa på crbjudandcl all
vm orgcllramparc en söndag nur del |%
åska i luften och den hotade slå ut den
moderna clcktricilclcn. Tre trampor ach
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Taxinge kyrka 5 September kl. 19.30
Orgelkonsert
med
Hans Fagius

d

domkyrkojubilcct
anordnades c)Wc|-

1)IOGO da CONCEICAO 1600-tal
Bataglia

fcslspe|iSlrungnu$

var del därför rutt

PABLO BRUNA 1611-1679

nalurligl all jaB

ville åka med på
orgclcxkursion;
man kan kanske
saga orgelsafari
(men del |gordc

,
Tiento
de l tono de mano derecha

WILLIAM BYRD 1543-1623
A Fancy

inte armn@rcma).
Fyra kyrkorglar

och två o¥|byg"
µre och tre orpnister stad N prt>
grammet.
Del
slörsla prublcmc'

JAMES NARES 1715-1783
,
Introduktion
och fuga a/A
HENRIK PHILIP JOHNSEN 1717-1779

varinlcallckl upp-

stod någcm övermuunad på musik
utan all trusmakcn
dur bak blev mi
pålaB|ig redan i
tredje kyrkan. De
mjukare mena i
bussen hann inte
råda bot på delta
mellan varven.
Med tapplcl från
'ung"""' l }
b7,=l=:l;a
mndciömnenkom
vi ljl|Tc)m$und,dur

Tre fugor
- C-dur
- D-dur
- G-dur
JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Ur OrgelbUchlein
,
,
-Nun kom'der Heiden Heilanc) BWV 699
-Wir Christenleut BWV 612
-In dir ist Freude BWV 615
-Väter unser Un Himmelreich BWV 636
-Ich ruf zu dir, Herrjesu Christ BWV 639

Hans Fagius, pttµ

fcssori orbc|spc|i
Preludium och fuga C-dur BWV 545
Köpenhamn, j;av
den forsla av sina
WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791
två konserter den
dagen. på en orEc|
Andante F-dur
byggd av Mals
Ein OrgelStUck fur eine Uhr KV 608
Arvidsson på Selakjn.
PmgmmmeiMn orgelkonserten
I sdncdgångcn
nådde viTaxingc. l
md dubbelmackor på kyrkbackcn.så del
den murkliµ nygotiska kyrkan finns en som sedan hundc var inte någon hunRrtill sin yttre skapnud unnu mm nygotisk hallucinaUon. Medan publiken Nlnkadc

orgel av Mals Arvidsson. Vi utspisadcs

sig och Rjmkic hillu sillsWlninµr dur

del inte Umc direkt ont. o\äcjc Hans
Fagius inlcnsivl men lyst på den
omgislmudc oWc|n. bura del en upplcveke all se.
Sen. på ulsall lid, brut del 1CNt. Del var
alldclcs tydlig all tycke uppståu mellan
orµnisicn uch inslrumcnlcl. Dumnot tog
del en stund innan jag insåg vad som
påµck: en musikalisk middag. Hela pidµummc1 visade sig nämligcn utan särskild svårighct kunna övermus till mal.
Del linnsdlacnsuuvhcti spansk 16(Xk
lakmusik (här var del Bataglia av Diqp
da Concekao och Wento de l tono de
mano derecM - "övning på l'örsla lönen
Rx hcjFr hand" - av pablo Bruna). Den
kan man mgislrcra bon om man så vill,
men så U)rdc inte Fagius. Musiken kändes som sill och nubbe och man fick lust
all låta därcl"lcr. slå sig för brUslcl ach
sup Urr!
Därpå l'öljdc µmma1 cngclsk musik( A
Fancy av William Byrd (rån nåµm µånµ
krinj; 16KX) och Introduktion och fuga
av James Narcs från 17(Xklalcl). Efter
l'ör-rällcn kändes del millcx.'h aromatiskt
som |ijrsikliBl k(*la.hopru|ladc 1"iskl'il&r

isåscr uppbyggdaa" fiskbuljong. µtmsakcr, örter, vin och gruddc. vanligt mol
maecn men inte mesigt.
'°Var µtmrattcn placeras i måltiden beror på hela dess kompcNlion". sugcrTore
Wrclmun. l en klassisk malordning kommer den vanliWn mellan kölltjllcn och
dcsscrlcn. Hurkom den cflcrfiskcn! Henrik Philip Johnscn (1717-1779) var anla8|igcn tysk men verksam som hovmusikcri Sverige (rån3O-bdldcm. Hans
tre små l'ugoci C, D och G dur var sprtkja
som bNcn$lccknin&arc||cri del hursammanhangcl som lällkokla grunsaksprimcmrmcd sm¢xklick,citrrmkly(lacxh
mincmlvallcn: låt cns suga sockermor,
blomkål och purjolök.
K(jllrUllcn u®onjcs &ivclvi$ av Jc>
hann Sctmslian Buch, fem stycken ur
ChjpelbUchkinmmt PreludiumochNp
iCdur. Kan snarastjämltjrus med oxlilC!
Med sIckla ku|podalisar,kanlam|lcr,grtma
bönor, fyllig sås och gclC. (kh ett gammalt ädelt nljdvin till...

Sådrogdcl ihopsig till cflcrräll,och det
var en rikiiµ söt marungsviss med chokladsås och vispguddc och allt vad dunill
hör, av WoIl"µng Amadcus Mozart (An·
dante j Fdur, musik l'ör en speldosa).
Till sist cll avrundande extranummer.
och någon av dc mcrdörvagna åhörarna
l% reda på av kocken, RMål Wanislcn,
audctockså var8ach,mcndcn härgåycn
med funktionen kaffe, konjak och cigarr.
Eller en vill komponerad middag ska
man vara matt, men ändå kanna siglält till
kroppen och sinnet. Jag kan inte påminna
mig någcm måltid som så väl har levt upp
tilldclta! vun av ordning invänder kanske
all i den klassiska finare malordnin8cn
inte (år saknas soppa. Rå detta kan jag
svaru all musik som påminner om sopµ
tyvuw ur vanlig, dia i pulvcr-<xh burkvarianter som man erbjuds till vardags i
alla möjliµ och omöjlip $ammanhan&
Sådana sopplåtar kan jag guma länka mig
all avstå från. Och i just del här fallcl var
del alldclcs bra som del var.
Kemin Pellersson

Varför dansas VM i Gubbstöt
l I'olkvimlcl under årsmötet i Mulmköping fick jag läf på Sören Olsson och
passade på atl$lä||ac)van$låcndc l'dµtill
honom. Så hur svarade han:
-Del har en mycket enkel l'örklaring.
Del bNjadc 1975, men tanken bakom
kom n(Nlidigurc. Mun kan suFaall Henry
sjöbcw ur upphovsmannen.
När l'örbundcl fyllde SO år skulle det
limsi Malmköpinjp Ingrid, min kam hustru. och jae hMc 1971 bildal Malmabygdens FoIkdansly och cflcrscm jag
dessutom var med i Spclmansfcxbundcl
log vi håndom 5O-åmirandct. Henry kom
då med idén cm Gubbslöl dlcrsom dansen funnits allmånl i landet på 30- och
4O-lulcn, men plölMigl försvunnit. Dunsen heterjucfcnlliFn hambopolkctt,mcn
har olika provinsiclla benamningar såscm µbbstö1. rumpcdam o.s.v..
Så kom en Bubhslöl$luv|in8 lill på Heden 1975 md Henry som domare. En
dlligcnom schas Ulvling.

Åm efter bcstumdc Malmabyµjcns
Fölkdanslag all man skulle Ecn(m|"öra en
sF|mansstammaår|iEcni Ma|mköpinE. l
del sammanhangcl hade vi också funderingar kring en dan$luv|inE. Vi funderade
över hur man kan utse en vinnare bland
många hundra danspar? Vem dansar l. cx.
hambo bäst och "rällasl", när dansen ser
olika ut i now och «XjCt:
Så bcslöls all göra en parcxji på danstuvling och all göm den i Malmköping i
samband med spclmanssulmman. Syl'lcl
skulle vara en lällsam. skämtsam och tokrolig Wvlinj;, med del allvarliµrc syflcl
all ålcrupprUlla dansen µbbslö1.
Så har del [cM1Säll med VM. tokiga
domare och en speaker som driver hejdICkl med publiken. Sedan 1976 har del
pågåuoch varilmyckct rdiµåvcn omdcl
vid något lillRlllc blivilövcnmmp närdcl
handlat om all driva med publiken. Men
syl'lcl harvi uppnåu:idag både spcIasoch
dansas µbbslö1.

-Kan du bekräM eller dementem
ryktet om att man måste vara malm·
köpingsbo för att kunna vinna VM i
gubbstöt?
-Det ur inte hell sanl.F¢5r all kunna la
fOrsla eller andra pris måste man vara
malmköpinµbo.
-Hur är det då ställt med ryktet om
att domaren är mutad?
-Men nalurliglvis! Den som kommit
med bästa mulan till domaren har ulllid
vunnit. kommer svaret snabbt.
VM i gubbslöl kan man se eller dcllaga
i söndagen eller midsommaraftonen, i
Mahnk¢jpinEachti|lsammuns md många
glada dansare och spelman och med slåndigl växundc publik.

Nils Häggbom

Il

Minnen från sörmländska stämmor
Året ar 1919och en liten flicka hur fåll
följa med sina föräldrar till lårmor och
farfar. Hon hopparövcrdcn höµtruskcln
i slatarslugan ut i farstun. dur del blandas
lukter från olika hushåll och in i köket
i8cn.
Hör du hur l'inl farfar spelar. säger
hcnncsmammaoch visslhörhondcspMu
tonerna från farfars fiol. Han slcXjcr den
mol brtjslcl och melodin kvillmr fram
med stråken vispandc över dc gula
senstrunµma. Slallcl är så lini skum
mcdellhjåna milt påoch nurskruvamaav
lönnm trilskas sUllcr han tundcma i dem
och vrider till. Så mcr farfar fiolen åter
i byrålådan. Strax clIcrsin75-årMag lämnar han del jordiska.

PuppaAlbcn,själ"spclmun. besökte en
hel del 1Uvlinµr utan all dcllaµ. På sommaren 1945 1oµ han 1åµl till Flen l'ör ull
tåruµ1 följa del µunna spdmunsl'ölöjcl
upp mol Stenhammar. Han vur rijrd och
sloll över den upphöjelse en spelmun
kunde lä i dessa Iidcruch mindes sin lär
därhemma i slalarslugan i Bjömlundu,
som varit så dukli& all spela.
-Vad säger du om senare liders stummor då. mamma?
Åren 1956 - 60 åkte vi lill julila skans
på midsommamaEcn hela familjen. Då
var del ju stummor cich inte 1Uvlinµr

Storebror ur då redan IB år och hur
spclat på danser sen han var 12.
Hans spelkamrat undcråmn som följdc
var en kvinnlig fiolisl, inte så vanligl
lbmkommandc på den liden. Hon hcllc
Astrid Carlstcn och vid midsommartid
1925 kunde hon hemmavid bcmtaom sill
besök i Malmkuping, dur hon bcvislul
bildandel av ett spelmansförbund. M
gruppfolol |'rån&l|i||m|cllillurhon l'mm,
-

Övcrluf ur s1Ummoma väkjigl Ila nuförtiden. Allspclcl klinµr bra och sumlidig. Man får höra våldiµ månµ dukliµ
både µuppcroch enskilda och nof ur del
mycket som känns ijpn från dc riktiµ
µmla spelmannen.
Nåµ)l mn dl' bra med dc senare årens
s1Ummoruch ibmåtcn är trevnaden spelmunnen emellan. 1nµ hårda ord,
misswnksamhclcr eller jispylcr mcr
sordin på stumninj;cn.

Personerna
Den lilla flickan: Anna Greta Fmhm,
l'Ckjd Guslal'sscm.
Pappan: Gustaf Albert Gustafsson.
1879- 1961.
Mamma: Hildu Sofia Guslafsson. fNkl
Fors. 1&2 - 1944
Furl'ar Gustaf Lamm 1844 - 1920.
Farmor HccjviF ChanolluLanNon,|ikkj
Enplrund, 1&51 - 1923
Slombmr Nils Albert Gustafsson,
lCX)2 - 1971.
Bcruttarcn vid pennan: Ännu Christina
Fmhm. l'odd 19458

Chrislinu Fm/un

glad, iklädd sin vila kkickhall.
Alt barndomcn$upp|cvc|scrslarklpra8låren munniska rådcringcuvivcl om. Nur
flickan hunnit bli 14 år var del en stor
spdmanmvling vid Tullµms sloll.
Del blev en ofö®öm|iE dag. Storspelmannen Jon Erik Öst från Hakingland
gstudc platsen med den unµ Ester som
spelkamrat Spelade &joldc han med bravur, men ondu)rdc $W mycket över
piEkx'kctsArap=|$,fmm|årtuvcn=
nya påfund vid maibordct--FömM folk
med kniven och lackade Gud för malen.
Nu Ulcrdom med baksidan på µ1Tdn och
svär nur del stjulpcr.
Scdun följde en rad sörmlundska
spclmanstuvlingar där pnoµambladcn
noggrant ur sparade. Vid jumu kammarstenar på agorna vid Ånhammar i Gryt
hölls tuvling på 3O-lalcl. Professor Sven
KjcllslrUm var en av prisdomuma och
skulle tjunstvilliµ stämma liolcn åi Anders Andersson från Luslrin&c . Kjellslrtjm stämde fiolen på vanligt vis men
Andersson han salte snuckan intill ömt
och stämde om, till sin A-bas får man
förmcxja.Allldclla underpublikensjubel.
Dur framtrudde också spcImansparel från
scxjeruujc. Frun spelade nyckelharpaoch
mannen fiol och aldrig ville dom slua
Den enkla låten tOfS i cll oändligt antal
repriser
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forts. från sid 9
Nedkomst och födslovåndor

förbundets arbete. Månµ kånkcr hur
s¢jrmlunninµrna vant pionjärer uch utvcckline behövs l'örvissoävcn iorµnisa-

lungm. Gustaf Wellcr hade trummål ihop
spelmun hån när och ijurrän. Pelle Jacobsson hånOrm blåste in summan, Eric
SahlslRjmoch Viksta-Lasse vari lin tom,
Gösta Klcmming från Småland spelade
på sin hummcl. Yngve Laumll från vuslcW¢jl|and spelade nåµu visor medan
s¢jmlunninµma sjUlva mest frumlrädc
lagvis [rån rcspcklivc orter. Minns du
dcnvuhalig Bertil RydbcrB från Öncbru.
nur han och Guslaf'Wcllcr munh¢j88s hela
liden?
Många gånger hände del all jag bävade
när en gammal spelman, som kanske inte
spelat på mångaår, leddes flum till mikmtonen på dessa stora stummor. Del var inte
så njutbart alla Bånrr l'ör Cll ovant öra,
men ju& hade ju lurt mij; all lyssna rakt
ifcnom och tänkte så ram gubbardcl var.

lioncr som vurnar om Irudilion.
lnlresscl l'ör den 1'olkliµ musiken &åri
vågor. Dc djupfrysta 40- uch 5(klalcn

cftcnruddcs av jµunu våEcn under tiOoch 7(blalcn. Nya skaror inlrusscradc
sökte sig till sin lokala musik och medlcmsanlalcl slcg kral"lig1. Idag ar inlmsscl
svalare igen. Vi$scdiEcn kommcrnyaunµ
skickliµspclmun in ivcrksumhclcn, med
dcurµnska lä Ulanfcjr$pc|manMumkcn
finns samUdigl ctlcnorml intresse lorden
nya musiken som Nordman, Hedningarna och andra grupper prcscnlcrar. En ny
musiksom imånµavsccndcn |i88crlån8|
l'rån dc gamla spelmunnens spelstil men
ändå med en hel del Iikhclcr. Dagens
utmaning för den svenska spelmansrtjrclscn liggcr i all ulnyllja delta slom
inircssc, all gc en ny gcncralion manniskor insikli vår cjpn musik.
Den som inte ser takål och inte ser
|'mmål lär se upp!
Arne Blomberg
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MARKNADSTIDNING
SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND
Redaktionsadress C/o Nils Haggbom
Blidvägen 6, 137 57 Västerhaninge

böcker; pioter, kassetter och skivor
FkriN SPELMANSFÖRBUNDET
Förnya och utöka Ditt folkmudkbibliotek med våra fina produkter till specialpris

Svemka Låtar, Södermanland
Vårt landskaps del av det klasslska storverket.
207 uppteckningar. Faksimil av orginalutgåvan
från 1934.

Nu 35:A G Rosenberg, 420 Svemka
Dampolskor, MM
från Söclermanlancl och andra landskap. Fakslmll
efter utgåvor från 1876- 1882.
Nu 40:Sörmländ8ka Vi8or del I, Il och III
VIsor för praktiskt bruk från den sörmländska
traditionen. Ett 3O-tal vIsor l varje del.

Nu 10:A P Ander88on
75 låtar och visor från Södermanland och Närke

K P Lemer, Folkmusik från Norra
Södermanland
Fakslmll efter utgåvor från 1899· 1900.
Nu 45:Morfars fars dan8mu8ik
Berättelser och beskrivningar om den äldre
generationens dansnöjen och 8pelmän och hur
traditionen lever idag.
Nu 40:Carl Augu8t Lindblom
97 låtar ur två spelmansböcker från 1836 och
1856 samt historik om den legendariske
=""""""'
Sörmländ8ka An8pel8låtar
Nothäfte samt kasett med gamla och nya
=å'ar från vän landskap.

upptecknade 1880 av 8kolläraren l Vä8tra
Xlu"gåo':' August Petter Andersson.

Anders Björklund. Gunnar Nordllnder
Vi8or & Versar

August Karlssom låtar
49 låtar från södra Uppland och norra

87 s|öman3vfsor från alla dc sju haven.

Södermanland som Augugt Karlsson spelade dem.

Nu 40:-

Nu 40:-

1 den 8köna Vingåkersbygden, kassett

50 Sörmlandslåtar för två noler

Folkmusik från Vingåker med Simmings, Anita
Hedlund och Christina Frohm.

Utgiven till minne av Olof Ander88on. Arrangerade
av Olof Andersson.

Nu 35:-

Nu 40:-

Välkommen till Världen, kamett

Sörmlandslåter

VIsor och ramsor för små och stora barn från den
sörmländska traditionen med våra bästa
Wssångare.

av C G Axelsson. Flodafom Utgiven 1960. Egna
=.1tloner:

Nu 35:Josef Krysander3

Sörmländska vi8or del l
Kassett mecl visor och ramsor hämtade ur våra
vIsböcker.

Nu 35:-

70 Låtar, Visor och Psalmer
Kompositioncr cx:h arrangemang för två fioler.
Nu 25:-

Beställ hem våra böcker, noter och kassetter så här enkelt:
Ring in Din be8tällning till Leif Epel/Excentric AB, telefon 08-99 91 90 eller
skriv till adrmsen Box 2041, 125 02 Älvsjö, så får Du ett paket med faktura på
posten. Porto tillkommer på piUet.

Qntu 4

mcum ^ bTWA

Instrumentförsäkring för
spelmansförbundets medlemmar.
SMmnanlandsi Spelmansförbund har sedan nåfra ärt xamarbclc med Folkmm en mslrumcntfcmknn& mm Ecr ett pli skydd
till lågketnad. Fursukrinpn gullcri hclavurldcnoch tuckcr både fbrlusloch skada. Vi vctatt många harsmainsmmcnlo|iorsakmd¢
eller ot'ullsWndigt lNMkmde. Som medlem i Spclmaml'örbundct kun mm Iå en inswmcnUUMknng till atmlut iupui pris.
Premien för fioler, nyt'kclharpor, stnåkur, l'cdml m.m. ar

F~krmgsväme imill
30 000 kr
60000 kr
100 000 kr
Övriga instrument
intill
20000 kr

premie 100 kr
premie 180 kr
premie 360 kr
140 kr (utom pianon, flyglar och orglar)

Om mmtkrinl!cn lccknax l'ör båda puppcma samtidiµ reduceras den sammanlaµki premien med 90 kr.
För varje formkring lijlkommcr IS kr som skull täcka forbundcts kostnader for Mminisimhcm. F(t)Rakrin&slugarcn skall
nutwhgms vara medlem av ScKkmjunlands SpclmanslNbund.
ln(ru$sclmmmun km jgUkus un R$rbundcLy tdress eller lill vår |un$uknnml$vurir Ingemar Skc@und tel. 08 - 550 97320
(kvällstid).

Ett vattenhål
för s elmän och danslystnaKVÄLL
midCommardagens
,
på Värdhuseti Malmköping
'!"2 ,1p ';.
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* mat och dryck av bästa slag
(varmrutt trän 79:-)

*
*
*
*

stort dansgolv
litet dansgolv för borduninstrument
smårum för buskspel
visor och spel i puben

Rum på Värdshuset 0157/208 80 ll95:jMldd)
eller via turistbyrån 0157/19444
armnXörer: Södcmunlmds Spelmamförbund
och Munköpmr Värddms
Ring gärna om Du vill veta mera!
Bernt Olwon
0157/20 636

Anita Hedlund Sören Olsson
0157/211 21
0152/121 37

Missade Du Bernts bok
inranmng. dc flesta lidigam opubhccrack. Henry Sjubcrgbmnturom hur hm
börjixk upµc'ckna danser och Holger
Vumlund ser del hela en smula utifrån.
Isländske
riksantikvarien Thör
MagnUsxm bciUltur om kyrkorE|ur på
Island. Mans Mam¢cM}och Ftir-UhA1)mo
står S'tjr de nem btkkma.
Sisuuklea hcux MED MERA,cnh
kullurhislorikcr och andra har hjälpls ål
ull lyllu den. Sömlänninµu' kUnncr igen
Anna-lena Fbcock Bcrplröm, Nanna
En vönbok ull
Hermansson, Lem Bergils, Leif hicobsBERNT OLSSON
sex} och Kemin PEmersson - men där
på 604mdagen 22 januari 1996
finns nckd nya bckanLqkapcr att Eöfa
Ämnena hårstör spunnvidd från isländsk
mcdclud ull ®rmländsk mal och hur
mun reste Iill nbdugcni börjun uv 1600tala.
MouaµMei bland subduitcntcr Qctj
1Urfauarc harvaril Elladjandc: "vilken fin
liten lx)k det blcv,en nktigl«en Bcjdin&".
"hurlig pytlipanna tör sömnlösa nätter",
°'08 hvnr cromslag og omge il1umunc>
RuUkUnnurcn 8Uµlla Hyhn och indclninpmi' mukkc!"."jag unnar mångu ¥kkjknau läsadcn". (dellackar
verkets skikhme Evert wah|ber& mendar finns också riks*
rcdaklöscn för!)
kanta språkvårdare sam Catharina Grunbaum, Birgitta Lindgrcnoch MarµmaWcstman,och runolo8cnThorµnn Snöodal.
Boken kostar oförändml 135:- inkl. moms och frukt (oavscll
transpnsätt) och man bcstullcr den cnklasl genom ull satta in
l uvsnillel TON skriver t'rimlbr allt spdinånsvunner: Ritpenyamtt µ1 PB 457 (B 97 - 2 (Kemin Rcllcrsson) och ange
Ull' Allmo. Stybjijm Bcr¥dr. Amc Bkymbcr& Km och Brita
"Bcmts Bok" samt eget namn cKh adress.
Ehkn, Chrhiiina FMim, Anita Hedlund, Leif Juhansson och
Projekm hw kunnm Nnom~ tAick vm¥ ekonomkkf
Tom Palcy. Hur finns bland annat mer än M) låtar l mlressanl
stöd från Södermanlands Spehmnslöfbund.

Erbjudandet au köpu vänbokcn till Bcmt
Okson gick uti höstas i djupaste hcmlighet
lill SpdmamWbunda4 medlemmar. En
vackcl hundc( cxjmplÄK csvet1ämwjd¢s till
den lolalt övcmskade jubilaren på 6oåndugen 22 januari 1995.
En lilcn övcruppfaga finns kvar, och den
cThjtkk mSumr}~ålcm FbNurc!8dcn&r
20Osidcx tjock och w&ShäkxL illusumdav
Knut H. Lansen (Flen) och Mall: Mattsson
(Mdkjsa) och innchällcr 35 bidrae av lika
många 1?$rfuttarc. "Sörmland och Island är
brännpunktemai den elliptiska omvarldxmi
Mci}dm. SpdtkH ar mittpunkten neh t bona
ruA|Kunkjm 1L\pcr musiken l många rcpnser", står det i lbrordcl. En lyd|i& nordisk
prugcl härden genom bidrag (rån Danmark,
Norge, Fhmima och Trmnlijr allt Island.
l avdelningen ORt) smeker .äg 'ämnen
CrånUcNMc ochcmskack lånocdUll 61Wk4¢när, soldatnamn och ordblindhet. Icke obckanta förfullarnamn i Scjrmlund ar Christina
Burbcck (journalist pdi Sörmlandsbygden).

BERNTS BOK
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Kerstin Pettersson
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SpelmansMämma 19 augusti 1995
'
Vänner amuigcrur [ur lS:c yångc'n cnuv
SUjckholms närmaste stämmor, Ultnngcmmman lordagcn den
19 uugusu. Spdmun&sulmman öppnas kl 13.(K) och sedan ljuder
del hela clicrmiddagcn och kvWlcn ät musik, dans och sång.
Bilimma glbitcr Rjljcr sckyttningcn l'dn Rönninge, kdkklivmensww fwjer dcylkw l'sån Ronninµ' pen&Mgsswhcm. Del är
hllålcl an ta med cykel på pcndc|låEcl

O
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ARSMOTE
Östcrgotlands Spchnanslbrbund håller årsmolc den l april på
Vulla N)|khagAkc)|a, j|crTFlåMen. Samling kl 12.45 l'tSr spdxluµ
med Christer Sumuckwn. 14.15 håller Svante Schöblom filmdmp
Fur~inµrnalmu kl 16JOO. Micldaj; kl 18 ul
Föranmälan ar nudvändi& till mjckla&cn.
Ring Brita 011 - 1667 17

Välkomna!

INBJUDAN

rum

SPELMANSSTÄMMAN

\

I
JULITA.
Välkommen till spelmansstämman i Julita, midsommardagen den 24/6 1995.
Tiderna som gälkr är följande:
13.00Samling för spelmän. Allspelsövning,
1330Dans och lekar kring midsommarstången
14AOSpelmansstämman börjar
Påområdet finns en dansbana och där fårsäker vi hålla igång dansen. Alla spchuiiu, som uwdvcrkar på
scenen bjuds på kaWe med dopp.
Angåeudc allspektharjag en drömjag skulle vilja törverkliga och det är att spela Julita Brudiimrsch
i allsrlet. Ni kan ljjÄlpa mig fÖrverkliglfl den drömmen. Den nnns med iall$pel$hänet och naturligtvis
också på kassetten. Lyssna på kassetten och försök lära Erjulita Bmdnjarsch. Den är inte så svår som
folk säger och den är dessutom vacker, eller hur? Jag är säker på att om vi lyckas spela den kommer
Gustaf Wettcr att sitta på sin molntapp och slå takten med stråken.
Alla som visar upp sitt medlemskort i Södermanlands Spelmansförbund i entrén får

gratis entré. Spelmän med instrument går f"örstås som vanligt in gratis ändå.
Om Ni har några frågor kring spelmansstämman ijulita går det an att ringa och ställa
dem till undertecknad. Telefonnumret hittar Ni nedan. Ejjest ses vi den 24/6!

VÄLKOMNA!
Leif Johansson, ordförande
LAf JQhanslsou
Sågsituvägen 17, 5 tr
141 49 HUDDINGE
08-779 89 67

Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur
"
:+

SKANSENB

Anmälan till

ZORNMÄRKESUPPSPELNINGAR
1995
Zornmärkesuppspelningarna anordnas på Skansen den 12-16 juni 1995 med utdelning av
märken och diplom den 17 juni på Solliden.

Namn............. . . . .
Posmr:.... ... ..... ... .
Tel. bostad:........l . .

. .

. Adress'...

. . . ........ ... .. . ..... . . .

. . . . . .. . .... . . Postadress.
..

. .... . ..

. Född dm' .. . ... . . ... ... . . ....... . .

jag spelar upp på följande instrummt . .

..

Jag spelar företrädesvis låtar från... . .. .. .. .

.
. ..

. .. ..... . .. ... .
. . .

. ..

Smast deltagit i zommärkesuppspclningama ..-- .....
Erhållit diplom år. . .. ... .... Zornmärket l brons år:. ....... . ... .
Diplom efter bronsmärket år:.. .. ... . ..
Jag km spela upp dm. 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 alla dagar
Vid uppspelningai skall minst tre låtar spelas upp inför ju'yn.
Anmälm skall vara Ungdomsringm tillhmda senast den 24 april 1995.
OBS! Anmdm är giltig först när mmAningsavgifen är inbetdd
AnmMningsavgiftm 400 kronor
Inbetalas på P8 60 47 83 - l
Svmska Ungdomsnngm
för Bygdekultur
Märk talongm'
Zommärkesuppspelning

Anmälm sänds till
Zommärkesnämndm
Svmska Ungdomsnngm
för Bygdekultur
Box 34056
100 26 Stockholm

Välkommen Ull Skansen
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur
SKANSENB

B-post

Denna broschyr ur l'ramlagcn för alt visa den verksamhet, som finns under
sommaren i del vackra SCjdcrmanland. Vi har konccntmral oss till i huvudsak
spdmansstummoroch Iilcdans. Blir Du inspirerad alt börja spela cllcrdansa så ring
oss, så ska vi hjälpa Dig tilkUlla. Även om denna bruschyr baraom-lällarsommarcn
så pågår ju vcrksamhclcln åm runt.
Vulkomna till Södermanland! Vi lrurall Du ska hitta lkmamngcmang. som
pussar just Dig.

Bruschyrcn ar pruduccrad av
Scjdcrmanlands Spelmansförbund
Ordförande
Leif Johansson

Sekreterare
Birgitta Stenberg

Såµluvägcn 17, 5 tr
141 49 HUDDINGE
08-779 89 67

Sjömansvugcn 26, 2 lr
151 38 SÖDEKULjE
08-550 133 43
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Framsidans teckning &jokj av danssarcnc'ch pcnnomancn Petra Molin, Hägcrslcn

Spelmansstämmor och dans runt om i

SÖDERMANLAND.
4/6

Sekelskiftesstämma på Torekällberget i Södertälje.
(Pingstdagen)
12.30 Samling för spelmän
13.00 Spelmansstämman börjar med allspel. Därefter fortsätter
vi så länge vi orkar. Kom gärna sekelskiftesklädd!
Arrangörer: Lästringe Låtar, Torekällbergets museum,
Bildningsnämnden, Södermanlands spelmansförbund.
Upplysningar: Anita Hultqvist 08-550 144 21.

5/6 Traditionell spelmansstämma på Torekällberget i
Södertälje.
(Annandag pingst)
12.00 Samling för spelmän
13.00 Spelmansstämman börjar
Allspel, grupper, buskspel.
Armngörer: Södertäjje spelmanslag, Torekällbergets
museum, Bildningsnämnden, Södermanlands Spelmans
förbund.
Upplysningar: Bo och Birgitta Roos, 08-532 518 55.
27/5 Gammeldags Marknad i Malmköping.
09.00 Marknaden börjar
Spelmän välkomnas att spela på gator och torg hela dagen. Spel
och dans vid Hembygdsgården. Gustaf Wetter-stugan öppen hela
dagen. Kom gärna sekelskiftesklädd!
Upplysningar: Bemt Olsson, 0157-206 36.
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3/6 Slagstastämman i Hågelbyparken, Hågelby.
Hågelby ligger mellan Tumba och Hallunda.
13.00 Spelmansstämman invigs. Programmet börjar.
Arrangörer: Slagsta Gille.
Upplysningar: Bosse 08-531 819 41, Curt 08-531 806 30.

10/6 Spelmansstämma på Garvargården i Trosa
13.30 Spelmännen samlas.
14.00 Spelmansstämman börjar.
Allspel, buskspel. scenspel, servering.
Arrangörer: Lästringe Låtau Trosa Hembygdsförening.
Upplysningar: Harald, 0156-139 48, Kemin 08·
532 533 28.

18/6 Nynäsdagen på Nynäs Slott
Nynäs slott ligger mellan Nyköping och Trosa.
]2.00 - 18.30 För hela familjen.
Utställningar, vernissage, teater, marknad, visningar, folkmusik,
klassisk musik,bcrättarsalong. Arméns Musikkår m.m.
Arrangörer: Stifltelsen Kulturi Sörmland,
Nynäsreservatets förvaltning, Landstinget i Sörmland.
Upplysningar: Sören Olsson, tel: 0152-129 20.

2416 Julitastämman. Stor spelmansstämma på Julita
Skans. (Midsommardagen)
13.00 Samling för spelmännen.
13.30 Dans och lekar för alla barn (O- 100 år) OBS! Tiden!
14.00 Spelmansstämman börjar.
Kaffeservering till alla medverkande spelmän.
Arrangörer: Södermanlands Spelmansförbund, Julita
GoLF.
Upplysningar: Leifjohansson, 08-779 89 67.
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24-25/6 Ett vattenhål för spelmän och danslystna på
Värdshuset i Malmköping på midsommardagens
kväll.
Där finns: Mat och dryck av bästa slag, ston dansgolv, litet
dansgolv för borduninstrument, smårum för buskspel och/eller
visor och spel i puben.....Boka rum på värdshuset 0157-208 80
eller via turistbyrån 0157-194 44.
Arrangörer: Södermanlands Spelmansförbund,
Malmköpings Värdshus.
Upplysningar: Bemt Olsson 0157-206 36, Anita Hedlund
0157-211 21, Sönn Olsson 0152-121 37.

25/6 Spelmansstämma med "VM i gubbstöt" på
hembygdsgården i Malmköping.
10.00 Kvalificering till VM
l ].00 Högmässa i folkton
14.00 VM i gubbstöt - FINAL.
Arrangönr: Malmabygdens folkdanslag, Södermanlands
Spelmans förbund.
Upplysningar: Bemt Olsson, 0157-206 36
Juni-augusti/Torsdagsdans på Utedansbanan, Julita
Gård,
29/6, 20/7 och 10/8 (vid regn l Backstugan)

19.00 - 21.30 Spel till dans med Julita Spelmän.
Inträde 30:Arrangör: Julita Gård, Södermanlands Spelmansförbund
Upplysningar: Edward Anderum, 010-267 65 82
Juni-augusti/Sommardans vid Hyttlöt på söndagar.
25 juni, 2, 9, 16, 23, 30 juli samt 6 och 13 auµsti på Hylllöts ulcdansbana
ca. 18.30.

Första halvtimmen dansutläming, därefter gammaldans och
folkligt till musik av gästande sörmländska spelmän och grup
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per. Vid regn på logen.
Upplysningar och vägbeskrivning: Olle Olsson, 0158340 18.

6/8 Djulöstämman. Spelmansstämma vid Stora Djulö,
Katrineholm.
14.00 Spelmansstämman börjar.
Allspel.Framträdande av olika grupper och spelmän.Buskspel,
dans och servering.
Om vädret är dåligt hålls stämman i Herrgården.
Arrangörer. Katrineholms Spelmanslag, Södermanlands
Spelmansförbund.

12/8 Spelmansstämma på Nedre Fadbäcken, Jönåker.
Välkomna redan vid 14-tiden! Del blir ponnyridning. hästskjuts
med vagn, lekar och annat kul för hela familjen. Samt låtspel
förstås! På kvällen fortsätter stämman med spel och dans på
lövad loge! Förstämma till spelmansstämman i slottsmiljö på
Nyköpingshus söndagen den 13/8.
Arrangör: Larz Lordin.
Upplysningar och vägbeskrivning av värden Larz Lordin,
tel: 0155-745 SO

13/8Spelmansstämma i slottsmijjö på Borggården,
Nyköpingshus i Nyköping.
13.00 Samling för spelmän.
14.00 - 17.00 Spelmansstämma i traditionell stil med allspel.
scenframträdanden och buskspel..
Armngören Nyköpingshus Spelmansgille, Södermanlands
Spelmansförbund, Södermanlands Museum och Nyköpings
kommun.
Upplysningar: Evert Lindberg, 0155-28 54 62,
(21 56 IB).

S

19/8 PRELIMINÄRT! Stor spelmansstämma i Parken
Zoo, Eskilstuna.
Se vidare information i utskick och dagspress.
Arrangörer: Södermanlands Spelmansförbund, Eskilstuna
Spelmansgille, Parken Zoo.
19/8 Uttringestämman. l år för 15:e gången!
Stor spelmansstämma i Uttringe i Rönninge. Följ skyltar från
E 4/E 20, avfart Rönninge.
08.30 Verkstäder. Förhandsanmälan.
13.00 Spelmansstämman börjar. Uppspelningar, dans, buskspel,
mat, fika m.m.
Stämman håller sen på hela kvällen och en del av natten.
Arrangörer: Svenska Folkdansens Vänner, Södermanlands
Spelmansförbund.
Upplysningar: Janne Camestedt 08-580 135 63.
20/8 Hertig Karls Marknad på Nyköpingshus i
Nyköping.
Marknad med tidstypiska produkter. Musik och dans.
Arrangörer: Södermanlands museum i samarbete med
Nyköpings kommun, Nyköpings hembygdsförening, Centrum
föreningen, studieförbunden m.fl.
Upplysningar: 0155-24 57 00
26/8 Grassagårdsstämman. Spelmansstämma på
Grassagården i Strängnäs.
13.30 Samling för spelmän.
14.00 Stämman börjar med allspel.
Stämman efterföljs av dans på kvällen på Soldathemmet, till
musik av spelmän.
Arrangörer: Strängnäs Folkdansgille, Södermanlands
Spelmansförbund.
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Upplysningar: Maritha Pettersson 0152-200 09, Sören öls
son 0152-121 37.
2/9

Sparreholmsträffen vid Hyltinge hembygdsgård,

Sparreholm.
19.00 - 24.00 Dans på logen. Två gamla och en äldre (minst).
Musik av gästande spelmän och grupper. Buskspel och servering.
Arrangörer: Mahnabygdens folkdanslag, Södermanlands
Spelmansförbund.
Upplysningar: Bemt Olsson 0157-206 36.

3/9 Spelmansstämma i Föreningsborg, Bettna.
13.00 börjar det och vi håller på så länge vi orkar.
För att Ni ska hitta är det skyltat från Bettna centrum.
Arrangörer: Idrottsföreningen, Lions, PRO och
Hembygdsföreningen.
Upplysningar: Maire Lundgren 0155-925 4Z

9/9 Anders Andersson-stämman. Spelmansstämma vid
Folkets Hus i Lästringe. Årets sista utomhusstämma!
13.00 Samlin g, därefter allspel, scenspel, servering och
hantverksförsäljning.
På kvällen middag och dans.
Arrangörer: Lästringe Låtari samarbete med bygden.
Upplysningar: Ingemar Lindquist 08-646 47 17.
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