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Ordföranden har ordet

p?iia
W

~

0

,, '

l 'j|1

Sduppgång. Allt ur stilla. Alla sover. Jag har semester, men jag går ändå upp
så här lidigl. Jag vill inte missa detta skådespel. som det ju trots allt är - en
sc)luppEÅn& En stan på en skön sommardag.
Jag haråkl utlill min sommarsluga. Utanför stakcrtstår sko&cn alldclcs tyst.
inte en susning hörs. Detta ur milt eget smullmnställc. Hilåkcr jag när jag behöver
slappna av och s|(Kl Har kan man sittaoch bara vara. Ingen stress. 1nµ måsten. Tank
Ersjalvaatt, när man vill, kunna ta fram fiolen och spclacn slungpolska. Eller alt la
en skogspromenad och suga hej till svalor, spindlar och skogsmöss. Att få kanna en
samhörighet med naturen.
Rå cftcrmiddagcn brukar jag gå ner till sjön. Jl vi har till och med en liten
sandstrand. Det är så skönt all få kunna sanden mellan tårna. Jag är inte så mycket
förall solbada, men en liten simtur gör alltid gott. Alt få ligpi vatlnctoch svalka av
sig ur inte alls dumt. Sen gårjag tillbaka till stugan och där vUnlarsambon med smör.
osloch sill och en sejdel med en stor stark därtill. Harman varit riktigt snäll serveras
säkert också en snaps.
Rå söndag ur del spelmansstamma. S¢jdemanlands Spelmansförbund står
bakom. självklan måste man åka dit och spela så mycket som möjligt. Iklädd
sommarskjorta, shorts och solglasögon samt smyckad med sitt silvcrmärkc är man
redo alt untru scenen.
När så spelmansstämman så småningom ar slut far man hem till sill. Del ar
vWdigUuuattdct blirscna kvullar, men vad gördct? Ärjag uppcscntcn kväll kanske
jag hoppar över solupp¢ngcn nusta morgon. Jag är ju ledig. Det ärju faktiskt skönt
alt sova också! Slut.
Ja, del var lileav min sommar. Lite drtjmmar, lite förhoppningar, lite sanning
och en väldig massaS. Jag hoppas all Ni också harfållnjula någmav sommarens alla
S. Nu urdct snart hot. Del urockså en undcrbarårstid, men ännu är det lid för några
av sommarens spclmansstummor. vi kanske ses dur.....?
Men om vi nu slutligcn ska se framåt så är det så all 1998 kommer Stockholm
all bli Europas kulturhuvudstad med allt vad delinnebär. Och vi kan vara med! Och
vi ska vm med! Kam med idéer och förslag hur Södermanland sku kunna locka till
sig publiken från Stockholm under 1998. Rjrdetur numligen häri Sörmland vi ska
göra°1! Läs mer inne i tidningcn.
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Med dc allrasom bästa hulsningar från Eder
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Manusstopp för Sörmlandsläten nr 4 den 20 noverrber
Medlem l Sörmlands spelmansförbund blir man genom att skriva till Leif johansson under
adressen ovan.
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Rapport från en ung spelman

jag fick uppdmgcmiåka till Folkmusikfcslivalcn i Falun som en av årets sju
Unga Spelmän. Bland magdansörer,
didgeridoacr och franska säckpipor hull
jag den sörmlundska fanan så högt jag
bara kunde. Och visst gick del hem!
Fcslivalpublikcn gilladc sörmlUndsk

musiken runt stånµjam. Del sisinumnda
förtjänar en särskild kommentar. Föreställ er slämningcn när ett par tusen förvänlansl'ulla åhörare i skymningen samlus vid en tjumi skogen, runt vilken några
av Svcrigcs bästa kulcrskor och hornspelare är ulposlcmdc och musicerar
medan mörkmlfallcr! DctärlrolskL
Rå temat "Unga Spelmun" sker
också ett möte mellan olika kultutur, om än i del mindre 1°omatcl.
Kruckama ur inte lika våldsamma

·

hur, om man suger så. l år var vi sju
spclsugnaoch Rjrvunwnsfulla unga
fömågormm inbjudilsav (cslivulkdningcnviamspcklivclandskapsförbund; en mas och en kulla från
vardlansdskapcl, en hulsingcspelman, en gotlundska och sIulligen en uppländska som truklcrudc
nyckelharpa. Och så jag!
4

f'ramlrädandcn, där var och en fick prcsentera den c&na lmdilioncn, samt några
mindre konstcllalioncr om 2-3 personer.
Jag har blivit medlem av den hemliga
kohomsordcn! I alla fall hörde jag Owc
Ronström uttrycka sig så när han i egenskåp av konfcrcncier överlämnade
festivalens sedvanliga artistsouvenir kohornet- tillirländska gruppen Deanw
Vi " ungt spelmän" fick kohom även vi,
och bestämde oss genast för all bilda en
kohorns-cnscmblc och delta i
Balumusjkläv|in8cn vid nästa års l'eslival...
Karin lind

Trots all vi

, t

Folo: A lind
slängpolska, det ur bara att konstalcm att
uven en ensam fiolspelman kan höras milt
i bruset på denna [cslival, som ar en kultur'ell smälldcgd av stora mått. Som cxcmpd pådctta kan jag nämnaalldclbland
årets artister fanns" grannar" från Norden
och övri&a Europa, men Uven långv@a
gustcr från Marocko. Mexiko och Korea!
Det ur inte dumt au lä åka på (cslival
ochbopåhotclloch eiElrulis påkonscrtcr,
ska ni vela! Enda problcmcl är all tiden
inte ruckcrtill för allt man vill m.. Det
gllcruu försöka sålla ut dc verkliga gcxjbilarna. Jag hann i alla fall höm irlundski
i fm av [kanta och Boys of thc Lough
-Hbssahcmrärslamµslcrbland festivalartisterna - franskt sackpips-sväng,
kamelgung och balkanös med
Oricnlcxprcsscn, nordisk vissång. Solo·
konsert med min lärare på Malungs folkhögskola - Skaltungbynspdmanncn

Jonny Soling - samt den underbara vall2

i en mening
hade
samma
musikaliska
bukgrund
uppstod ändå
'
.
vissa problem nur vi
skullcsyihop
Cll konsertprogram. Tänk så
många låtar del
finns ändå! Om vi
sjuskullcWgµihop
,
alla låtar från vänj
respcktivcmpcnoarer skulle vi kunnat
ge konsert hela nåtlen och undå värdet
svårt ulihillacll pur
gemensamma låtar
all framföra som
"allspcl". Alllnog.
cflcrlitcl pyssel beslöt vi all gemensamt spela jurna
skanklåt, Kårbok" Folo. A lind
polskan och PM
Karls vals (Uven kallad Stcnåldcrsvalsen).
Tre allspelslålar fick vara nog. Resten

av programmci bestod av solo-
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Jag vill sjunga som de bästa
spelmännen spelar
Spclmanssuimman l Mahnköping annandae midsommar inleds, förutom upr
värmning för VM l gubbslöl nere vid
hembygdsgården. med en gudstjänst i
fdkton iLilla Malma kyrka Durmcdvcrkarallnd goda spelmun. l årvarchlrockså
ett inslag som möjligen åsamkade en extra liten förvånad rynka mellan ögonbrynen på några av damerna i kyrkokören.
Fmmmci kom reslcsigen 1%cm ganska
skäggp'ydd ynghng med Rjllcmaav stor
lek 46ifördactl parerfarna gympadojjor.
Sen började han sjunga, rakt upp och ner.
Enkdtochsjulvklanmcd fina utsirningar.
Vackert sjunm med känsla och inlevelse
lyckte många. fast kanskcintc nktigt alla
för "Den blomstertid nu kommer" han
sjöng som sista nummer och som månµ
bcrur'dcs starkt av, liknade ju inte alls den
man ar van vid alt höra. För dur är vi ju
idag-'° fö|kli8l$ån8sull'Wintcsjulvk|an
något som "folket" harnärmasl sIll hjärta.
Allra närmast ganska många hjärtan står
kanske sångsåll som används i amerikanska muskåls.
Den som sjöng i Lilla Malma kyrka
annandag midsommar var Anders Larsson,22åroch från Smngnäs. Han hareåll
etthmMa|un8sfo|wj8skda«hsjunE|l
folklig, sång Rsr Maria Röjås. Nu har han
j:ommit in på musikhöµkolan i Malmö
på den fyraånµ musiklumrwbildningcn
med svensk folkhg sång som huvudinstrumcnl.

Hur mötte Du folkmusiken?
En kamrat i Svenska Kyrkans Une-

domsförbund \isslc atljaE spelade £itarr
ochjaE vIsste allhan spelade fiol. Han bad
mig komma och hjälpa till när gruppen
Folkton började öva för alt ställa upp i
Musik Direkt '). Han och jag spelade
tillsammans några gånger innan. sedan
truffadcs gmppcn i Gustaf Wettcrstuµin
och övade. Började spela ¢jvcrhuv«jlagct
&jonde jag på högsMict. En kompis hade
en cl-gilarroch hans brorsa hade en clbas
som jag fick låna, så vi blev en duo som
spelade punk. Spelade ocksåclbas iolika
punktund som inte var alltför bra. Bland
populUrmusikcrärdct förövrig inte alls
ovanligtmedcn takgrundi någotkyrkhµ
samfund, dur finns många lilIRlllcn all

runde innebär sång inom I'olkmusikcn tyvurr unlingcn kurs eller orginiscrad visstuga eller konsert. Molsvanghclcn till
spelmannens buskspcl saknas i ston sett;
Man kan "sociajspcla'° men knåp 'il
"soaalsjunga". Vi sångare ärdåhµ pj all
säga till varandra "Kan inte Du la den dur
-den som Du ur så bra på?"

musicera
Av olika tillfu||i8helcr blev del sedan
oklavmandola, stämd en oktav 1uµe än
fiolen - den passar bra som kompinslrumcnl till fioler, På TV har man sett
vad dc har,Alc Möllcroch RogcrTallmlh
och dom, Självklan man snor/inspircm
av dem. Tallroih ledde ju dessutom en
holgmpppå musikskolam Slränpäs.där
jag på nybcjnarsladlcl fick vara med påctl
litcl hörn. Vägen till en musiksmak som
idag omfattar både punk och folkmusik
har också gått via irlundsk folkrock.

Ditt huvudinstrument är nu ett
annat - folklig sång - hur gick
vägen dit?
Jag har alllid sjungil - i kyrkans barnkör, ungdomskör, omlorickör.
Uppvuxen på Vansö. dur sjöng jag i
barnkören.Som fo|kmusikertmtandeju
på all bara slå bakom och kompa. Dårar
cnsroll mesiatl pumpa,drivapåmusikcn.
Ett mdodiinslrumcnl ger mera - ska man
kdla del musikalisk makt, man får |eckL
styra musiken och det ville jag. Då blev
det sånFn eftersom jag sysslat mycket
med sång -det enda musikinslrumcnt jag
behärskade. Jag visste också all jag ville
gå m Malungs fdkhögskola. Ett bra säll
att lura sig mer om folkmusik ur au gå på
en skola dur man får agna sig ål del.
Malun& är en bra skola för den sKm vill
fördjupa sig i iradinoncn. Den arockså en
underbar musikalisk miljö - klev man
bara utanför sin dörr länns en spel - eller
sångkamrat som kunde läm en nåt.

Är sången på hmmarsch inom
folkmusiken?

Vilka är Dina förebilder som
sångare?
Dctäronl om lömbildcr. sarskill för en
manlig sånµre. Min lurarc Mana Röjås
ar heknaturligl den starkask förebilden.
Rjr all hitta manliga Rjwbildcr får man
söka sig utomlands och i arkivinspelningar. Ulcmlands=N~,durAn'c
Mocn Bcrgsct ( i Bukkcnc Brusc) och
Sände Bmnlland (sjunger mycket koraler) ar vikliµ namn. Dansar Edvard (rån
Malune UrdCXj men finns inspcluxj liksom
sörmländske C G Axelsson från Fkxjafors. Det ur spännande om sångaren har
kontakt med sr|mans|mdilioncn«h kan
sjunµpc'lskor,inlc txuuskilhnglryckoch
s&
All hitta sin egen klan8 och repertoarstil ar jattcsvårl. JaE lyssnar på många
olika. men man vill ju inte bli kQpia. utan
hitta nåµ'icga Sången skall wtmknulcn
ull msccn ä\ musiklraålioncn - jae vill
sjunga scm dc bästa spelmunnen spelar.

Del finns månµ unµ sångare. Forlfä-
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undan och vurma upp var och en Kir sig,
spela tillsammans och kolla upp varandras lålrcpcrloar. l andra musikgenrer ur
del nog inte så, plockar man fmm sina
inslnjmcnl så ur del övning eller konsert.
Vi umgåsgcncm altspcla tillsammans. Rå
(est spelar man lillsammans - då jag går
på fest där folk inte spelar vet jag numcru
nätstan inte hur man gör!

Din favoritmusik just nu?
Jonny Soling & Kalle Almlöf, Mals
Berglund, Varmland, - del ur alltid rolig

all lyssna på ett inslrumcnl l lagcl, utan
en massa arrangemang som skymmer.
Tallciv Röysland åren norsk som sjunger
med Cll hlc åldcrdomligi, lugnt sånyatt,
inte så tydhgl rytmiserat som idag.

Du är en flitig besökare i
spelmansförbundets arkiv i
Gustaf Wetterstugan - vad har
Du hittat?
Del arsvån altarbeta cl'fcklMiarkiv delfinnsju ingen knappatttrycka på så ull
en lucka öppnas med en låda bra folkmusik gc)m är intressant förAndcrs Larsson!
Del ur allmänt lärorikt och inspirerande.
Egcnlhgcn kan man bara tuctt band vilket
som helst och lyssna - del minsta del ger
äralllidcn sorls kunncdom om genren. Dc
mest givande skriftliga kulloma hillills är
Emil Öberg med visor från Slrängnästrakten, från Lunda socken och från Vintrosai Nurkc. Och så O1ovAndcrsson och
Nils Denckcrs upptcckninµr. När man
hämtarenlålcnbnurskMdig kullaurdct
svårt och tar lång lid all gömcn låt till sin
egen. lngenannan kan dcnoch man måste
göra sin hdlcgnu lolkning.

Varför skall man hålla på med
folkmusik?
Huvudanlcdningcn för mig alt sjunga
folklig sång ar inte att jag vill vara någon
traditionsbcvararc utan del är för all musiken är bra. Del ar musik man ur sloll
över all spela och sjunga, någon sons
fortsållning på del nalionalromanliska,
lroLs allt. Dctärroliµ med 1"unklioncn,all
kunna tralla polskor till dans och m
%nniskc)r på ett sådant lydligl suu; När
jag sjunger så dansar dom till l
Samtidiµ är del en anspråkslös musik.
Vid inirudcspm'ct till musikhögskolan
valde vi folkmusikcrall, islällcl förall gå
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Hur ser fPamtiden ut - vad gör
Du om 10 år?
Ändascdan högstadm hårmusiken haft
en stark drapingskrafl på mig - skulle
jug kanske söka musikgymnasicl? När
jag nu sökte musikhögskdan skedde det
ganska sµ)ntanloch så korn jag in! Dclär
ju tonfarande bara konsligl!
Om barnen i musikskolan vill lura sig
(olklig sång så ar det juttcspannandc. All
lam munniskorom musik och själv också
få konsertera en del vore idcalcl.
Eller också Sör jag nå8ot hell annat jag har gäll från utbildning till tryckare,
påbörjad ulbildning till präst och ur nu på
vag all bli musiklärare.

Hurserfokmusikensffamtid ut?
Det behövs starka förebilder, folk som
sysslar med del och tycker all del ur bra
musik, alt del ur kul och som ser del som
en levande musik. Del räcker inte att vilja
försöka hålla liv i en utdöende musiklradilion lbrliumtidcn. Del blircnlyckjig
bieffekt av musiccrandel - om man fortsätter att spela för all det är kul, så
tonsätter musiken all finnas. Någon frågade mig:
-Vad urdiucnµgcmang för folkmusikens bcvmndc?
Vadärdct för 1Iåµ,jaµpelarfbratldcl
ar bm musik, Rjr all jag gillar den! En
annan vanlig fråga är:
-Sysslardu inte med seriös musikockså'?
Jag ser väldigl seriöst på milt musiccrände och folkmusiken är en spännande
musik med nerv och glädjc!
*)Folklon ur den sörmlundska gruppen
som vann un8domsmusikläv|ingcn Musik Direkt och turnerade bådci Sörmland
och i Belgien, skulle man kunna säga!

Anders Larsson har ordet
Dc låtar som sålls på pränt hur harjag.Andcrs Larsson, hämtat ur Sörmlands Spelmansförbunds arkiv l Malmkop|nE. Del ar \1sor
som hlllalar mig och jag hoppas all andra sörmländska sångare tar upp dem l sin rcpcrloar. All sjunµ ar rdigi!
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Dessatvå kärlcksvisorärhämtadc urEmilÖbcrgs uppteckningar. Den första visan äreflcrÖbcrgs farmorAnna Lcnngren (f. ]780
j översjö sn, Sdcbo hd,d.1&56 i Strungnus stad), och efter mcdcm Anna Catharina Öbcrg (f. 17851 Vintjusa sn, Närke, d.l859i
Strängnäs stad). Jag tycker den ar kul all sjunga dels för att jag tycker alt den är fin, dels för attdcn ur kul all jobba med. Man kan
prova all sjunga den på många olika sält:om man sjunger den rytmiskt stadigt kan den lätt bli stolpig, om man sjunger den med lite
mera fri puls blir det lätt släpigt. Sjung med balans, alltså.
Den andra, som lroligcn är upptecknadi Lundasn tyckcrjag ocksåom., Detärsvån att inte bli överdramatisk pådetsista fermatcl,
som är en vcrkligcn smaskig uppgång. Jag säger bara -Tommy Körberg - Chcss, läst folkligl!
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Polska efter EVY. Larsson. HWlcforsnäs. Låten kallas naturligt nog "Sparvens Polska" och texten finns också på 170O-lals
skillingtryck; "Sparvens Visa". Att sjunga till dans ar roligt men svårt. Eftersom låtarna oliastur äorda på fiol Rjr fiol, så finns
del oftastinµ naturliga andninppauscr all tala om, vilket är ett problem. Man måste ju andas. Dock ärdet en utmaning, och det
ur juueroligt när man klarar av flcm polskor på taken och fonfamndc står upprätt.

Denna sång är också upptecknad av Emil Öbcrg, trdigcni Lunda sn. En riktig konis, en av dc första visorna som jag hittade
bland Öbergs uppteckningar. Fin!
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Hur gick låtarna förr
När det gälller framförandet av spelmanslärar nu för tiden, harjag lagt märke
till att man ofta har misstolkat de källor till
uppförandepraxis som faktiskt finns. Det
gäller framför allt templ; jag menar att
låtarna gick l raskare takt förr. Vad det
gällerSörmland, så ärju vi lyckligtlollade
ioch medA.G.. Rosenbergs fyralåthäften,
ursprungligen utgivna på 1870-talen,återutgivna i en volym 1%9 med titeln "420
Svenska Danspolskor m. m". Låtarna är
dock insamlade på 1820-183O-talen. Han
har satt tempobeteckning på varje låt, och
i förordet till l:a och 2:a häftet förklarat
skillnaden mellan det tidiga 180O-talets
tempo och 187O-talets. (Det är i regel
polskor det gäller, både av 8-delstyp och
16-delstyp). Han förklarar att på 1820talet gick det långsammare än på 1870talet, och han har valt tempobeteckningar
som anger tempot på den "lugnare" tiden.

NOT= 63, vilket är samma som NOT
=156 och NOT= 189, alltså ganska rask
takt (NOT=60 är en takt i sekunden, lätt
att kollaäven utan metronom). Åttondelspolskorna nr m 198, 199, 201, 202 i
Sv.L har olika tempi mellan NOT=126
och NOT= 152, d.v.s. ungefärsom nutida
hambo, eller något lugnare. Det är vä]
något raskare än det nutida sättet att spela
Lex. hamburska.
Men den riktiga chocken kommer när
man tittar på de sextondelspolskori Sv.L.
som har metronomtal. Det är nr. 107, 19'7,
samt de flesta mellan nr. 154 och nr.161.
Del är 9 låtar. Tre av dem ligger på
NOT=126-152, vilket är samma som
åttondelspdskoma, men de flesta, 6 st
(däribland "Glabolns polska") ligger betydligt högre NOT=168! Det är ungefär

Ändå väljer han oftast tempoRosenberg nämner i
betecknineen " allegretto", vilket är något
lugnare än allegro som betyder "hastigt,
förordet till häfte 2
livligt". Utöss översätta"allegretto" med
"senare tiders smaklösa
"rörligt". I häfte nr. l har ca 107 av 160
Mng".
låtar den beteckningen, c:a 53 sl har en
lugnare beteckning; "andante" eller " andantino". I efterordet till häfte l märker
man dock att det äri regel sjungna vispol- som mazurka i grundhastighet, men uppskorsom härden lugnare beteckningen,de levs som betydliglhasti gare.eftersom det
instrumentala polskorna har i regel "alle- oftaärlreellerfyratonerpåvalje taktslag.
gretto", d.v.s. "rörligt". På 1870-talethade Andra belägg för den raska stilen är de
dock tempit ökats betydligt, Rosenberg :kivor med Merutgivningar av gamla
nämneri förordet till häfte 2"senare tiders ·onografrullar och 78-varvsskivor som
smaklösa fläng", alltså betydligtsnabbare hårfunnits tillgängligaen tid, men som rå
än 182O-talets "allegretto", vilket bör be- tycks ha lyssnat på (och som kanska förfyda "allegro" (livligt, hastigt) eller ännu svinner nu i CD-åldern?).
.onare. I fortsättningen kallarjag det sena
180O-lalets spel- och dansstil för "rask".
På en LP-skiva "Äldre Svenska Spe]Denna raska stil finns ju belagd i olika män"(Caprice CAP 1317), utgiven 1985,
källor, bl.a.. i metronombeteckningar i finns inspelningar gjorda c:a 1920 där
"Svenska låtar", Sörmlandsdelen, hädan- Hugo Sandberg från Ösmo, Södertörn
efter bara kallad "Sv.L.". Låtarna i del spelarlåtar:2 polskoroch2 brudmarscher.
verket upptecknades ju j regel i början av Polskorna ligger på ungefär NOT=176
1990-talet, men ofta har ju spelmännen och NOT=168. Här har vi del smaklösa
blivit ombedda att spela de gamla låtarna llänget som Rosenberg skriver om! Den
som de minns från sin ungdom, och då är sista brudmarschen låter som en rask kavi tillbakai slutetav 18CKka]et.Metronom- drilj, fjärran från "de sega sorgemarscher
beteckning är ett sätt att ange hur fort ett " som kallas brudmarscher nu för tiden.
stycke går, man anger hur många taktslag Sandberg flyttade från Ösmo 1885, så när
som spelas per minut, och får fram en han spelar Osmo-låtarär det troligtvis en
siffra på det.
stil från början av 1880-talet han förmedlar. Det har hävdats au vid de här tidiga
Till att börja med skall jag som jämfö- knogiafinspelningama blev spelmännen
e relse presentera ungefärliga nutida tempi nervösa införden stora inspelningstratten
på tretaktsdanser, tagna från några gång- o.dyl. som användes vid inspelningen,
baragammeldansskivor hamboNOT=144 och därför spelade extra snabbt. Men de
(144fjärdedelsnoter per minut, 8 takter på uppteckningar som har melronom]0 sek), mazurka NOT=160-168, vals angivelser anger ju också i regel raskt
NCjT=l38j68(varieraralltsåmycket) De tempo, och det beror vä knappast på att
valseri Sv.L. som harmetronomtaj utsatta, spelmännen blev räddaförupptecknarens
är nr. lOS och 108. som har NOT= 52 och blyertspenna!

Nu kan man ju tycka att varje nutida
spelman har rättattspelai valfri takt, och
om man nu villspela ]ånesamt,såskaman
väl få göradet, även om detinte är"traditionellt". Problem uppstår väl främst om
man spelar till dans; de folkliga danservi
har kvarärju ocksåi regel det sena 1800talets danser(c1lerännu senare),och borde
då passa ihop med den raska musiken.
Säkerligen dansade man annorlunda i
början av 1800-talet till den lugnare musiken, men de dansstegen minns ingen nu
levande människa. Ändå blir inte nutida
dansare glada när man spelar raskt. Varför? Man har väl vant sig de sista 25 åren
vid ett långsamt tempo. Jag Korall många
spelmän ville höja folkmusikens status,
och markera en skillnad mot s. k. "gammeldans", som karaktäriseras av "ljo och
ljim". hög tempo, men låg status lakademiska kretsar.
Kring 19'70 började några spelmän med
en ganska långsam spelstil bli inflytelserika, l ex. Pers Hansi Dalamaoch Ceylon
Wallin i Uppland. Så log vi då alla efter,
speciellt vi som var ull¥a då, vi trodde alt
"sU€"j polskorna vardetcnda som gällde,
rytmisk spänst var ett okänt begrepp. Ju
segare man spelade, desto mer äkta tycktes del bli. Vi hade inte så mycket koll på
källorna, varken de skriftliga (det var ju
'Tull" med noter) ellcrde gamla fonografinspelningarna, eller alla äldre spelmän.

Det bär vi med oss nu
i form av musik som
ibland inte ens hara
styrfart.

Hur ska vi göra nu, då? Ska vi alla
börja spela "raskt"? Framför alll
slängpo/skorna, måsie dansarna lära
om, och denna gång para ihop rån dans
med rätt musik? själv iycker jag nog att
det vore värt enförsök. Någonting blev
fel på 70-talel, och del bär vi med oss
nit iform av musik som ibland inte ens
har "slyrfarl".
Föns. på omslagets
sid.3
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STOCKHOLM,
Europas kulturhuvudstad 1998
Där måste sörmlandskulturen också finnas med!
Stockholm härav EU:s kullurminislrar
utsetts till Eljmµsklulumuvudslad 1998.
Enligt dem ska en "Europeisk Kulturhuvudstads pjymm vara uttryck för en
kultur som i sin historiska bakgrund och
samtida utveckling karaklähscras av
både gemensamma inslag och en rikedom som kommer ur dess särskiljande
drag".
En Europeisk kulturhuvudstads "program ska tbr den Europeiska publiken
visa upp speciella aspekter av stadens,
regionens och landets kultur".
Stockholms stads målsätlning för 1998
ar:
«11 stärka kulturens sWIning i staden.
-all stimulera samverkan mellan olika
kulturyltringaroch kullursilualioncri släden,
-att stärka banden mellan Stockholms
kulturliv, kulturlivcl i övriga delar av
landet och kulturlivct i andra länder,
--all göra Stockholms och Sveriges
kulturliv känt i vurldcn,
-alt öka den kullurdla mångfalden,
-all stimulera ett ökat ddlagandc i kullurlivcl,
~t1 stimulcm konstnarlig och kulturcll

förnyelse,
-att stimulera en förnyelse av staden
som kulturmiljö.
Naturligvis måste vi se till all Sörmländsk musikochdanslivf'årsin rällmäliµ
plats i delta. Förslag och idccr som haren
organisalion bakom sig har saken en stor
chans all bli genomföda. Därför ber vi er
nu att komma med förslag och idccr som
sµlmawfö±undctWsmmanswlla«h
föravidarc. Delfinns inµcg¢ntli8apcn8ar all söka så om förslagen inte kexlår
några penµr för gcnomförandcl är chansen myckclslöm allkomma med. Behövs
pengar kommer kanske en kvalilclsbcdömning alt göras. Är man med får man
la dd av den stora inl'ormalionsapµralcn
därmseccnlrao. dyl. iSlockholm kommer
all ha information om evenemang i bl. a
Södermanland.
Förslagen kan ha vilken form som helst
och dc behöver inte vara så utarbcladc
unnu. Del kan rum sig om projekt inne i
Stockholm eller unnu hellre projekt där
man för ut "publiken" till den egna orten.
Ett sätt kan vara bussturer med teman där
olika orter och inslanscr samarbetar. Ett

annat det "Kulturella flippcrspekt", där
man får hjulpoch inspiration all hitta från
ett stullc till ett annat.
Ex.: Kom till Julita. Vad finns sen i
närheten runt omkring? Alla idccr kommer all samlas i en databas av kommittén
för 1998, och förlikanadc idccr kommer
dc att Ibrmcdla kontakter för samordning
och cvcntuelll samarbete.
Vad man måste göra är all hitta dc
spcktakulämideema,då har manchanscn
all lä den rikligt stora publiciteten och
uppmärksamhctcn.
suu er ner i era föreningar, dans-och
musikgrupper och kläck idccr! Alla förslag, stora som små och hur tokiga som
helst är välkomna! Dc bör lämnas in under 1995, så förbundet kan sammanfatta
dem och kunna vidare till kommillCn för
1998, vilka under 1996sku bestämma vad
man ska satsa på. Tänkt påattdctinte bamur undersommaren aktiviteter kommer
alt finnas, utan hela 1998.
Skicka cm förslag till:
Södermanlands Spelmansförbund,
do Leif Johansson,
Sågmvägcn 17, S tr,
141 49 Huddinge.
Per-Olo/jacobsson, Åsa Enghuid
Tegelsligen 2, Söäerldl/e

Upprop
BokcnS¢jmlUndskcSpclmän undcr300
Ir fördiggcr sedan flera år i manuskript,om. Lars Erik Larsson, verksam vid
ndsarkivct i Uppsala, har samlat uppfler kring sörmlundska spelmän som
finns omnämnda i vän arkiv.
Inför ulgivandcl av denna bok vill vi i
styrelsen ocharkivgruppcn,attnu levande
spelmän verksamma i Sörmland sänder
in uppgifter om sig själva och sin bakgrund. Delkan vara myckclcnklaantcckningarom Rjdclscdatum,on,länav andm
spelmun, verksamhet i lag och grupper.
instrument o.s,v.
8

L E Larsson har l sina artiklar om
gamla
spelman
nodtsamt
nämnt
make vid
namn, så
oss göra
del makal
ävcni

nutid.
Skicka också gärna in uppgifter om
spelmän idin omgivning som du anar inte

finns med i vän arkiv, kanske Rjr all man
inte tecknat upp eller spelat in mckxjier
dterdensamma. Boken skall ju innehålla
pcrsonalia.

Om vi samarbetar kring denna utgåva
kan vi fåcn lika (in bok som upplunningåma har.
Sund uven med foton av så bra kvalitet
som möjligt. gärna ur vardagslivct.
Låt inte Janlclagcn hindra dig utan
skriv!
Adressen ur:

Storslam på kompositionstävlingen

Så var den av&jord, 1995 års
kcmMticmävlin&jubi|eumstuv||n8cn.

El'lcrcn lid nngdcjuryn och meddelade
l'öljandc:

lår när vi fyller70år skulle del ju passa
bra alt få Sörmland och förbundet benkål
med nya låtar, tänkte slymlscn och inbµ1
sålunda alla medlemmar till denna tävling. Tre olika typer av låtar skulle få
komponeras, tre klasser innehCjll jävlingen: jubileumsmarsch, Jubileumsvals
och jubileumspolska.

Då det inte kommit så många bidrag.
hade det inte varit möjiiµ 'lilja iq si
bidrag l varje klass, så manga hade inte
ens lämnats in, utan man hade enats om
all utse en marsch, två valser och tre
polskor. Dessa sex låtar hade dessutom
endast tre kompositörer.
Så har fölljuryns val:

En kunnigjury bcståcndeavAmc Blomberg, Sören Olsson och [ngvarAndcrsson
fick uppdraget all välja bland bidragen.
För all ujpnå största möjliga Rlllvisa,
uppdrogs l undcnccknadallvamHdmpspelman, en både hedersam som rolig
uppgift. Till mig strummadc, nåväl damp
19 stycken bidrag ner, med eller utan
noter och många inspelade band. Efter en
liten in)äminµpcricxj, spelade jag in alla
bidWcn Påcll nytt band och skickade till
juryn.

Jubileumsmarsch
l:a pris till "Larssons gånglål". komponcrad av Sivert Hdlbcrg.
Jubileumsvals
l:a pris till vals komponerad av Håkan
Frykmo
2:a pris till vak "Utan krus" av Christer
Samuelsson.

Jubileumspolska
l:apris till hamburskaav HåkanFrykmo
2:a pris till slängpolska av Håkan
Frykmo
3:cprislill polska"Utan Krus"av Christer Samuelsson.
Håkan Frykmo tog således hem storslam med tre pris!
Alla sex låtarna ur nktiga godbitar och
kommer saken all tas till hjärtat av alla
spelman. Vi publicerar prislåtama och
µatulcrarkcmpcNmmaU [rmgången.
Till dc spelmän som inte lyckades all få
sina låtar på prisµijlcn sänder vi vän
varma lack och önskar lycka till nästa
gång. Med stor säkerhet kommer nog

lävlingcn tillbaka Cll annatår. Jag tror att
del är bra för folkmusiken och för spelmannen all nya låtar kommer fram. Man
måste få pröva sina vingar även på
komrNlic)ns$idan. Del ur inte så svårt,
men jätlcroligL
Ul/huidgnen

Larssons Gånglåt - komponerad av Sivert Hellbe%
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Hamburska - komponerad av Håkan Frykmo
Ronbg M blndningr av Ulf Lundgren
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Tidningen Sörmlandsläten
l Sörmlandslålcn nr 4- 1994 har Sivert
Hcllbcrg skrivitcn artikel med titeln 'Två
legender" med en bild av spelmännen
Roben Nordström och Hjalmar Björklund, lagcl i Flcnmo 14 augusti 1954, då
del s.k. Sclvaa,µhusc1 invigdes i Flcnmo
på initiativ av disponent Nils Eriksson.
Sivert Helberg nämner, all operasångare Folke Andersson, som bor i lraktcn
och inbjudits av sin gode vun Nils Eriksson, står vid sidan om den gruppspelmän,
somjustvisalpm' påsin furdighct. Dåfår
Folke lag påcn fiol, kliverupp påcn sten
och spelar och sjunger Gounods "Ave
Maria°'. Sivert Hdlberg skriver. Alldclta
blev en av hans livs mrsta musikdiska
upplevelser.
En del foton logs vid invigningen och
bland dem hittade jag en bild av Folke
Andersson, där han stod och spelade Avc
Maria.
Samlidiglmcddcua villjag varmtacka
%clmansRjrbundcloch Fblkmusikfondcn
fördcn blomstcruppvaklning till min 75årsdag. som Arne Blomberg. Sören Olsson och BcmtOlsson &jordcsi8 bcsvärall
komma hit med. Det väckte goda minnen
lillliv av samvaron med fina sörmländska
spelmän under 1940-50 talen, under vilken lid 32 låtar komponerades till gården
i Flcnmo vid olika lillflillcn.
Med hulsning
Maj Eriksson
Flcnmo. 640 31 Mdlösa
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Forts på sid 12.cn crsl

Bröderna Wester i Vingåker
Arnold Wcstcrär son till Gollt'rid,cn uv
t kändaspc|man$~cmaWc$lcr lVlnEå:cr. sjulv ur han inte (olkmusikcr; vissången (TCjmkvisl, Adolfsson m. Il.) och
den mcxkma dansmusiken (Wcstcr med
orkcsicr)arhansområdcn. Han kar,ikläriscmr sig som "divcrscarbelarc i underhållning" och häri liera år hclla8nalsi&ål
denna Han bor l Runluna tillsammans
med Margarcla Scxjcrbcrg - som faktiskt
ur ättling till ingen mindre än folklivsforskaren Gustaf Ericsson. Hon skriver
gärna och har ett ston intresse för
hembygdens kultur. Arnold och Marµ-

Balen spcladcdc med förkärlek. Einarlog
ibland till ännu modernare tongånµr när
andan l'öll på - Alexanders ragtimc band
och sådant.
Del var gammal dansmusik i radion på
den liden. Du kommer nog ihåg hur del
var. mellan sex och sju var del den
vanliga gmmmof'onlimmcn. så kom nyhclema och sedan på 1ördaµma blev del
gammal dansmusik en halvtimme - med
Krys$prickama&j|vcSlmndju|am,Hil
Scgcrsledt. Karl och Erling Grtjnsledl,
Andrcw Walter, Olle Johnny o.s.v. Då var
del helg, kan man säga. Nur progmm-

Oflasl hörde jag Axel, Einar och Gottl'nd, min pappa. Gollfrid satt ofta och
spelade med liden i knät, anlingcn han
sekunderade eller spelade mclcxli, uven
om dc andra stod. EftcrAxcls lid var det
pappa och Einar, ofta tillsammans med
någon dragspclarc. Dc var många Eångcr
med l mina egna undcrhMlningspmgram.
Sanningen nur brödcma trufTadcs var
alltid glad, och del var många historier,
oflamcd bygdcfömnkring. Puppahadeetl
slags fåordig, underfundig humor. Dc
andra var mera språkfålar, i synnerhet
Oskar. Alla var dc snälla och varmhjär"
lade.
Jag trivdes nur jag var liten. Del var
skojigt när dc tog fram fiolerna. När jag
var sjuk bad jag ofta pappa spela. Del
&ordc han, och därför veljag all han var
en skicklig spelman; han kunde mycket.
Nur dc uppträdde ute, spelade han mest
sekund, för han varduklig på del. 'Håller
du sekund?' sa dc andra. Det varcu slags
ackordiskt sfl. ungefär som gitarrkomp,
om man så vill.

·Spelade de andra melodin
gemensamt?
-Jag minns inte riktigt hur ofta de spe-

lade fler understämmor, men del hundc i
alla fall ibland all Einar 'log stumma"
somdcsa. Gottl'ridspdadc kompdåcickÄ

ruta har tillsammans skrivit och regisseml bygdespela Klaras sista midsommar,
som med många medverkande och god
framgång framfödcsi början av augusti.
Vid mitt besök ville jäf vela mer om
brudcma Wcstcr och riktade Mgoma till
Arnold, som ju växt upp j dcrus hägn.
-Ja, åtminslonc sedan fcmårsåldcm har
jag starka minnen av dem som spelmän,
suger Arnold.

0

-Vilka låtar kommer Du bäst
ihåg?
-Framför allt är det tre stycken som
etsat sig fasli minnet. Del ur knapppolskan, som spelades med pizzicatooch med
fiolen mi handen - "fiolen skulle kunna
lämna kro"ppcn' som dc sa - Kafkpolkelten och Torparvalsen. Alla är A-durslätar, som de spelade på förmmdafiolcr.
Men dc stämde inte om fiolerna 'Rjrmn
dc var varma'. Pillcrmollcs vals och
Excellensens polska var andra bilar som
de spelade, men dem kommer jag inte
ihåg lika bra. Många låtar hade dc efter
Farfar, men dc hade Mskilhgl annat på
repcnoar'cn: nyare låtar som Livcli finnskogarna, Hammarforsens brus och Efter

uppläsaren sa:
..."och så klockan 19.3Oär del dags för
gammal dansmusik', brukade min far III1ägµ: 'l två och en halv minut. ja!' Han
lyckte atldcn där halvtimmen gick alldcles för fort

Hur hade de lärt sig spela?
-Farfar, Erik Wcslcr. var spelman. Han
bodde på Bogåndcn under Safstaholm i
Vingåker. Jag minns honom inte, men han
var lantbrukare och hade oxe. Del vclja&
eftersom pappa berättat all han en gång
sluppte uloxcn och tick skäll. Men farfar
anliladcs som spelman vid brtjllop och
andra tillslällninµr. Brtjllop kunde ju la
flera dagar. och då log han med sig något
av barnen, som fick vm med och spela.
Dc fick tums om en dag i tiagcL Dc fick
bytas ål, br det fanns bara två fioler i
hemmet.
Dc var sju syskon: Anna, Häda, August. Axel, Oskar, Goufrid och Einar.
Anna spelade inte, men del gordc däremot Hilda. Två av brudcma, Evald och
Arvid, vårdada före min lid. August hade
slutat spclu, men han hade varit duktig,
sade dc andra.

När de träffades blev del förr eller senare spela utav, anlinµn del var på kalas
eller hemma, l. cx. när Oskar kom och
klippte Einar och Gollfrid. Del var ofta
någon HndagsRkmiddag. Fiolerna var
framme lämligcn snabbt. Mest minns jag
kvullama nur dc spelade. Dc höll på en
timme eller två; sen ansågs fiolerna vara
varm& Jag ljaladc om Knapppolskan och
KalTcpolkctlcn «hTorµin'akcn,«'hdcl
vanliga svam var just " vi får vänta tills
liolcma blivit varma". Det var väl när de
blivit lagom upptända av spelet.
Axel och Oskar var brevbarm och del
var ju lite skonsammare för hundema un
all vara banarbclarc som pappa Del var
tungt. Einar arbetade på lantmännen och
knöt suckar hela dagarna och del blev
Undcma illa medfarna utav. Men jag
,ascinerudcs av hur skickliga dc var med
fiolerna - dc där snabba rurdscma med
nn8arum& Små runclscr som man också
kan se hos skickliga dragspelare. Trotshända kroppsarbeten kunde dc spela till
två på nallen en vardagskvull - och kanske nästa kväll också.
Dc slomspdmanslagcn iall am, men de
var inte mycket för del. Dc kunde inte
noter. När någon Mgadc:'vilkcn tonart,
'svamdcdc: "la nån',och såanpassadc dc
;rcrdcl. Sinspcllradilion hadcdc fått
n farfar Erik, som jag tyvärr aldrig
truffat, som sagt.

Föns. på omslaµls sid. 3.
11

Utan Krus, polska - komponerad av Christer Samuelsson
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Torparvalsen, komponerad av Wester 1895, 17 år gammal.

Upptecknad av O Andersson

jt.;wwj:
t

( IL

t" i

+

;"k': '|:'j¢l, ' j

h ,', :||! ,' } ;"j,.'; i
l

+

'yl,,'

\

:'d'::|

"

,' |'l:||/|
b

'

" 'J

"

n'. +

P+=r',l| ' ,"1",!' ,.l

'1,jjl'i," q!i
j

T

g 'A

"

J

"

0

jdj!q

';A

l:.,; ; g : l'

' f

if i : ;|,! l i q :

^. amu'
'i N"'I

' § l

!F

;

i

F i'

i

K I

W'

¶J
1:'1É,

Y

~ '

4

0

,

md

Q . ;i' ,, , : :'

p:' !':' .i; , "'

(

T

W

W

B

0

0

e

·

Ij

IL

,q|-$;-'lh,!(·, ,'
± ' + :

0
.

P

;

0

.

e

·

q

. 3{"..'

' + :
,

'

+- : '
0

. a
+ "·

'

l Il
l

' ie

l

, , l

'j

12

T
0

:_

'
W

'

l

I

P l

,
d " '
.

'

i

l

"

.

"

!

f

i !' ,

":

"

l

P l

J H

' + : P

'

,

' l

I

l ,

+ : 0 + :

,

'

i

'_ ,

*:

"

' !

_ ,

it t '

l

'

+

'il
"'

l'()llx||jl)%|d Il "Bk',!, "

.'. , - .

" l." 'Illll'p' .l' 1).|1 Kl n-lj'värrharjaB E|öml

Forts. från sid 7
"Hur gick låtarna.."

,lk,|).l\ l.l[.lll).|,|cl\'ar.

1)c' 4('[j "|x'|m,jmi.,..
tncnjc \,11 inte [1)\, k,1'

'

,,,,, ,,,,,,., n,,, ,,.,,. ,..

.

lcm,n1". x\.l|.l,j, ,!(

'

'.L l).

p.N·.ljjc tlc ·1,' cllt' %'L'

"h ' ":\

.
',

.' .
·

' ,!1

,,,,
N'l bl.ll)
't.|4'|l|l)ll

- Har du sjiih påverkats av den
här musik'c'n som du hörde i
din barndom?

-Nu hade dc
som säg var väldiµ
skjr respekt för noter.
Pojken skulle luras
noter ondcntliµ Del
har blev alldclcs fel
(Ur mig. Tunk om dc
hade Im uppmigi sin
egen tradition i stallcl! Då hade jag nog
varit spelman idag.
Nu blev del en hell
unnan repertoar för
min dd. Men jag hur
utvccklalfUmåµnatl
umgås med en publik
cx'hallsjunga.och&n
dur glädjen iall flumträdaochspduharjag
kunskc ärvt från
Wcslrumu.
Nu är det mer
än 20 år sedan jag
hmjc någon av dem
spela. men jag minns
att del var mycket
känslighcl och själ i
deras spel - och musiken svängde. Ja.
det svängde verkAxeloch Oskar lksler
hade dc efter lårfår Erik, som 1% tyvärr
aldrig tmfl"at, som sagt.
En gång turnerade dc med jon Erik
Öst i Norrland, så dc bcrälladc gärna om
hur dc spelat i Baden, Porjus. Harsprånµ1... Rå Barnens Dag i Bcxjcn hade
dc 5CX) personer i publiken. Genom Jon
Erik fick dc crfarcnhclcr av all slå på
scenen. Han var ju van. Han gick in och
började direkt - manl'ick nästan sprinµ
1Ur all hinna med, sade dc. pu nättema
dlcrspdningama kom han ol'lil|Eån8och
bcruttade och spelade. Del var mycket
cm mysliskaväscn urdcdjupa Norrlunds0:koµma. Fiolen ur ju cll bur inslrumcnl
all förmedla lmlsb bcruuclscr.
Rmcstcn hade Axel lärt en låt in
nacken - nere vid en bäck bukom
Bogånjcn. Hur del nu var med del - kanske hörde hu musik i bäckens porlande
och 1'ånµdc den på något säll. ju lrciddc
val inte ens som liten på nacken - men dc
sa del l alla fall på fullt allvar. Men del
hörde kanske till ull mun skulle har lurt

ligen om dem! Och det ärettideal
som jag fört med mig sedan dess.
även i jazzmusiken.

För all åtcrQ till Roscnbcrp hal"ten, så finns del en sak Kil han nämner i
förordcl till häfte 2 angående "bordunspel" (spel med ständig ljudande basloner). Låt nr.8 och 661 häl'lc 2 är nolcradc
med bcMun,cx.'h han bcsknvcrhurdc@r
all ulföru detta pdi en eller två fioler. men
att det låter som uppländsk nyckdhurpu.
alltså inte som den gängse sörmlundska
fioktikn. En parullcll till delta (innsi del
Olgölska hWlcl °'Ri1 l'örslukvislcn" med
"Lars i Svarvens" låtar. ulkivcl 1915.
McrulgNct scnurc. Av 50låtar ardcn sisuj
lålcns andm ncpris molcrad med bodunloncr&n|imjromcl"Mjms nyckelharpun
surra". Låten hctcrcckså"N¢kkla-hurpa".
ochdcnnacnslakalålmcd bodunUralllså
en hurmninga\ nyckelharpans klangjnlc
dclnormala$pclsatlclpå fiol iÖlcrgölhnd
heller! Nu hävdar väl någon all del ståri
Si. Lätt närAndcrsAMcm«m iLäslringc
spelade "ljuda samtidig inhll li8µndc
strmµr". Så tycks han ha spelat. åtminslonc på gamla da'r (när hans låtar
upptccknudcs varhan 73 år). Dc övrigt 17
spelmännen som presenlcrusi Sv. L.lycks
ju inte ha spelat pådct sUllcl, frågan urom
man skall upphöja undantaga till norm,
spccicllt nur det, som det sUr i Sv. L.
"ibland medför svårighcl all uppfalla
mckxlicn". Troligcn har bodunspcl använts allmänt även i Sörmland, Lex. på
mcdcllidcn (med den repertoar som var
lumpad Rbrdct). men att la en "gammal "
låt (18(X)-lal'?) och para ihop den md en
"gammal" spclslil ( 140O-Lal?) Ecr oftast
inte ctllyckat msullaLcnligl min mening.
Allan Nslin

lkrm Olsson

Styrelsens medlemmar
med telefonnummer

B

MARKNADSTIDNING
SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND
Redaktionsadress c/O Nils Haggbom
Blidvagen 6, 137 57 Västerhanlnge

BÖCKER; jvoTER, KASSETTER OCH SKIVOR
FGN SPELMANSFÖRBUNDET
Förnya och utöka Ditt folkmmikbibliotek med våra fina produkter till specialpri8

Svemka Låtar, Södermanland
vän landskaps de] av det klassiska storverket.
207 uppteckningar. Fåk8lM) av orginalutgåvan
från 1934.

Nu 35:A G Ro8enberg, 420 Svenska
Dampokkor, MM
från Södermanland 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 Andermon
75 låtar och vIsor från Södermanland och Närke
upptecknade 1880 av skolläraren j Västra
Xiungåk:r August Petter Anders3on.
Augmt Karlmom låtar
49 låtar från södra Uppland och norra
Södermanland som Augugt Karlsson spelade dem.
Nu 40:50 Sörmland8låtar för två fioler
Utgiven till minne av Olof Andersson. Arrangerade
av Olof Andersson.
Nu 40:Sörmlanddåter
av C G Axelsgon. Flodafors. Utgiven 1960. Egna
=.1tloner:

K p Lemer, Folkmusik från Norra
Södermanland
Faksimil efter utgåvor från 1899- 1900.
Nu 45:-

Morfars fars dan8mu8ik
Berättelser och beskrivningar om den äldre
generationens dansnöjen och 8pe]män och hur
traditionen lever idag.
Nu 40:-

Carl Augu8t Lindblom
97 låtar ur två spelmansböcker från ]836 och
1856 samt historik om den legendariske
=""""""'
Sörmländska All8pel8låtar
Nothäfte samt kasett med gamla och nya
=åtar från vän landskap.
Anders Björklund. Gunnar Nordllnder
Visor & Versar
87 s|ömansv1sor från alla de sju haven.

Nu 40:1 den 8köna Vingåkersbygden, ka88ett
Folkmusik från Vingåker med Simmings, Anita
Hedlund och Christina Frohm.

Nu 35:Välkommen till Världen, kamett
VIsor och ramsor för små och stora barn från den
3örmländska traditionen med våra bästa
vl38ånjgare.

Nu 35:Josef Krysander3

Sörmländska visor del l

0 Kassett med vIsor och ramsor hämtacle ur våra
vIsböcker.

Nu 35:-

70 Låtar, Visor och Psalimer
Komposltloner och arrangemang för två fioler.
Nu Z5:-

Beställ hem våra böcker, noter och lmwetter så här enkelt:
Ring in Din beställning till Leif Epel/Excentric AB, telefon 08-99 91 90 eller
8kriv till adre88en Box 2041, 125 02 Älvsjö, så får Du ett paket med faktura på
po8ten. Porto tillkommer på priset.
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