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Spdmansförbundcls årsmöte ar ett av dc säkraste vårtecknen. l år var man kanske
litet tveksam, men visst kunde våren förnimmas under mötet och \1cj middagen litet
senare på dagen.

ARNE BLOMBERG förde oss med sedvanlig elegans och smld|&hct µnom mötet,
som denna gång hölls i förmmlinphcmmcl.

Jag lackar för funrocndctattfå vara Rkbundsodförandc, men jag kan försäkraall när
jag låter Länkarna gå till Rjm¢ngama pådcn hårposten så svindlardcl förögoncn. Men
del känns inspirerande och spännande. LEIF JOHANSSON, som varit ordförande
under flera år, hade avböjt omval, men stannar kvar i styrelsen. LISA HELLSTEN
lämnade sin plats av personliga skäl och vi tackar henne Rjrdctarbclc hon lagt ner för
förbundet.

Vi hälsar med glädje välkommen till BERNT OLSSON och SÖREN OLSSON som
båda tar platsi styrelsen. Alla vet vilken kompetens dc bcsittcroch del känns lintall dc
är tillbaka. Slyrclscns sammansuttning i övrigt presenteras på annan plats i lidningcn.

ULF LUNDGREN visadcårsmötet ett föredömhgl förs|ae till kursprogram för tiden
fram till februari nästa år. Kurserna anknyter till våra stora rörcgånµrc som finns
dokumcntcradc i förbundets utgivningar- Endagskurser med kort resavstånd ser ut alt
vara den rätta modellen. l Eskilstuna och Södertälje har man provat kursformen med
stor anslutning som visar att intresse finns.

SÖRMLANDSLÄTEN häri hög grad Hdragil till förbundets gcxja anseende. Del
som Nl initiativ av ARNE BLOMBERG från början var tänkt som Cll lillMligt
informationsblad, blev en bestående tidning av hög kvdilct. Men ser man tillbaka så
hamgårdclatldct funnits problem. Ekonomiskt har vi klaraldcl hyggliµ, men det som
ständigt saknats är textmateria] från medlemmarna Det är omöjligt för en ideellt
arbetande redaktör att ständigt jaga material till varje nummer. Utan bidrag från
medlemmarna blir det ingen tidning! Min uppmaning till medlemmar och läsare är.
SKRIV!! Del bchövcrinte vara perfekt - redaktionen har kompetent folk som hjälper
till med nedigeringcn - men det skall vara material av allmänt intresse.

Södermanlands Spelmansförbund, med stil och kvalitet, vilja och kunskap, arbetar
målmdvclclmaall&vamehkvanck8¢mldcnSöm1ländskafolkmuslk+'h folkdans-
lradiuoncn. Ett kulturarv som enar och förenar gcncrationcr och samhällsguppcr
(Sören Olssoni Scjmlandslåten nr l lm). Spchnanslbrbundclärdcss mcdlcmmaroch
tillsammans kan vi bli ännu bättre. jag uppmanar alla alt söka kontakt med slymlscn,
kom med problem och glädjumncn och se styrelsen som en resurs som kan och bör
utnyttjas.

Vi ses på sommarens stämmor och trufTar och jag önskar alla en härhg sommar.

Ingemar Skoglund, ordförande.
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Några ord om ett ord

Henry Sjöberg har genom åren lämnat många och alltid
givande textbidrag till Sörmlandslåten.just nu arbetarhån
med ett omfattande material om Dansen i Sverige, som vi
kommer att få ta del av fFån höstnumret och framåt
Henry var med från det allra första numret av
Sörmlandsläten, som kom 1968 och fhån det har vi hämtat
nedanstående artikel

Slängpolska - ar del inte cgcnlhgcn ett vidun-
dcrligtord?Tyckcr ni inte altdct ärctlvackcn ord?
Är det inte egcmhgcn ett fantastiskt ord?

Det ordet har funnits inom mig dc senaste 20
ben: Det hanne gåttcn vecka utan attjag funderat
överordet och vad det innebär. Det harintc gåttctt
av dessa 20 år då jag inte undrat - ska del har bli
det smårctdåjag fårvcta något mcrom slängpd-
ska?

Vad ar det då för någonting? Ärligt talat är jag
inte riktigt saker, för varje år fårjag - tack och lov
- lära mig något nytt om just dangpolska

Kanske en liten dchniuon vore på sin plats.
Fblska ar en musikform, som alla spelmän känner
till. Men spelmän talar om åttondels-, scxtondcls-
och lriolpolskor. Eller för spelmän kanske polska
ärdctsamma som nackens polskacllcr fans polska
eller kanske rent av fars polska. Nalurhglvis - kan
man tillä88'L

På senare år har man gärna försökt åstadkomma
en sorls uppdclning av polskan och tidarom dans-
polska och spelpolska. Jag har cgcnthgen inte
någon 8ängacccptcraldc$sacyrd. RXmiµrpolska
alltid Rxknippat med dans. Men förlåt, det var ju
fråga om dcfiniuon.

När det gallcr au dansa polska kan man talaom
wåolikatypcr-dclsdcn där man parvis rursigrunt
l salen l s.k. valsbana. Den kallar jag rundplsW
Den (ormen är lätt all åldcrsbcstamma. Vi vet med

säkerhet när vi l Norden först burjadc rum oss i
valstma Del hörs för resten på ordet. Valsen spreds
i bygderna l början av 180O-lalel. Rundpolskan är
alltså inte äldre. Sedan har vi många belägg från
millcn av 180O-la]cl, som talar fCjr alt vi från N~
(genom norska timmerhugµm som sökte sig ull
framförallt Varmland, Dalarna och Jämtland) fick
fkra "nya' danser. Det talas om poisjc& bakmes,
sugvals, tyskpolska med flera.

Den andra formen av polskcdans kännetecknas av
all man dansar 'på flack". Den kallasi bygderna med
ett gemensam namn för slangpolska. Den ur intms-
sant bland annat av del skälcl. att 170O-lalsforskarc
mjmnerdcn som en allmän dans l helalandel. Där kan
vi bamgksaoss till hur gammal den är, men vi lmar
änthgen få grepp om hur den utfördes. Eftersom den
varit allmän, har det också funnits ett otal varianter
och den smta svårigheicn har vant att kataloglscra
och jämföra ek varianter som funnits.

Jag skall idel hur sammanhanmumnacn nedogö-
rcln för dc olika typer som vi hittat, utan hopµs få
åtcrkommaxnarc mcdordcnlh8adansbcskrivnlngar.

Fur all göra ddinitioncn fullständig bör dock näm-
nas, au fyrpolska som dansas av fyra penoncri ring
ar en slangpdsW

Ondet var - slangpolska

Henry sjöbm;
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Hyllningskväde
till Södermanlands Spelmansförbund

Södermanlands
Spelmansförbund - Sjuttioårsjubilar!
Som Själens Sanna Strängar Stämmer
Spisa Sävliga Systrars Sammanställning.

Sörmländska
Spelmän som Snabba Slängpolskor Spelar
Storhejare Som Sirligt Stråkar Svänger
Spås Sorglös Sekellång Stortmstid.

Spameholmam
Stockholmare, Strängnäs-, Sköldingebo
Spelar Synnerligen Säkert Samman
Skebokvamslåt, som Skaparanda Skänker

Saktmodig Spelman
Stråkharpans Strängar Sinnligt Stryker
Sagolikt Sällsamt Surmt Stiger
Sådan Särart Skall Städse Sporras

Sextcmdelspolskor
Sörmländska Stämmar Sällan Saknar
Sugande Schottissteg, Sirliga Sånger
Svaga Själar Sjuttiofalt Stärker.

Såta Sällskap
Som Sällan Saknar SSR:s Sega Sammanslutning
Sökande Sveriges Sydliga Sfärers Samvaro
Segerrika Stärkande Stunder Ståndar

Spelmansförbund,
Som Södermanländska Spelmän Samlar
Stå Stark, Stå Seg Som Stormpinad Stortall!
Sköt Som Småbarn Särskilt Sällsynt Samling!

Spelmansförbund.
Snappa Samtidens Snabba Svängningar!
Samverka , Sammangjut! Stelna Sällan!
Södermanlands Spelmansförbund - Salut!

Malmköping december /995
Östergöilands Spelmansförbund
Brita Ehlert 4



Södermanlands Spelmansförbund
Funktionärsförteckning

Hedersordförande
Arne Blomberg
G:a Lararebostaden Tömevalla,
590 62 UNGHEM
013-741 48, arb 013-2(10 700

Hedersordförande
Sören Olsson
Röjningsstigen 5
645 44 STRÄNGNÄS

0152-121 37, arb 0152-129 20

Ordförande
Ingemar Skoglund
Johansvägen 16
151 39 SÖDERTÄLJE

08-550 973 20, arb 08-629 53 (X)

Sekreterare
Birgitta Stenberg
Sjömansvägen 26
151 38 SÖDERTÄLJE

08-550 133 43, arb 08-553 274 öl

Styrelseledamot
Torsten Gau
Mestavägen l A
632 33 ESKILSTUNA
016-42 (X) 70

Valberedningen
Staffan Vallén
Lilldalvägen 53
144 64 RÖNNINGE

08-532 533 28, arb 08-553 26087

Valberedningen
Göte Karlsson
Nyängsgatan 6
641 47 KATRINEHOLM
0150-193 65

Revisorssuppleant
Bd Roos
Bodavägen 13
144 62 RÖNNINGE

08-532 518 55

Redaktionskommittén
Arne Lind
Åsaberg
640 24 SKÖLDINGE

0157-504 14

Vice ordförande
Christina Frohm
Kommendörsgatan 4
114 48 STOCKHOLM
08-667 21 71

Styrelseledamot
Bemt Olsson
Landsvägsgatan 19
640 32 MALMKÖPING

0157-206 36

Styrelsesuppleant
Ulf Lundgen
Högåsavägen 3
]52 70 SÖDERTÄLJE

08-550 864 64, arb 08-550 188 SO

Kassör
Annelie Sandell
Tegvägen 46
175 45 Järfälla
08-580 347 18

Styrelseledamot
Leifjohansson
Sågstuvägen 17, 5 tr
141 49 HUDDINGE
08-719 97 79

Styrelsesuppleant
Sören Olsson
ROjningsstigen 5
645 44 STRÄNGNÄS

0152-121 37, arb 0152-129 20

Valberedningen Vdberedningen
Evert Lindberg Larz Lordin
Brandkärirsvägen 150 Nedre Fadbäcken
611 65 NYKÖPING 610 SO JÖNÅKER
0155-28 54 62 0155-745 50

Revisor
Henry Sjöberg
Skåmgatan 86, 3 tr
116 37 STOCKHOLM
08-714 84 21

Redaktionskommittén
Nils Häggbom
Bildvägen 6
137 57 VÄSTERHANINGE

08-500 312 88

Redaktionskommittén
Bemt Olsson
Landsvägsgatan 19
640 32 MALMKÖPING

0157-206 36

Revisor
Birgitta Widén
Lista, Berga 3
635 14 ESKILSTUNA
016-600 76

Redaktionskommittén
Allan Westin
Ljusmvägen 32
121 61 JOHANNESHOV
08-59 19 87

Redaktionskommittén
Joakim Vikström
Bergvägen 5
645 34 STRÄNGNÄS

0152-107 76

5



Edward vill vara fri att söka musiken

Fakta om
Edward Anderzon

Åldem 23 år

Bil: Polo Derby -80
Röker: Nej
Dricker: Mjölk
Senast gedda Mm: Livet är kon
Rytköncn Lång av Ano Raasilinna
Aktuell som: Årets Mana Bcrgqvisl-

stipcndial

Han iirlång, brM och hårigmd
lusekofta, svart hatt och snus
under läppen.
En äkta spelman.
Edward Anderzon från
Katrineholmväckernyttlividen
svenska folkmusiken på sitt
alldeles eget vis.

Han vägde 75 kilo l trean. hade mus-
tasch l nian och kunde satta skräck i den
han ville. Men Edward var snäll, ställde
sig på del gödas sida och föovaradc dc

svagare.
Med liden blev musiken allt viktigare.

Och när kompisamaåkte på folbolls|%cr
åkte Edward på spcllugcr.

Har fått kämpa
Musikintncssel bara växte. Och han

vande sig tidigt vid all kämpa för att få
spela sin egen musik.

-Jag ar en katt bland hcrmclincm&
Han låter aningen bitter, men inte upp-

given. Lite trött på fördomarna och
motvindarna som blåser från alla som
underskattar folkmusiken. Men stärkt av
aiia som älskar alt dansa till hans musik.

Kanske kan han kallas den moderna
folmusikens förkämpe som inte ruds var-
ken ldkmusikruck eller den gamla folk-

musiken utan
bejakar båda.

l sitt val av yttre
stil liknar lhan
urtypen av spelman
fast i ny upplaga

-Jag är djävligt
hårig och

0

lusekoftan andas f
vuldigtbra Hsalicn m '" "
skyddar glasögo- 7
nen och flanell- 'm
skjortor är bil|i8&
RjddamrhanfrunkL i

Sedan liMggcr
han litet försiktig:

-Det ar snyggt.
Sanningen är alt

han gillar 7O-tals-
modet. MEn främst
Rjr folkmusikens
skull eftersom dess
musik åtcrvuni nu
undcr9O-talet. Fast
i ny och mcxlcmanc
form.

Foto: Lei/Gusla/sson
Studerar

Allt går iNn. Den gamla folkmusikcn
utvecklas ständigt. formas efter sin lid
och lockar nya yngre lyssnam sinu egna spelman och egna låtar.

Plölsligl piper mobiliclcfoncn. Del ur Många av dem finns nedtecknade på
Edwards pappa som undrar när dc skall enkla papper. Del ur dc mdcxjicma som
åla middag. lever an ida&

-Han vet aldrig var jag befinner mig.
Än ar jag i Norge eller i Danmark, un l Utstrålning
Katrineholm. -Visst behöver man känna sina röltcr.

Så vill han leva. Fri all söka musiken Utan dem ar mycket förlorat.
och lära nytt. Nu studerar han folkmusik Edward fyller rummclmcd sin närvaro.
tre dajgara i veckan vid en folkhögskola. Han är Mil medveten om sin slom ut-
och dc lediga dagarna ägnar han ål strålning, men bakom den starka pulsen
spelningar på Hlagmmmor, i kyrkoc glimtarcn sårburum &cslall.
:Ehcmby8dsförcninglrcllcrpåsludcnt- En som längtar cflcrau bli gcdkUnd av
ester. omvärlden. Som vill lä sin musik och sin
-Jag håråldrig haftdctså bnL Jaglrivs talang erkänd av clablisscmangct. Som

vcrkligcn med lillvanon. vill vara någon all räkna med av fler un
Han bcmtarom förr. Hur viujc by hade folkmusikcma,vänncma och tamiljcn.

6
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Gamla världen
Att slangpolskan kunde vara sirlig vitt-

nar K.P.Lcfflcr om l sin samling 'Folk-
musik från norm Södermanland 1898".
Den var den gamla cemmonidanscn vid
bröllop, säger han, och som musik till
denna dans passade scxtcmdelspolskan
bra "såsom den för en graciös stcgföring
lämpligaslc melodiformen".

När AS. Rosenberg 1975 skriver för-
ondcltill sin utgåva av "Polskor, visorcich
danslekar upptccknadc l Scxjcrmanland",
betonar han sirhghctcn l äldre folkdans.
Uppteckningarna har han &jon SO år tidi-
gare och då har han "ratt ofta' sett äldre
personer dansa "i både jcmn och ojcmn
takt; och inlades l denna dans mycket
behag..." Detta sagt som förklaring till att
han ofta an£cr 1ånµsamma tcmµ'n.

Rosenberg gör upprepade arga utfall
mol sin samtids folkliga dans och kdlar
den bl. a. "ett slags bclingsarbctc, verk-
ställt utan dl hållning" (1875).lcn senare
folkmusikutgåva talar han om att polskai
Elldic tid dansats "i långsamt lcmpocllcri
en sons menucllslil, tvärt emot senare
tiders smaklm fläng" (1979)

Om hur danstempona skiftat genom
tiderna kan mycket sägas, men del är
uppenbaiNgcn möjligt att ungdomen vid
mitten av seklet ville ha mer drag under
smorlädcrsstövlama och föredrog snab-
bare och livligm danser un tillförne. All
man i värsta fall kunde driva gäck med
äldre människors siratliga dansstil ger
Rickard Dybcck exempel på i Svenska

folkmelodier (1853-54). Nr 16 i första
häftet är en polska från Munsol Mularcn
bctithad"Gamlavärldcn". Delärcn mycket
stilig polska i långsamt och h¢jglidligt
tempo. l anmurkningama till melodierna
skriver Dybeck följandc: "Utförandet af
dennadans bcståri härmningafdc gamles
(verkliga ellcrförmcnade) sättatldansa. l
sednarc fallet blir deraf ofta gyckel".

Och så här ler sig Gamla världen i
Dybecks åtcrgivning.

Bernl OLsson

IG.
"Gamla vcrldmC 1)aux ylull|uin. 1)bk.

LM$nTmohp hqyt'v%' m l l l l l l m~ ,

l

t$li3 -q ii "-l- e/"lS '" " ;'-" li/Z' 'i "Bl
. µ

mw ' j0 1·' j P :: : ' It " JA

,]_n::=:=
-Jag vill bli riksspelman. Och musiklä-

rare. Det roligaste som finns äratt lära ut,
vare sifj dcturattlära en ungcatt kokaägg
eller en pensionär all spela nyckelharpa.

Beslutsam
Han kliar sig M örusnibben.
-Fast cgcnthgcn är det oss själva vi lär

när vi övar. spelar och lär andra.
Han är en funderingarnas man som be-

slutsamt banar sin egen väg genom livet.
Han litar till sin inre rtjsli alla svåra val

och har ännu aldrig hamnat fel.
Ändå ställer han sig samma fråga varje

dag.
-Varför håjlcrjag på med del här?
Så länge han inte får svar så lär han

fonsutta. Trots snålblåsten.

Artikeln är skriven av Ninni
Holmqvist och hämtad från
Katrineholms-kurirm 1996-02-
12 med chefredaktörens
tillstånd.
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Vår!
Vad säger Er det ordet? Visst är det ett

vackert ord? Jag tror alla har något slags
förhållande till våren. Lyssna bara på or-
det: Vår! Visst ger det förhoppningar om
liv, glädje, gemenskap!

En lång vinter - som i år var extra lång
- har vi stängt oss inne och kurat framför
öppna spisen (dlcrTV:n, Rjross, soM inte
harnågonöppcnspis)och dåochdåkastat
ett forskrumt 0µ ut mol termometern,
som visar en temperatur i fritt fall.
Mctcorolo8cmalovarfonsallslm kyla,
radions UrUkrcdaktion varnar för halka
och bilen verkar ha gått i ide! Del ar
fortfarande mörkt ute vid frukost och re-
dan före middag har solen ånyo försvun-
nit, cftcrall ha visat sig några timmar mitt
pådagcn. Del blir naturligtvis ljusareAlag
för dag. det vet vi ju alla, men någon
primitiv urkänslainnc iosssägcrMossau
inte vara för sakna! Men plötsligt marker
vi all något har hänt. Det är ljusare ute!
Den rationella nutidsmänniskan tar övcr
Vi blirkaxigareoch vågar tötjar tro påcn

förändring. Gallyktorna har redan slock-
nat når vi kliver upp ur sungvärmcn. Vi
behöver inte tända alla lamporna i köket
till frukost. Vi kan stänga av clemcnlct,
åtminstone i sovrummet. Det där förhat-
liga minusstrecket på den digitala tcrmo-
metern försvinner för några timmar mitt
på dagen. Mol husväggcn isödcrtiltarcll
gung trotsiga snödroppar fram och säger
tufft: "Det kommer mera!" Amts första
fluga vaknar till i vårsolen och surrar
sömnigt i vardagsrumsfönstncl (och länk
såglad man kan bliåtcn fluga!) Ckh som
en bckraftclsc på vårens ankomst finns
den plötsligt baraduri dikcsrencn:Tussi-
lagon. Visscrligcn bara ett par cm hög,
men ändåsågul ochvackcr. Ochdcnlyscr
som själva solen! Och visst är det något,
som vaknar inne i Dig också, då? Kalla
dctvårkänslorcllcrvad Du vill!jaglyckcr
våren ur en fantastisk årstid. Jag lycker
också att ordet vår är fantastiskt. Tank
efter själv. Vår! Hur mycket länkar och
kanslorkommcrinlci8ång?Dclhctcrinlc

min eller din utan vår. Vår gemensamma
årstid. Gå ut en solig vårsöndag och se
Dig omkring. Du är inte ensam länge.
Människorna vågarsig utigcn. Vi scrdcm
BåtättihopslinBrddc(K'h,liksom Du,njuta
av del vackra udrcl. Man stannar till
framförbjörken och timrom delmöjligl-
vis finns någon antydan lill'bladskotl på
den. Vundcr man blicken uppåt ser man
smMå&lamasillalvåoch tvåoch stillsamt
kvittra. Man viskar hlc fnittrigt till sin
älskade nårol om puss-grader och ger
hcnncen kyss på munnen. Dctarvår! Vår
årstid ur Er årstid. Och det är vår känsla
och er känsla det handlar om. Jag tycker
Du ska ge vårkänslan en erkänsla! Detur
den vänd!

(Och del har med vårregn. vårstädning
och vånrcjtthct, del tar vi någon annan
gång, eller hur?)

Göd Vårpd Er.
ljrker Eder Leue.

Spelmän, kom till Julitastämman

På midsommardagen den 22juni ärdcl
dags igen förjulilaslämman - den största
spelmansstämman i Scjdcmanland. Som
vanligt kommer del flera lusen besökare
och del ges möjlighct att spela för en
jällcpublik. Ingen annan av våra stammor
lockar så stor publik. Midsommarhclgcn
brukar ha närmare 20000 besökare. Fler-
takt kommer på midsommaraftonen och
många kommer till midsommardagens
spelmansstämma. Men det behövs fkm
spelmän! Förra åm var vi inte meran ett
fcmtiolal och dclår Uddes för få. Del är
ju vi spelmän som ärdcn slomattraktioncn
och publiken vill se massor av oss. Det
finnsobcgransadc möjlighcwrtill spelpil

scenen och i buskam& Publik finns det
överallt och buskspelct ur mycket upp-
skattat. Vill man inte spela påsccncncllcr
har klaralav del, så finns det spclplalscr
överallt. Inte ens ett ösregn utgör något
hinder - del finns en katastrofplan som
öppnar hus och gårdar fur både spelmun
och publik.

Som vanliglskcrsamlin8kk)ckan 13.00
då vi går igenom allspclslåtar och pratar
taktik. Strax efter klockan två tåµr vi
med flygande fanor och klingande spel
fram till scencndärpubliken sillcriluscn-
tal. fyllda av förväntan, och väntar på

oss.Dc kommer att få lyssna till både
allspcl och scenspel med ett avbrott vid
halvfyratiden för lekar och dans-
uppvisning,sedan f~ltcrspclclsålänN
vi orkar och vill.

Julitaslämman och Spdmansförbundet
arav tradition bundna till varandra. Vi har
varit med sedan 1927. Vid den stämman
spelade lOO-talcl spelmän för en publik
på ]0000 personer. Så vill vi ha dctockså
i år! Ta med familj, vänner och bekanta,
packa matkorgen och inslrumenloch kom
till en härlig midsommardag i den sago-
lika Julilaparkcn.

8



Johan Erik Bergman

S¢jmllandharmån8anamnkunnl8aspcl-
män, vUdndaochoftaspcladc av dagens
spelmän. Det finns också ett antal spel-
män som kommit något l skymundan.

En sådan varjohan Erik Bergman. Han
föddes 1&34 på gården Hammari Väster-
haninge socken (ute på Scxjcnöm). Han
böCjade spela redan som 8-9-åring. Hen-
nes nåd Bcrµnstrålc på Skogs-Ekcby
upµacktejohans muslkallskaanla8.köplc
honom en gammal fiol och gav kusken
Widman i uppdrag att lära johan spela
Denne Widman var en av flera skickliga
ochanlitadcspclman ilrakkrn.johanlände
sig mångag" sina låtar juslcflcrWidman.

Som gammal (och något ofärdig) spe-
lade Johan sina slängpolskor något fort
oct) med en smula hambobctoning, men
då han blev 'varm l kläderna" och riktigt
kom ifartcn fick han fram den ruta något
ryckiga rytm, som var karaktäristisk för
den äldre gcnerationcns spclsutt.

Johan Bergman gick ur liden m l, men
hann 1918 uufTa Nils Andersson, som
tecknade upp 13 lålaroch 1924tmfl'aOlof
Andersson som tecknade upp yttcrligarc
3, vilka alla finns alldeles i början av
Svenska Låtar, Södermanland.

Ncdanståcndc gånglM-som han lurdc
sig av klockaren och musikdirektören

Ahlin i Väslcrhaningc - hör till de låtar
som borde lyftas fram och spelas oftarc.l
svcnskalåtar slården ncdtccknadi D-och
A-dur. men den spelas oftare så här på
Sadcrujm.

Ibland har jag undrat, om Johan BeO-
man undcrscnarcddcn av sitt liv ändrade
spdstil.jagharnamliµn tmttatllhambon
slog igenom först j början av 19OO-talcL
Då hade ju Johan storm delen av sitt
spelliv bakom sig. Han. som så många
andra, hade alltså fogat sig efter vad tiden
- och dc dansande?- krävde.

Dessutom skulle det varaspunnandc au
rå lära sig "den något ryckiga rylmn. som
varkarakwislisk Rjrdcn aldmgcncrauon-
ens spelsätt".

Nils Hägglmn

Johan Erik Bergman, efter
kl«karenAhliniVästerhaninge
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Ärtbergs Kalle -

spelman på finmarken

Sveriges mest spelade gånglM?

Det är visscrligcn en gissning, men jag
vill påstå alt del ar Artbergs Kalles från
Äppdbo. Övcralltdurspdmän träffas får
man höra den och jag tror inte all någon
spclmanslåtur så välkundav spelmän och
allmänhet. Men detärinlc många som vet
något om spelmannen bakom den - Art-
bergs Kalle - i vå¢jc fall inte på våra
sörmländska breddgrader. Vill man veta
mer. kan man lumpligcn åka till Äppclbo.

Jag har besökt spelmansstämman i
Äppclbo flera gånger. Senast för två år

. sedan och då var summan flyttad hånHcmbygdsgåMcn till toppslugan på del
mäktiga berget Hundlkn, ett stycke [rån
centrala Äppdbo. Del är ett friluflsom-
råde md hänRmndc,mikvid uLsikL vud-
rcl var inte del bästa och temperaturen låg
på IS - 16 grader denna auµslidag. men
del kompåcnscradcs till slordd av amrå-
dcLs skönhet. Stämman hade inte lockat
så mycket folk, men den var trivsam.

Den som skötte ruljansen var spel-
mannen och cldsjulcn Bertil Niscs, ad-
junkt, basalt i¢jkjcshö8, men djupt rotadi
Äppdbo.

Efter stämman blev jag inviterad till
Niscsgihdcn, obeskrivligt vackert belä-
gen på Långnäscti Busjön. En besökande
lär ha stannat på vägen, siåu stilla några
minutcroch beskådat Bussköns vatten och
dc omgivande höga bergen och skogima
och hänfört utropat:

-Bor ni i Ruadisct!

Kommer man dit en sommarkväll när
vadmlär på gott humör så är det faktiskt
ett hdlbcrälliµ1 påstående.

Bertil Niscs varme mannen att berätta
om Äppdbo gånglåwch Artbergs Kalle:

- Jag lurdc mig Äppelbo gånglM av
spelmannen och [.d. soldalen Erik Åhl,
som berättade alt han gått i spcLscn för
Västcrdals Kompani från Äppdbo till
cxencisplalscn vidRommchcdi SloraTuna
- en marsch på 10 mil. Första gången
Åhl'n gick till Tum var im. och då gick
del ål låtar, bcruttar Bertil och fortsållet
- Min spelmansbroder Ivar Stolpe och

jag förde ut Äppdbo gånglM i världen
genom atlspdadn pådcn stomspdmans-
stämman i Stora Tima sommaren 1040-
Med på resan var Malungs spelmanslag,
som lärde sig låten (och senare - 1950 -
spelade in den på skjva).

1983 restes en minnestavla över Än-
bcy Kalle på Änbcrµt . Med Bertil
Niscs tillåtelse ålergcs härddarav del tal
han höll vid detta tillfullc:

"Vem vardåÄrtbergsKallc? Den gång-
låt han spelade och om vilken han sa, all
den skulle 'spclasionderoch Ml',känncr
vi alla väl. Den spelades vid Emma och
Daniel Kristofferssons brullop på Än-
berget av spelmannen Magnus Karlsson
därstädes och ncdlccknadcs i notskrift
efter bruden av kyrkoherden johannes
Skoglund år 1924. Hon sjöng den för
honom,

Låten blev för övrig känd utanför
Äppdbos gränser och kom all gå ut över
vurldcn genom all Ivar Stolpe och jag
spelade den år 1949 vid den myckctstom
spclmansstummani StomTuna, som bl.a.
Sveriges Spelmäns Riksförbund hade
budat till. Över 300 spelmän deltog. Vi
åkte tillsammans med bland andra Mal-
ungs Spdmanslagoch lärdcdcss spelmän
låten underresan. Äppclbo8ån8lålspc|a-
dcs så in på skiva med känt resultat. Ivar
och jag är glada över att ha fåll bidraga!

l kyrkboken står det att hans namn var
Carl Johan Carlsson, (senare CarlsuUm),
född i Äppci» den 8 mars 1826 och död
dcn3oklobcr 1917.allLd vid91 årsåjd«
Han ingick äktenskap med Anna
Vidicksdotlcrdcn 6januari 1855. Dc fick
tio barn, fem döttraroch fem söner under
åren 1855 - 1&90 enligt erhållen 1&ilcck-
ning.

En av dc låsom vcrkjigen vetnågotom
och hårlevande minncnav Artbergs Kalle
ärAlgot Olsson, vars farmor var Artbergs
Kalles dotter. Algot har samlat och åter-
bcruttat en hd mängd historier, som kan
ge o&sen uppfattningom den människa vi
samlats för all hedm Av dem framgår all
Artbergs Kalle var en kvicktänkt, klurig,
hetsig, livlig seg, stark och musikaliskt
person.

Ingemar Skoglund
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H
[bland funderarjag på hur jag spelar en

låt och hur jag "borde' spela den.

Vctjag hur den borde låla'?jae måste ju
ta ansvar för hur jag framför låten. Men
vilka rättesnören har jaE?

UpµcckninglmaBcrmle inte så mycket
hjälp; dc låter ju inte. ar bara duda not-
tecken som du och jag kan uppfatta på helt
olika sätt.Alt cflcwwd\a all spela så som
jag inbillar mig all någon µmma1 spel-
man ejoldc del, blir fåfangt om jag inte
hon honom spela - och svån uven om jag
hört honom!

ur ska jag göra
varken dclcna eller det andra Så längtar
det bra, men tOnfarande har jag inte fått Förslag och trioler bindas.
ugledning om hur dc 'Iypiska"polskor-
na skall spelas. Detta blott såsom hufvudrcglcr, hvilka

dock naturligen ej tillämpas utan undan-

'Emot mina upplcckningar kan göras tag·
den anmärkningen att jag ej återgifvit
bihdningcn i melodierna. Men upp-
tccknandctaf vaQcspdmans bindningari
hvatje nummer skulle för del första ford-
rat ungefär dubbelt så ston tålamod hos
spelmännen, som del jag nu tagit i an-
språk, på grund af dc omtagningar af
styckena, som varit n¢xlvandiga {or att
göm anteckningar öfvcr deras förudrags-
sätt i detta hänseende.

Så långt kommen l mina funderingar P···

tar jag ull K P Lcf'llcr. Folkmudk hån Och slutligcn ur all märka, all fiolspel-
Norra Södermanland. för alt se vilken munnen ha ett tamligcn genorr@cnde

uglcdning han kan Rc:

"Man träffar ej sällan polskor, som äro
af så outpräglad karaktär, alt man ej med
bcslämdhcl kan hänföra dem till den ena
eller andra arten, såsom man nog kan
märka i denna samling. l sådana fall får
man låta del allmänna intryck, som man
färd polskan l hennes helhet bestämma
till hvilkengruppman vill hanförahcnnc.'°

föredrapingssätli afsccndc på sina bind-
ningar. hvilkel kan uttryckas i följande
hufvudrcglct

A//orilöPande ånondelar bindas M
och Nå; exempel gammalvalsen n:r46;i
en skalgång af åitondclar spelas ibland
alla tonerna obundna och l o. m. något
staccato; exempel gammalvalsen n:r 67.

A//orllöpande sexlondelar spelas o/M
Efter att ha lclal, finner jag alt dc två hvarlannalpar bundet, hvarlannal obun-

grupper han talar om är del; exempel scxlondelspolska n :r 35.

"Åttondelspolskan 1Ad en )fgur af en åttondel och två

Hennes melodi är bildad af sextoMelarla&e.ralloMelenblacc'ato«h

l öfrigt vacklar bruket, så all samma
spelman utför samma stullc olika den ena
gångcnochdcnandm. Eä;cndomligabind-
ningar har jag bclccknat."

Hur finner jag någon tröst! Nu har jag
fått veta hur de upptecknade spelmännen
som regel &jordc, åtcrstår för mig att fun-
dera på om del passar ihop med min
spelstil. Dessutom finns del anledning
att fundera över varför spelmännen som
regel använde ett visst spelsålt. Kan det
månne vara så, all de mer eller mindnc
medvetet funnit att en viss teknik gav ett
väl funge-randc resultat? Vem är jag i så
fall, att jag skulle veta bättre?

Mycken trust finnerjag ocksåi delsista
stycket, som berättar att jag tydligen inte
är alldeles ensam om alt var inkonsck-
vem, alt ibland spela så som jag inte alls
tänkt mig, förmodligen därförall jag inte
var på humör eller för all jag tanke på
annat. (Ibland spclarjag nog utan all alls
fundera på hur jag vill ha del!)

Nils Haggbom

öfvcrvägandc åttondelar, som ofta ånej
punkterade. Hångenom uppstår en kraf-
tig rytm, lämpad för en bestämd slcgfö-
ring sådan som i hambopolskan, somjust
utmärker sig för det fasta steget med
knäböjning N första fjärdedelen i hvaQc
takt. Hambopdskan kallas i norra Söder-
manland för hcunburska eller hapnpursk(l
och är gammal på trakten, men dansas nu
ej mycket.

Sextondelspolskan .
Hennes melodi är bildad af

öfvcrvu,gandc scxtondclsfigurcr. Alla tre

sexlondelarna bindas; exempel
scxtondclspolskoma n:r 35, 39.

N:o 46.

qdll' 1 l " " " "> " F m m ,l i l ,!|,||, ,1| l l l ld l l l

N:o 67.

¢" 'L 'G || ' i,,j¢ 1]/ l jd,,i|jj' 'l l
7P

N:o 35.
V

taktddamaäKMdomllgtmarkcradcänd' 1\ I'
i i

" J
uti sista takten af repriserna, hvilka oftast ji l $ Ej j! E l n A ' 0µ '
slutar meden fjärdedel påsisla taktdelen, ~Zj '
under det åtlondclspolskans repris slutar
påsista taktens andra fjärdedel." N:o 39.

Av dessa två citat sluterjag mig till, att is 4 r i' 0 ,! l . ' ' ' l , ,' ! '" :":/
det finns 7ypiska"ållonddsplskor res- w l h i
pcklivc sexlondelspolskor. Dessutom
finns tydligencn del som inlcär 7ypiska"
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Poesi-hörnan

ISörmlandslåten nr l 1979 hittar vi detta stycke poesi, som visar
sig vara lika aktuellt fortfarande. Diktaren hette - då som nu -
Bemt Olsson, Malmköping.

I veckorevyn där läste jag
alt folklom var på modet
bland lnndolkcti Staterna
-Ja kunde först inte Ud del!

l boutiquen sa dom me ett smajl
att piga-och dräng-look va inne
ellerThe high fashion folkdmkts-stylc
-Ja, ja höll på le svimmc...

En skulle prata dialekt
-ha nävcrdojer mc plösar.
Rågblond peruk va också käckt
å storväst. Dä ni gossar!

Live music på fela ska de va
-bindmässa µå alla tjejer.
De kör dom me i Staterna
Dynggnepar å innegrejer!

En mjölkpall köpte j~kcy
-för ganska myckc pengar,
men dc c årets stora Grej
för inne-pigor och-dmar.

Och rockidolens tid är slut
-han körde ner micken l halsen
och disco-soundet tonar ut.
Nu kommer bondpolskan och valsen!

Jag skrev en Ncw-Style Fölkjoru-bu
-frän, men sofi för mjuka stunder.
Tjejen sa alt den va skit
-men har ni sett sånt under:

Den vann vår schlagerfestival!
Fansen tjöt när den stora idolen
~n riktig guldkjimpi årets final-
svungde på folkdraktskjolcn:

'Ge jamet, Charlie!
Spela din fela och svar!
Tugga pikanellen
ända lill kvUcn.
SlängpolskMmaksen är hur!

l hamburskan vi n svänger.
Vi diggar sån där musik!
l fjman natten förklingar
en Ugglas hesa skrik.'

Bernt OLsson

l \
För femte året i rad

Folkmusiklägret Elvskogen på Södertörn

9 It ,, h, t, . r/t;' ( 1· qL ' t f l L;' I t . t t ' f ( ' ff tf ' pft'; 'h : · f"'t "' 'I 'Uup.kn b " t ". t';.' ,,, ,. ,, a/&,&u~

ock &kNm «4 u°k4p0L~4~ °"m " · " l' · 'f '~-
KGK&k~wht&käN&0m^^4u~4i&a&t^

För barn och ungdom från 10 år och uppåt.
Lärare: Ole Hjon, Ann-Christine Jonsson, Lisa Hellisten,

Jonas Hjalmarsson och Ami Petersson
6 - 9 augusti 1996. Pris 1200 kr. För vidare information ring

Lisa 013-16 24 57 eller Ann-Christine 08-520 392 52

Ärr: Föreningen folkmusiklager för barn och ungdom

K l
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MARKNADSTIDNING
SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND

B

Redaktionsadress c/o Nils Haggbom
Bhdvägen 6, 137 57 Vämerhaninge

BÖCKER, NOTER, KASSF1 lhk OCH SKIVOR
FRÅN SPELMANSFÖRBUNDET

Förnya och utöka Ditt folkmusikbibliotekmed våra fina produkter till specialpris

Svenska Låtar, Södermanland
Vårt landskapsdel av det klassiska storverket.
207 uppteckningar. Faksimil av originalutgåvan
från 1934.
Pris 70:- '

A G Rosenber& 420 Svenska Danspolskor
från Södermanland och andra landskap. Faksimil
efter utgåvor från 1876-1882.
Pris 80:-

Sörmländska Visor del I, Il och III

Visor för praktiskt bruk från den sörmländska
traditionen. Ett 3O-tal visor i varje del.
Pris 20:- styck

A P Andersson
75 låtar och visor från Södermanland och Närke
upptecknade 1880 av skolläraren i Västra
Vingåker, August Petter Andersson.
Pris 80:-

August Karlssons låtar
49 låtar från södra Uppland och norra Sörmland
som August Karlsson spelade dern
Pris 70:-

50 Sörmlandslåtar för två fioler
Utgiven till minne av Olof Andersson. Arrangerade
av Olof Andersson.
Pris 60:-

Sörmlandslåtar
av C G Axelsson, Flodafors. Utgiven 1960.
Egna kompositioner.
Pris 70:-

Sörmländska Visor del I, kassett
Kassett med visor och ramsor hämtade ur våra
visböcker.
Pris 70:-

K P Leffler, Folkmusik från Norra
Södermanland
Faksimil efter utgåvor från 1899-1900.
Pris 90:-

Morfars fars dansmusik

Berättelser och beskrivningar om den äldre
generationens dansnöjen och spelmän och hur
traditionen lever idag.
Pris 80:-

Carl August Lindblom
97 låtar ur två spelmansböcker från 1836 och 1856
samt historik om den legendariske storspelmannen.
Pris 9Öb

Sörmländska Allspelslåtar
Nothäfte samt kassett med gamla och nya
allspelslåtar från vårt landskap.
Pris 40:-

Anders Björidund och Gunnar Nordlinder
Visor & Versar
87 sjömansvisor från alla de sju haven.
Pris 70:-

1 den sköna Vingåkersbygden, kassett
Folkmusik från Vingåker med Simnings, Anita
Hedlund och Christina Frohm
Pris 70>

Välkommen till Världen, kassett

Visor och ramsor för små och stora barn från den
sörmländska traditionen, med våra bästa
vissångare.
Pris 70:-

Josef Krysanders
70 Låtar, Visor och Pgalmer
Kompostikoner och arrangemang för två fioler
Pris 70:-

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

25/5 Gammeldags Marknad i Malmköping.
09.00 Marknaden börjar
Spelmän välkomnas att 3pela på gatoroch torghela dagen. Spelocb dans
vid Hembyg&gården.
GustafWetter-stugan öppen hela dagen. Kom gärna 8ekekkiftegklädd!
Konsert med Simmings i L. Malma kyrka kl 18.00
Upplysningar Bemt Ol88on, om-m 3&

26/5 Sekelskiftesstdmma på Torekållberget j
Södertdlje.
(Pingstdagen)
Spelkuwer på förmiddagen.
12.30 Samling fbr spelmän
13.00 Spelman88tämman börjar med alkpel. På kvällen middag och
dans.
Kom gärna 8ekel8kiftegklädd!
ArrangUrer: Lästringe Låtar, '1brekallberget8 museum, Bildnings
nämnden, Södermanlands 8pelmangfbrbund.

Upplysningar Anita HultqvistO8-550 144 21; RolfSiwertz 0&532
554 20.

27/5 Traditionell spelmansstdmma pd Torekdllberget j

Södertälje. (Annandag pingst)
12.00 Samling fbr spelmän
13.00 Spelmansstämman börjar
Allspel, grupper, buskspel.
Arrangörer södertäue spelmåndag, Tbrekällbergets museum,
Bildningsnämnden, Södermanlan& SpelmanMörbund.
Upply8ningar Bd och Birgitta Roos, 08-532 518 155

2



1/6 SIagstaståmman i Hdgelbyparken. Hdgelby.
Hågelby ligger mellan T\unba och Hallunda.
13.00 Spelmansstämman invip. Programmet börjar.
Arrangörer Slaggta Gille.
Upply8ningm Curt 08-531 806 30, Ewa 0&530 391 3L

8/6 Spelmansstämma pd Garuargdrden i Trosa
13.30 Spelmännen samlas
14.00 Spelmansstämman börjar. AJkpel, buskspel, scenspel, ervering.
Arrangörer Lästringe Låtar, Troga HembygdsNening.
Upplymingmir 'hire Pettersson 015&131 31, Kerstin Lånbeck
Vallén 08-532 533 2&

22/6 Julitastdmman. Spelmansstdmma på julita Skans.
(Midsommardagen)
13.00 Samling fbr spelmännen.
13.50 Festtåg med spelmän.
14.00 Spelmansstämman börjar.

Alkpel, scerwpel, bu8kgpel.
15.30 Lekar och dansuppvisning.
16. 15 Scenprogrammet fortsätter.
Arrangörer Södermanlands Spelmansförbund, Julita GoIF.
Upplymingm Ingemar Skoglund 08-550 973 20.

23/6 Spelmansstämma med "VM i gubbstöt" pd
hembygdsgdrden i Malmköping. OBS! I dr för sista
gdngen!
Alla - inkl. tidigare mämre - tävlar i år om titeln "Alla tiders mägtare".
Det par, som vinner, erhåller vandringsknekten fbr gott!
10.00 Kvalificering till VM
11.00 Högmusa i folkton
14.00 VM i gubbstöt - FINAL.
Arrangörer: Mahnabygdem folkdamlag, Södermanlands
SpelmanMbrbund.
Upplymingam Bemt Okson, 0157-206 36
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Juni-augusti/Sommardans vid Hyttlöt pd söndagar.
23, 30 juni, 7, 14, 21, 28 juli samt 4 och Il augusti på Hyttjuts
utedansbana ca. 19.00.
Första halvtimmen damutlurning, därefter gammaldang och folkligt
till musik av gästande sörmländska spelmän och grupper. Vid regn på
logen. Tag med kaffekorg och en dant till musiken.
Arrangör: Gåsinge-OillnH Dansgille
UppI. och vägbeskrivning: Olle Okmn, 015&340 18, Gudrun
Johamson, 0158-440 35.

14/7 Spelmansstämma i Trostorp.
'Rostorp ligger mellan Vagnhärad och Trosa.
13.00 Stämman börjar.
AJlspel, buskspel, scenspel, servering.
Arrangöm Vagnhära& HembygdMörening, Bygdem Blandning.
Upplymingam Ingemar Skoglund, 08-550 973 20.

Juli-augusti/Torsdagsdans pd Utedansbanan. julita
Gård
25/7, 1/8, 8/8 och 15/8 (vid regn i Bäckstugan)
19.00 - 21.30 Spel till dans med Julita Spelmän.
Arrangöm Julita Gård, Södermanlands Spelmansförbund
Upplysningm Edward Anderzon, 010-267 65 82

28/7 "Kökspigornas och statdrångarnas Nynås" pd
Nynds slott.
Nynnas dött ligger mellan Nyköping och 'Rosa.
12.00, 14.00, och 16.00 underhåller kökspigorna lmta V. Femros och
Mia Simuj med sörmländska visor och Euulåkers 8pelmän med söm
1än&k folkmusik. Fri entré.
Arrangör. Kulturi Sömnland
Uppjuningar Sören Olsson, 0152-129 20.
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3/8 Djulöstdmman. Spelmansstämma vid Stora Djulö.
Katrineholm.
14.00 Spelmansstämman börjar.
Allspel.Framträdande av olika grupperoch spehnän.Buskspel, dansoch
servering.
Om vädret är dåligt hålls stämman i Herrgården.
Arrangörer Katrineholm8 Spelmåndag, Södermanlan&
Spelmamförbund.
Upplymingm Arne Lind 0157-1504 14.

10/8 Spelmansstdmma pd Nedre Fadbåcken. Jöndker.
Välkomna vid 18-tiden! Det blir spel och dam på lövad loge! Förstämma
till gpelmangstämman på Nyköpingdms söndagen den 11/8.
Arrangör: Lamt Lordin.
Upplysningar och vägbeskrivning av värden Larz Lordin, tel:
015&°745 SO

11/8 Spelmansstämma i slottsmiljö. (troligwis) pd
Borggdrden,

Nyköpingshus j Nyköping.
13.00 Samling för spelmän.
14.00 - 17.00 Spelmansmamma i traditionell stil med allspel, scen
framträdanden, och busk8pel..
Arrangörer Nyköpingshus Spelmansgille, Södermanlands
Spelmandörbund, Södermanland8 Mugeum och Nyköpingg
kommun.
Upplymingam Evert Lindberg, 0155-28 54 62, (21 56 IB).

17/8 Hertig Karls Marknad pd Nyköpingshus i
Nyköping.
Marknad med tidstypiska produkter. Musik, dans, fbredrag, barnteater
m.m.
Arr7ulgörerSödermanland8mu8eum itmnarbetemed NyköpinW
kommun, Nyköpings hembygdsförening, Centjrumföreningen i
Nyköping, studieförbunden mj1.
Upplysningar: 0155-24 57 DO
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24/8 Uttringestdmman.
Stor 8pelmansstu[nma i [Jttringe/Rönninge. Skyltar fr. E4/E 20, avfart
Rönninge.
08.30 Verkstäder. Förhandsanmälan.
13.00 Spelman8stamman börjar. Uppspelningar, dans, buskspel, mat,
fika m.m.

Stämman håller sen på hela kvällen och en del av natten.
ArrangöreKSvengka FolkdansemVänner, SMermanlan&Spe1
mansRjrbund.
Upplymingm Janne Carnestedt 08-580 135 63.

31/8 Grassagdrdsståmman. Spelmansstdmma på

Grassagdrden i
Strdngnds.
13.30 Samling fbr spelmän.
14.00 Stamman börjar med dkpel.
Stamman efterfbjjs av dans på kvällen på Soldathemmet, till musik av
spelmän.
ArrangöNKSträngnä8Folkdan8gille,Södermaand8Spelmang
förbund.
Upplysningm Maritha Pettemmn 0162-200 09, BOren Olsson
0152-121 37.

1/9 Spelmansstämma j Föreningsborg, Bettna.
13.0j börjar det och vi håller på så långe vi orkar.
För att Ni ska hitta är det skyltat"från Bettna centrum,
Arrangören IdrottsRjreningen, Lions, PRO och Hembygcls
föreningen.
Upplysningar: Maire Lundgren 0155-925 42.

7/9 Sparreholmstrdffen uid Hyltinge hembygdsgdrd.
Sparreholm.
19.00 - 24.00 Dans på logen. Två gamla och en äldre (mingt). Musik av
gästande spelmän och grupper. Buskspel och servering.
Arrangörer Malmabygderw folkdanslag, Södermanlands Spel
mansförbund.
Upplysningam Bemt Olsson 0157-206 36.
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14/9 Anders Andersson-stdmman. Spelmansstdmma vid
Folkets. Hus j Ldstringe. Årets sista utomhusstämma!
13.00 Samling, därefter albpel, scenspel, stervering och hantverks
fbmtjjning.
På kvällen middag och dans.
Arrangörer Lästringe Låtari samarbete med bygden.
Upplysningam Inger Sjölin-Alm och Håkan Alm 08-550 661 32
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VÅSTMANLAND/ÖREBRO LÅN.

18/5 Buskspelståmma. hembygdsgdrden - Stenhuset -
Surahammar
14.00 Stamman börjar
Upplysningm Lennart Berg, Q220417 86

1/6 Spelmansstdmma pd Hembygdsgården.
Vdstanfors. Fagersta.
14.00 Stamman börjar.
Upplysningam Åke Pettersson, 0223-145 32, Margareta Erik8

son, 022&1® 95.

2/6 Spelmansstdmma j Siggebohyttans Bergsmansgdrd.
(Örebro lån)
13.30 lnmawch
14.00 Stämman börjar
Upplymingm Jeanette Landberg, 068(k7ll 30

8/6 Spelmansstdmma j Hdllefors. (Örebro lån)
16.00 Stämman börjar
Upplysningm Jeanette Landberg, 068OA11 30

9/6 Spelmansstdmma i Gammelgdrden. Vdsterfårnebo.
11.0U Stamman börjar med fiilufl8gudgj"ängt.
Upplymingar Karl Rönnberg, 0224-710 07

9/6 Spelmansstdmma. Södra Finnfallet. Kopparberg.
(Örebro lån)
13.00 Stamman börjar.
Upply8ningar Jeanette Landberg, 068(k7ll 30.
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6/7 Spelmansstdmma, Hyttan j Löa. (Örebro Idn)
18.30 Stamman börjar.
Upplymingar Jeanette Landberg, 0580-711 30.

7/7 Spelmansstämma, Dauidsgdrden, Möklinta.

14.00 Stamman börjar.
Upplysningar: Stefan Westerback, 022L801 67, Ragnar Berg
lund, 0224-802 09.

28/7 Spelmansstämma, Vallby Friluftsmuseum,
Vdsterds.
13.00 Stamman börjar.
Upplysningar Viola Ek, ®1-35 85 87.

3/8 Spelmansstämma, Smedjan (gamla bruksomrddet)
Ramnds.
13.00 Stamman börjar.
Upplysningar Sonia Sena, 022(b359 35

4/8 Spelmansstämma. Vdsby Kungsgård, Sala.
13.00 Stämman börjar.
Upplymingar Maria Lamion, 022L450 8&

10,'8 Buskspelmansstdmma. Fdrna Herrgård.
Skinnsmtteberg.

13.00 Stämman börjar.
Upplysningar. Einar Hedlund, om-m 22.

1/9 Linskördefesten. Vallby Friluftsmuseum. Västerås.
13.00 Festen börjar.
Upplyemingm Arne Eriksson, 02k84 16 87.
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B-post/Förseningsbreu

Denna brogchyr är framtagen av Södermanlan& Spelmam-
mrbund för att vi8a den verbiamhet gom nnn8 under mmmaren
i det vackra Södermanland och hos våra grannar. Vi har koncen-
trerat obs till i huvudmk spelmansstämmor och lite dam. Blir Du
impirerad att börja spela eller dansa så ring oss, så ska vi tuälpa
Dig tillmtw Även om denna broschyr bara omfattar sommaren
så pågår ju verksamheten året runt!

Välkomna till SödermanlandlVi troratt Du ska hitta flera arrang-
emang, &om passar ju8t Dig.

Bro8chyren är producerad av

Södermanlands Spelmansförbund

Ordförande Ingemar Skoglund
Johansvägen 16
151 39 SÖDERTÄLJE
08-550 973 20

SekreterareBirgitta Stenberg
Sjömansvägen 26, 2 tr
151 38 SÖDERTÄLJE
08-550 !33 43

0
SÖDERMANLANDS

SPELMANSFÖRBUND
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