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Ordföranden har ordet
Årsmötet den 21 mars hölls, som de flesta vet, i Flen där vi på kvällen firade
Sörmländska UnSdom$rin8en och Flens folkdansgille, som båda 50-årsjubilerade. Del
blev en trivsam tMställning och till skillnad mot de flesta av våra tidigare årsfester hade
vi denna gång en stor och flitig danspublik.
Årsmötet leddes av vår hedersordförande Sören Olsson som med säker hand förde oss
genom fUrhandlingama.Till nya ledamöter i styrelsen valdes Lennart Nordin all fylla
platsen efter BiWitta Stenberg, som flyttat till Kanada och som ersuttare för avgående
Malm Lundgren valdesTorgny Lindbetµ Vi hälsarbåda välkomna till sina nya uppgiftcc
Vi övriga som omvaldes för yucrligare en period lackar för det förnyade förtroendet.
Kungliga MusikaliskaAkademicns tidigare lokaler på Nybrokajen Il, som har övertagits av Rikskonserter, har återinvigts efter lotalmnovering och naturligtvis under
högtidliga former. Svenskproducerad musik har ju blivit en våndefull exportartikel och
tillför landet stora pengar. 7Yvärr är det inte svensk musik det handlar om utan
internationell populärmusik efter i huvudsak amerikanskt och engelskt mönster som
exponeras. Ochdet ärju inget fel idettai varje fall inte förde aktuella utövarna, men visst
vore det härligt om del luktade lite traditionell folkmusik om exporten. En intressant
iakttagelse vid invigningen varmtingen av de världsberömda grupperna som svarade för
exportmusiken ingick i programmet. Å andra sidan var det knappast deras fans som
bevistade invigningen.
På lördagen den 14 mars var d¢1 folkmusikens lur len dag somoganiserades av aktiva
RFoD med Lars Farago i spetsen. Första konserten presenterade några av landets mest
kändadragspelarc nämligen Erik Frank, Sören N%un. Erik Pekkarl och Bengtjansson.
Bcngan varockså progmmledarc.Alla dordc bra ifrån sig. särskihden lysande durspelaren Erik Pekkarl, tyckerjag. Kvällens utsåldaevenemang leddes avAlc Möllen som hade
plockat med sig sina närmaste vänneri bl a Frifot, Groupa ochVäsen. Inte helt oväntat.
Alla väldigt skickliga och framstående såväl i musicerandc som i alt marknadsföra sig.
Alltid lika hörvUrda, men det skulle ju vm bra om flera av landets många duktiga, men
mindre kända, artister fick tillfälle all visa upp sig. Det är ett fantastiskt hus och en
vackrare konsertlokal får man leta eftec Besök rekommenderas.
Snart bryter den sörmländska musiksommaren ut och kommer att ge oss många
glädjestunder. Ideua nummer presenteras de stämmoc som vi känner till, och det ur ett
betydande utbud. Vi önskar alla arrangörer lycka till och hoppas att alla förbundets
spelmän blir flitiga besökare, minst en stämma i veckan är härlig medicin för kroppen.
Midsommardagen skall ni naturligtvis besöka Julitastämman, där ni själva kommer att
vara huvudattraktionen! l år blir det säkert ett strålande väder dessutom
Ingemar Skoglund

¶tfZ':t"'f?2gi&"
Vi är på väg till Pehr Ericsson-stämman i Helgarö den 14 juni!
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Gustaf Wetterstugan
GäslgivaWår'den i Malmköping var föw i liden jordbruk,
men nu har köpingens villaområde brett ut sig över de forna
åkrarna.
Huvudbyggnaden står kvar tillsammans med några av
ekonomibyggnaderna och ytlerligare ett före detta bostadshus. det som nu fått namnet GustafWeuerslugan och inrymmer Södermanlands spelmansförbunds arkiv och gilksluga.
åren gammal
timrad så
byg
och den
inrättad
enDet
parstuga.
Ärden byggd
trfnnåd,
början?
kanärman
frågasom
sig.
och hur gammal är den? Jag har vänt mig md sådana frågor
till en Malmköpingsbo, som är vUl bevandrad i köpingens
historia, nämligen Carl Gustaf Hammarin.
-Vad vet du om GustafWetterstugans lidigarc öden?
-Det är svårt all veta nur den byg*es, men den finns med
påtidigaMahnköpingskanorfrån slulclav 1700-lakt. Därser
den ut all vara kortare un nu. så jag förmodar all den blivit
tillbyggd och förlängd - när vet jag inte. Det ser också ut så,
om man tittar på grunden. Den nedre delen av byggnaden ur
den äldsta. Del är ju möjligt all den byggdes till, närgårdeni
början av 1800-talet blev gästgiveri med skjutshåll. rum för
resande och servering.
-Det kanske förklararall det finnsrcster av en stor bakugn,
vägg i vägg med nuvarande köket. Men om man tittar på
vinden ser man att väggstockarna ur lika långa som huset, och
de verkar inte vara skarvade någonstans.
-Möjligen kan det bero på att hum är hujt. Man lade oha
till några stockvarv på höjden för alt få en ordentlig vind.
-Vad har hänt med huset eftergästgiveritiden?
-Gästgiveri var det framåt 1920-talct. Sedan flyttadcs dcn
rUrelsen till Gula knuten och fortsalte så småningom i del
nuvarande värdshuset. Stugan hyrdes ut med två lägcnhe1«
för hyresgäster, och det var nog i samband med del som den
övre delen byggdes om.
Närjag sökt upplysningarom Gustaf Wettcrstugans gamla
miljö, har jag också vänt mig till en annan Malmköpingsbo,
bOll) även han vet mycket om gångna lidcc nämligen Nils-

n

Hugo Widén. och ställt några frågor:
-Hur långt tillbaka sMeker sig dina minnen av
Gustgivmårdcn?
-Jag kommer ihåg hur det var på l930mlct. Gården var
tonfarande lantbruk men inte gästgiveri. Gamla g&slgivaren
bodde kvar. Han var hästhandlare, så det varlivligl på gården.
Det var kanske uppåt ett 40-tal hästar när del var som mest.
Många spekulanter kom och del var full fan. Och dfärema
gjordes upp på det gamla Sältcl - med handslag och kaféhalva.
Jag kommer ihåg zigenarna som kom och |UordeatTärur de brukade ha lägeri Kova backe. Ibland gick min pappa och
gästgivaren dit och spelade fiol och handklaver tillsammans
med dem.
-Såg det i övrigt ut som idag?
-l byggnaden där hembygdsföreningen nu harsina vagnar
vardels|allmråtmWtuOchsåhuevi|lål|in8ehushål|nings·
gille hingst stationerad på Gblgivwgårdcn. Huvudingången
på stora huset vette in mol gården, och på andra sidan. Upp
mol Landsvägsgatan, värdet fruktlrädgård. Förut låg förresten ladugården däruppe dur det senare blev bensinmack.
-Och hur var det med spelmansstugan på den liden?
-Där bodde i den nedre delen mor Hull. Vilhelmina Hult
hette hon - var mjölkerska på gården, och städade ibland på
spritbolaget och apoteket. Hon var som man säger ett
rekorderligt fruntimmer, alla hade respekt för henne. För
övrigthade hon en egen molbok,ochde1 uppskatades mycket
av gubbarna.
lövre delen av huset bodde Erik Karlsson. Det var han som
skötte renhållningen i köpingen, och del var nog inte något
trevligt göra. För övrigt var han frälsningssoldat och han
lyckte om all spela. Jag minns hur han på söndagskvällarna
brukade sitta på förslutrappen och spela handklaver och
sjunga andliga sånger.

Bernl Olsson
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Ett spelmanshus växer fram
--en spegling ur Wetterstugans gästböcker
1981 fick spehnansförbundetövenadcn sedan länge tomma
1700-talsparstugan på hembygdsgårådens område i Malmköping.Takpappen hängde isjok. tapeterna likaså. tågen och
rappningen flagade. Salens breda gdvliljor var otroligt
nednCjua, framförspisen faktisktraktigenom. Formellt förfoqar spdmansförbundct över kommunens hus med hcmbygds·
Amningen som mellanhand. Flens kommun kom au stå för
materialkostnaden vid renoveringen. spelmansförbundet för
arbeiskraften.

Byggvecka -83 med nya friska byggare - förutom de gamla
förstås. Salstaketmålas och vissa återvänderelcgantvilprickiga
till sina ordinarie arbeten. Byggcriet kombineras med soncringsarbctc Arkivet, pärmar upprättas och innehållsförtecknas.
En utförlig nidvisa på känd melodi om deltagarna finns i
gustbokcn, diktad av några spelmansbarn. I juli pulsar Lotta
FranzCns pappa spiscn isalcn, ivriglövcrvakad för au han inte
ska göra den alltför rak och perfekt - svårt för en modem
murare. Salsgolvel bryts upp, isoleras, plankorna vänds, kom·

"Ska vi ha bygghclger?" sa Läggcsla Stationsorkestcr .
Anna, Berit,
. Eva och Stig.
. dessutom Branlbacka-Anders.
Visst, sa vi i Malmköpingstraklen. Så fick det bli, första
bygghelg var 12 augusti 1981, flera följde med några veckors
mellanrum. Gästboken vittnar om ,cnligt uppgift, 18 000 (XX)
000 pappnubb som skulle ner ur iakel. Skrapningen av gammal färg. slabb och svabb men också fynd av "döben" i
2ammarun - oklart hur dessa idag förstärker kraften i någons
,io1. Bemtoch Mätts skrapar på en döw-cn heldag -ena sidan!
Sen blandas fu!!gpi8menl. guldockra och engelskt FÖll, mura,
kalkas och enighet utbryter kring tapetval,

pletlerasoch läggs på plats,intc heltutan besvär Salens väggar
stänks blå-vit-röd-prickiga på ockragul botten.
Ett sådant hus kräver en rejäl invigning. den bliri september
1984, landshövding Bengt Gustavsson klipper högtidligen
blåguh band och en oerhörd massa människor äter middag som
i Julita enligt Tobias Norlind; sillsallat, skinka med bruna
bönor. pcpparrotsköu, soppa, ugnstekt gädda, stek. Kon grUt,
bakelser, tårta med saftkrum.

Första byggveckan 1982 dyker det upp en hel mängd nya
byggnads- och måleriarbetare.
Christer Berglund från Jönåker
var den enda byggjobbaren av

O

Sen ärdclju baraau La mvigdaoch döptaGustafWellerstugan
i bruk. Gästböckerna vittnar om många besökare genom åmn
Framför allt harlåtlctarci massor passerat stugan. Många fester
har avhållits - med Sköldinge
Skinklåt och dc konstigaste danser som går all hitta i arkivet.
JA4 HAR
skapliga julkalas,en hel del fiskn
soppa med aioli. Mängderav kur

fackct.Hanputsadcspisenikam-

STANKKÅIAT

{am'chsenflyuadehantillNew
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l WETTERSiUGAN

maren m m, sen blev han fiolbyg-

'ork, pojken. Lasse var ju också
proffs, skaldade vackert i juli 82: "Med Bosse oAnita som vUr'
O
O
där Har jag lackat golvet som
härdar Har dessförinnan slipat
D
O
q
och dammat Som jävlar anammat". Beml fortsatte sill livsverk
- dörren. I oktober -82 var del
dags för Carin och Arne all
komma och montera bokhylloc Teckning: Mans Mattsson
Sen samlades arkivet ihop från
olika källare runtom i landskapet. Sedan spelmansförbundet
grundades har praktiskt tagetallt sörmländskti folkmusikväg
som finns iandm arkiv runtomi landet samlats in ikopieform.
Dessutom finns här förstås allt eget originalmaterial. 5-6.00
låtupptcckninµr, några hundra limmar bandinspdningac
mängder av sörmländsk kulturhistoria, även folkmusikalier
från övriga landct.Originakn placeras brandsäkert istadshusel
vid 1o¶lél, alla kopior av band och uppleckningu alla tryckta
alster, l "spelmanshuset", som del fortfarande hctu. November-82 beskrivcrAnders hur den sörmländska eliten (=därva-

"' o'h studiedagar. otaliga mö-

ten förstås - egna och andras.

Inspelningar

och

direkt-

sändningar för radio och
oppcsittarkvällar. Utländskagäslbesök iolika kulörer har passerat.
En 8rupf italienska mlusikersom
bjöds p Janssons Frestelse hör
till de exotiska, liksom kultuF
byråkraterna från Botswana som
var mycket intresserade av pamiIeller
i
uppteckningsproblematiken
SörmlandBotswana.

Wetterstugans Wenner är en mycket informell sammanslutning som hell enkelt består av dem som bryr sig om Gustaf
Wellcr-stugan.WWbara uppstårdåoch då och vårdar huseten
smula genom att rota i dess arkiv, kanske städa något skåp.
Oftast uppstår WW i samband med innanfönsterisättningsknytkalas och innanfönsterultagningsdito, på senare år även
under några dagari veckan efter midsommar Spel och lite dans
hör till, mat och dryck, oftast i form av knytkals framför brasan
i salen.

randebyggare),jobbarcn helg"fikusnackaskitoch taktikoch
puttrar av glädje över vilketdjäääävla fintspelmanshus vi alla
kommer att få..."

Vill Du bli kontaktad av Wetterstugans Wenner?

Husets första arkivgrupp dyker upp iapril -83 och planerar
för spel- bygg- och arkivhelgcc Senare samma månad kalkas
hallen i djärvt rUlthosa, precis som den var innan.Vi vågade
aldrie åteWe taket isalen des originäWä®. det var också rosa.
Den hlla schablonen i form av en fiol-insekt trycks i kammaren. Eva Nondlings fiolcirkel besöker arkivet i juni -83 och
konstaterar att pendeluret i köket går för sakta för släng.
polskctakl, bara 100.

Vill Du botanisera i arkivet?
Komakta undertecknad eller Bemt Olsson 0157-20636, så
kan vi också visa lite tillrätta'
'
Anita Hedlund

. eller e-posta till
, undertecknad!
Ring

tel 0157-211 21, arb 0155-24 70 9Zf'"post
anita.hedlund@ku .dll.se
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Vad är Gustaf Wetter-stugan för Dig?
-en snabbenkät, huvudsakligen genomf"örd på årsmötet 21/3 i Flen samt via e·post

Christina Frohm, 50, GnestalSolna:
Deturen kär plats somjag guma ålervändertill, Där finns många minnen, alltifrån första besöket iden lömrosasovande stugan,

renovcringsårens nybyggaranda. till den stora ståtliga invigninsfesten. I arkivrummet vilar dc upptecknade låtarna som
herbarieblommor men med den skillnaden att dessa blommor går alt återuppväcka till både liv och doft.

Karin Lind, 22, Sköldinge/Linköping:
Frusna fötter som blir varma vid brasans knaslec
Mal och prat,
spel, mys och kalas

Leif Johansson, 42, Nyköping/Huddinge:
Br'eda,8olvp|ankoq öppen spis,
innanlönsterisauningsfcst,
källfarstu,
låUäger,
köttsoppa med klimp,
gubbslöt,
gemyt...
...och fiol

Erik Andersson, 24, Mellösa:
Där 1Uj,ér man och slädar. Släpar noter till arkivet i Stadshuset, släpar möbler upp på vinden. På kvällen äter man. spelar och
snackar. [lua i noter har jag inte hunnit än. Man spelar BrorAndersson-lålar hela kvällen eller hans begravning.
Tove Stenberg, 20, Stjärnhov/Uppsala:
Ett välkomnande hus med katter i fönstren
Hyllor med bevarat, nedtecknat och inspelat

Rum all fyllas med glada munniskoc musik och prat

Måtts Mattsson, 57, Mellösa:
S%¢manlandsSµlmansm±und,dctuldslailmdcl,husinWe(tewtu8antlil»el,milliMalmköpin8soMnsh¢mbyFdsfömnings
välskölla och mycket aktiva centrum. Kunde vår härliga folkmusik uttryckas i arkitektur såge den ut just så. Inne l denna pärla
finns kistor med skatteri form av ljudande och nedteckningar Sörmländska (Uven utsocknes) melodieroch texter som inget högre
önska un alt bli tagna i anspråk och därmed vara till glädje för nuvarande och kommande gcncralioncr spelmun och inlresscradc.

Anita Hedlund, 52, Malmköping:
Den ar svar på många frågor: Brudmarscher som sörmländska spelmun har spelat? Sörmländska ordstäv? Sörmländska jättar?
Hurdansar man SöIingen från Länna?Vad ål man påen bröllopsmåltid på 1800-lalet,hurgick festen tilloch hurvarbrudenklädd'?
Finns del låtar från Lista socken? FrånTunabe®' Visor från Flöda? Polskor från Julila? etc etc

Bd Arrehed, 60, Malmköping:
Minnen. Soliga minnen. Bygglägren med spelmansbarn som sprang omkring och bara blev brunare om benen och som kom med
knippen av grov rabarber från denWidénska handelträdgånden nedanfuc Mörka minnen, som nämen numera iNcwYork boende
fiolbyggaren och jag gav oss ut mitt inatten förall stjälaen timmerstock som behövdes för all brusta av runt spisen. Rol iga minnen,
som när amanuensen Carl Braunerhjclm från Eskilstuna besökte oss för all berätta om w¢ltcr-slugan som han aldrig salt sin fot
itidigar'e. Efleratl ha sneglat på kringstrUdda fiokrinlcdde han sittanföranden med "Ni länkerväl inte spcla?jag avskyrnUmligen
musik!"

Birgitta Stenberg, 32 Näshulta/Quebec:
GW-slugan ur spel. sång och dans. Den är trevliga möten med arkivgrupp och slyrclsc, dcn är kurser och fester
innaMUnslerisätlningsknylkals och dito urtagnings. Den ärarkivel med olroligtmycket material. Och den lir samvaro med trevliga
munniskor.

sid. 6
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SVENSKA UNGDOMSRINGEN FÖR
BYGDEKULTUR
Anmälan till
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ZORNMÄRKESUPPSPELNINGAR
i Delsbo 1998
Zommärkesuppspelningama anordnas i Delsbo den 30 juni - 4 juli 1998
med utdelning av märken och diplom den 5 juli

Namn'

Adress'

Postnr'

Postadress"

Tel bostad'

Född den'

Jag spelar upp på (instrument)'
Jag spelar företrädesvis låtar från'
Senast deltagit i zommärkesuppspelningama"
Erhållit diplom år:

Zornmärket i brons år'

Diplom efter bronsmärket år'
Jag kan spela upp den 30/6, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7
OBS! Om det blir fä anmälningar blir det inga uppspelninpr den 3å/6
Vid uppspelningen skall minst tre låtar kunna spelas upp inför juryn.
Berättigad att spela upp är man från och med det kdenderår man fyller ]6 år.
Anmälan skall vara Ungdomsringen tillhanda senast den 24 april.
OBS! Anmälan är giltig först när anmälningsavgiften är inbetald.
Har Du frågor, ring gärna Zommärkesnämndens ordförande, Jan Elow, 054 - 18 40 06
Se även Zommärkesnämndens hemsida, http://www.ungdomsringen.sdzom

Anmälan sänds till:
Zommärkesnämnden
Svenska Ungdomsringen
fÖr Bygdekultur
Box 34056
100 26 STOCKHOLM

Anmälningsavgiften 450:- kronor
inbetalas på pg 60 47 83-]
Svenska Ungdomsringen för
Bygdekultur.
Märk talongen:
Zommärkesuppspelning.

Välkommen till Dejsbo

Hälsinglands Spelmansförbund
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur
5

Årsmötet 1998
Årsmötet 1998 var förlagt till Flen, där Flens Folkdansgille stod som värdar. Anledningen till detta
var att de passade på att fira sitt eget 50-årsjubileum. Samtidigt höll Sörmländska Ungdomsringen
sitt årsmöte, i skilda lokaler naturligtvis.
Spelmansförbundets förhandlingar genomfördes på traditionsenligt sätt : efter att ha avnjutit välkomstkäfe med smöOås
inleddes med allspcl under Leif Johanssons ledning. Så välkomnade ordföranden oss alla, inte minst SSF:s yngsta medlem Sofia Johansson - som bevistade sitt första årsmöte. Därefter kom själva förhandlingarna i gång.Vi valde ny styrelse sedan den
avgående beviljats full och tacksam ansvarsfrihet. Nu ser styrelsen ut så här:
Ordf.
Ingemar Skoglund
Ledamöter
Christina Frohm
Bemt Olsson
Torsten Gau
Lennart Nordin (Fyllnadsval då Bigitta Stenberg bor i Canada i två år)
Ersättare
Ulf Lundgren
Torgny Lindm
Revisorer för
förening och fonder
Henry Sjöberg
Birgitta WidCn
Ersättare
Bd Roos
Redaktionskorn.
Nils Häggbom
Arne Lind
Bemt Olsson
Valberedning
Bd Björkman
Evert Lindberg
Karin Lind
Kerstin Lånbeck Vallén
För övrigt noterades
·
au stipendiet detta år tillddadesTove Stenber& som spelar tillsammans med Mahnköpingsspdmannen. kommer från
Gällivare, studerar i Uppsala och tidvis bor på släktgården i Käxle.
"
att Bjöm Wetter- äldste son till Gustaf Wetter - donerade ett antal handlingar efter sin fa; bl a en mängd manuskript.
·
all Arne och Karin Blombéu donerade kvarlåtenskap efter GuslafWeucrs bror, bl a innehållande Gustaf Wcllers allra
första låtuppteckningar efter Blinde Janne i Gränna.
·
att Pehr Ericsson-stämman blir den 14 juni på Hclgarö. Stämman inleds kl 14.00 och slutar med en konsert i kyrkan kl
17.00. Dags att börja träna på Pehr Ericssons låtar alltså!
·
au sommaren kommer alt bjuda på ett ungdomsspelläger på Ansgarsgånden utanför Flen veckan efter midsommar
·
att första lördagen iseptember enligt traditionen bjuder på Sparreholmsträf - för 30:e gången. Med anledning av detta
utlovade Sören Olsson "mycke dans, mycke musik och bonnamat".
Efter förhandHngan dansuppvisning av barn och middag med många tal blev det musik och dans, men det är en hell annan
historia!

(Forts. från sid. 4)

Arne Blomberg, 57, Linköping, hedersordförande:
Ett härbärge för den sörmländska folkmusiken
Ett härbäWe för spelmän som möts
Ett härme för förbundsarkivet
Eu härbärge för kunskapen om den sörmländska folkmusiken
En fast punkt, en geografisk mittpunkt, en symbol för förbundets bildande
Welterslugan är också ett hus. Ett hus med atmosfär från de tre århundraden som vår musik handlar om. Ett hus där
renovcrarnas orriso® och kärlek syns.
Tack alla som settlill all Södermanlands Spelmansförbund fått lillgån8 til|Wett¢r-s|u8an.Tack alla som medverkat till den
stora renovcringen.Tack alla som vårdar huset, sätter i och tar ur fönslck håller snyggt och ser efter.
Måtte fler inse värdet av Wetter-stugan. Använda den, vårda den och kanske någon gång fortsätta ombyggnaden, del finns
mer att göra en trappa upp!

Anita Hedlund ställde frågan

6

Favoriten
Pehr Ericsson, Helgarö, har nog varit en underbx, härlig spelman, som har haft en stor repertoar att ösa ur vid sina
spelningar runt om i Fogdö. Jag tar fram K P LeMers uppteckningar från 1898 och slår upp någon av hans 16delspolskor. l. ex. nr 21 "Skräddarpolskan" och spelar den med stor glädje.
Jag jobbar tillsammans med övriga styrelsen för all få "Pehr Ericsson-stämman" i Helgarö bygdegård den 14 juni att
bli en påminnelse om hans och övriga Fogdöspelmäns stora betydelse för den sörmländska folkinusiken.
Torsten Gau
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Denna melodi är tydli«n en utbiklninx af Bellmans ·IWen på
Gröna Lunch eller den s. k. ·Farkeldansen "·. ln'ilken åter är en utbildning i sextondelspolskans Mil af en enklare mekdi, den pä åt3killiga häll i landet bekanta ·Rkräddarepdakan·. hrilken står nära
äMondelspokkan och ur hvilkcn lätt kan konstrueras fram en mindmdcdi till de här nämda i rén ätl~elspolskestil. lien här återhfna polskan har således ett stort intresse Gr den ännu el fullt utredda fråstan om G;rhållandet mellan åltorldelsjp(pbka och 3extunjeb·
Nska.
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Det kom ett brev
Hej!
Här kommer ett litet bidrag till Sörmlandsläten
"LILLPOLSKA PÅ HARPAN"
I Sörmlands spelmansförbunds allspdshäflc finns en låt av Arvid Karlsson som heter Lillpolska på harpan. Del kan vara
intressant alt berätta lite om dess historia.
Vi i Nyckelknippan började alt bygga och spela harpa 1976-77. Spel-Arvid bodde då iTrosa. Vi träffade honom då och
då på stämmor och spelträffar och några gånger kom han till våra övningskvällar
Han ägde sedan flera år en Eric SahlstrUm-harpa som han spelade på ibland. Det gick väl inte riktigt lika bra som pä fiol,
men han hängde med.
Så en dag kom han med ett notblad och sa:
-Här får ni en låt som jag har gon, ni får denna låt Lillpolska på harpan av mig!
Vi blev ju väldigt glada, det är ju inte varje dag som man får en eSen låt!
Sen har vi spelat Lillpolska så ofta vi kunnat, och den har alltid blivit omtyckt. Spel-Arvid har själv gjort andrastämman
som vi använder, och den är väl typisk för honom. Som ni kanske minns hade Spc1-Arvid för länge sedan sågat av sig ett finger
på vänsterhanden så han hade lite svårt för tekniska löpningar men han spelade bra med dc tre fingrar som återstod.
Han ville alt andrastämmorna skulle vara enkla och okomplicerade, ofta låg han på treklangerna och gled i samma rytm
som melodin.
Vad jag kommerihåg omArvid så ville han gärna ha lite fan på Lillpolskan. Den kom då att passa bra som hambo. Spelar
man den långsammare går den bra även som hamburska.
Lillpolskan har vi spelat även i några kyrkcr. Frustunakören ville sjunga polskan tillsammans med Nyckelknippan, och
undertecknad totade ihop en text, men den blev kanske lite för världslig, så kören sjöng Lillpolskan på stavelserna "dum-didum-då". Det blev lyckat det också. Samma framförande blev del med kören i Alla Hdgona-kyrkan i Nyköping några år
tidigare.
På Ullevi hembygdsgård i Gåsingc spelade vi Lillpolska under en sändning med Radio Sörmland och då frågade Jonas
Bjömstjäma om det var en julmelodi. Det var det ju inte, men andra reprisen påminner lite om en känd julpolska.
På samma notblad som Lillpolska fanns en låt till somArvid skrivit som hette "Knaverharl?an°'. men den blev inte lika
omtyckt som Lillpolskan. Den lät mer som en traditionell upplandspolska och såna finns det ju gott om.
Sten Eriksson
Spelmanslaget Nyckelharpan
Redaktionen blir väldigt glad övcrdenna sons bröt. Det är långt mellan gångerna det dimper ncrspontana bidrag från våra
läsare. På nästa sida finns Lillpolskan med Spel-Arvids stämma och allt!

"

Kurs nr 3-98
18 april 1998
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ki9.00-17.00

Plats

Frustuna Hembygdsgård,
Gnesta

Program

Viskurs med Eva Tjörnebo.
Vem vill inte kunna sjunga
med samma kärlek, värme,
glädje, rytm och svänk som
Eva kan.
Missa inte den här kursen
Du får många nya favoritvisoc

·

·

· -

Anmäl dig till Ulf Lundgren, 08-550 864 64
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Hjälp oss
l Guml' \Vcl|crb|u6'.1|1 1ii)in bl. a. mångu bilder av spelmän med instrument. av spelman utan instrumem och av andm
l|).lllnlbk()l \'15mi bilda Ikii Ini klarandc text på baksidan, andra saknar lcxi.Vi vill göraeu försök att sälla namn på munniskoma
P.l Nldctna Till dem bchmcr \1 Kisarnas hjälp.
(hnclu k,innct Ij!c1) naµ'i ,lnblklc på någon bild är du välkommen med några raderlill mdaktioncn. Sedan skall vi se till att
hildcrna kL)n)[)|c[(ct.|b med ratt njmn på rUtl figur

Bildl
Anwckningama på baksidan beräuar att nr I
(från vänster) ärokänd. nr 2 ur BrorAndcrsson. nr
3 är Bertil Rydm. Örebro, nr4 Uroklind, nr S ur
Vilalis Karlsson. Stjärnhov och nr 6 ar Hugo
Stccn. Eskilstuna,
Känner du igen dc två Okända? Har du någon
aning om nUr och var bilden kan vam tagen?

Bild 2
F-niiqt notering på baksidan urdena (rån hö&cr
Krisim Olsson.i miucn Britt Skeppstedt och
till vänsslcr någon okänd.
Vem är den okända, var och när kan bilden
\ ara tagen?

Bild 3
Tre oklinda herrar, 1'örmodliµn foioµakradc
l något IUmningssammanhang.
Men vilkaärdcoch varlogsbilden? Vid vilket
Mlällc?

Bild 4
Anteckning på baksidan bertluar:
Fl b Ivar BostOn okUnd,Thorsd1, Skoµtorp
och 1änµt till höµr Viialis Karlsson, stjUmhov,
Kan man &issa att bildcn logs på Cll årsmöte'?

10

Bild 5
Dennabild saknarhdlanteckningarom näroch
vårbilden logs. Upp&in om vilka munniskomu på
bilden ur saknas också.

Bild 6
Tilldenna bild saknas alla uppgit'lec Vi vet inte
nUr, inte var den ur lagen och inte vilka som är
uvbildade.

Spelmannen i föregående nr av
tidningen
Tidigt på midsommadagens moqpn stod vi vid landsvUgskanm
och invUntade landsvupbusscn. som Iruiikerudc slrUckan NykCjpin& Gnesta. Den skulle tu oss lill Gnesta slalion,där lädcn skulle gå vidare
med personlåg till Kalrincholm. Jug var elva är och hade på mig min
cxamenskWnning. Med på resan var förstås mor och tål mcn Uvcn
morfar. l Bjömlunda klev morfars godc vän. smcden och spelmunncn
RudolfEriksson på isumma vagn. På pcmjngcn is\jUmhov vUnlade ett
parspelmän från Mahnabygdcns spdmanslag.Vitalis Karlsson iklädd
'ingäkersdråkl med kostymkavaj övec var den ene har jag l'örslåll
»cnam.Väl framme i Katrineholm klUmde vi in oss ibussen mol Julila
tillsammans med yuerligaw muntra spclmUn, liollådor och matsuckskorgar.
Pådansbunan nm vid vUMshuscl$lcxj raderav bunkarpåbockaroch
sccncn bestod av en pwsenninpkur md gradånger för spelmunnen.
Storugd sög jag i mig allt jag hörde och såg. Gustaf Wcller
domderade med spdmunnen,uven detillmsta gustema såsom orsakiw
len Pelle Jacobsson med sina horn och lutir, Eric Sahlsuum och
Viksw-Lasse.Yngve Laurull (ränVbleWölland (han hack nöd luvalill
sin dräkt på blanka midsommardagen), tre sIålliµ spelmun från
Karlskoga med grina eklöv broderade på sin blåa långrockar Dc
lycktes ,gilla del.
Samhdigl med stämman hölls dct brullop nerv vid Julila skanskyrkan, Del var en spelmun trän Katrineholm, Göran Lindblom, som
gitic sig med en Tk $un&¢r$ka, Lidiu Luu. Urklippet ur Dagens
Nyheter blev ett minne från den dagen som jag sparat i alla år
Minnena som fastnat på nUthinnan ur också som synes tydliµ.
Värdet månne den midsommmn som en uombliknandc virvelvind
drug över Julila och lyl1lé med si& en unyslada? Jag låter frägin gå
vidam - ur det någon som minns?
Christina Fmhm
Il

Förfrågan
Kunncr någon till Wilhdm Tömd (1&45-1927),
klockare i jama'? Han spelade dåtidens melodier och
komponerade egna, bl a Jämapolka. Han var sannolikt
både klockare och musiklärare. Han flyuadc senare lill
Väslcr17imebo. Hans syster var Liscn. Gift Uhc med
sonen Salomon Uhr som spelade fiol. Douem Elsa Uhr
spelade piano fur opcrabaleucn och olika folkdanslag.
Hon hade liera låtar eller morbrodern.
Kan hans låtar finnas samlade någonstans?
Rolf Carlsson
Wollmar Yxkullsgaian 35
118 SO STOCKHOLM

För sjunde året i md

Folkmusiklägret
Elvskogen
på Södertörn
l ljuvlig sommarmiljö blandar vi gchörsspd av
svensk folkmusik med uiomhusakUvimcc Vi spelar
brännboll och sjunger, vi badar i poolen och dansar
och se" n spelar vi igen. Ltlgret avslutas med en
hejdundrande konscndå hämtandeanh&iµ fårlyssna
på allt vi län oss.
För barn och ungdom Nån IQ år och uppåt.
Lärare: Ok Hjon, Ann-Chrisiine Jonsson, Lisa
Hcllsten. Jonas Hjalmarsson ochAmi Péllersson.
IQ- 14 augusti. Pris 1400 Kf Förvidare information
ring Lisa013-401 23 dkrAnn-Chrisiine08420392
52.
Ärr: F¢jreninµn fdkmwikluger för barn och ungdom

Gamla
Lir'köping
1998
Speirmnsstämman byter dag,och ansikte
ms sµ'lmansslämma kommer all bli spinnande på många
säll. Den har bytt dag till lördagen den 29 augusci I

Upplysningar:
Marianne Ohlsson, 013-14 90 46

Instrument—
försäkringen
Medlemmar i Södermanlands SpelmanslUrbund kan (Of
2ikra sina instrumcnl till förmånhgt pris µnom spelmansAjrbundel. RJrsäkringcn skcri samarbete medFolksam och
ger Cll mycket gott skydd, som oml'allar hela världen och
läcker skada och Rjrlust. Försåkrinµn µ1lcr i huvudsak
akustiska inslrumcntav aHaslag med undantag för l1yglaroch
pianon. där särskild RJrsäkring måste tecknas.
Priserna mr $lrungin$|rum¢nt, nyckdharpoc
stråkar. l'odml och tilltmhör:
FörsUkrinpvUnk intill
30 000 kr
60000 kr
100000 kr
Övriga insirumm:
FCjrsäkringsvWe intill 20 000 kr
140kr

m.m. med
90 kr
180kr
360 kr

Om förslikring tecknas fur båda &ruprma samidigt reduceras premien - dcn sammanlagda premien - med 90 kc
För varje förslikring tillkommer IQ kr som skall täcka
RJrbundcls kostnadec

För tecknandc eller information skall ni vända er till:
Ingemar Skoglund. tcl/fax 08-$50 973 20

Vem är han

Eventuelll ur spelmannen med gammclharpun Bernhard
Jansson från Sörmland, Han sitter pä Skansen och spelar
lillsammans med Axel Myrmun.
Vet du nägol mer om Bernhard Jansson'?Varil'rån kom han?
När var han född'? Var boddc han'?
Om du vet något. skriv en rad till
Per- U||'A|lnm.Tu|lin&¢h'Wsvä8L'n IS, 146 45 Tullingc
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MARKNADSTIDNING
SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND
Redaktionsadress: C/O Nils Häggbom
Blidvägen 6, 137 57 Västerhaninge
Svenska Låtar, Södermanland
Vår landskapsdel av det klassiska storverket. 207
uppteckningar. Faksimil av orginalutgåvan från 1935
Pris SO:-

A G Rosenberg, 420 Svenska Danspolskor
från Södermanland och andra landskap. Faksimil
efter utgåvor från 1876-1882
Pris 60:Sörmländska visor del I, Il, III
Visor för praktiskt bruk från den sörmländska traditionen. Ett 30-tal visor i varje del.
Pris 20:-/styck, kassetter 50:-/ styck

Katrineholms spelmanslag 50 år
Kassett med 20 låtar och
jubileumsskrift.
Pris 60:-

August Lindblom
97 låtar ur två spelmansböcker från 1836 och 1856
samt historik om den legendariske storspelmannen.
Pris SO:Sörmländska allspelslåtar
Norhäfte samt kassett med gamla och nya allspelslåtar från vårt landskap.
Pris 40:-

A P Andersson
75 låtar och visor från Södermanland och Närke
upptecknade 1880 av skolläraren i Västra Vingåker,
August Petter Andersson.
Pris 60:-

Visor & versar
Av Anders Björklund och Gunnar Nordlinda, 87
Sjömansvisor från alla de sju haven.
Pris 50:-

August Karlssons låtar
49 låtar från södra Uppland och norra Sörmland som
August Karlsson spelade dem.
Pris 50:-

1 den sköna Vingåkersbygden, kassett
Folkmusik från Vingåker med Simmings, Anita
Hedlund och Christina Frohm.
Pris SO:-

50 Sörmlandsslätar för två fioler
Utgiven till minne av Olof Andersson. Arrangerade
av Olof Andersson
Pris SO:-

Välkommen till världen, kassett
Visor och ramsor för små och stora barn från den
sörmländska traditionen, med våra bästa vissångare.
Pris SO:-

Sörmlandslättar
av C G Axelsson, Flodafors. Utgiven 1960. Egna
kompositioner.
Pris SO:-

Mina 80 år som spelman 1916-1996,
Axel Andersson minnesbok.
Pris 160:-

Folkmusik från norra Södermanland,
K P Leffler. Faksimil efter utgåvor från 1899-1900.
Pris 75:-

Kalsonger blå
och andra visor från Gnesta
Pris 60 kr

Beställ hem våra böcker, noter och kassetter så här:
Ring din beställning till Torsten Gau, tel. 016 - 42 00 70 eller skriv till honom på adress Mestavägen IA, 632 33 Eskilstuna, så får du ett paket med faktura på posten. Porto tillkommer.

SPEL/JLLNSSTÄMMOR
i
Södermanland
1998

Södermanlands Spelmansförbund

3/5

NyckelharpsträfT på Åsa Folkhögskola
iSköldinge 14.00-18.00
Ärr. Föreningen Nyckelharpan
UppI. Benny Johansson 0157-695 07

30/5 Gammaldags marknad, Malmköping
09.00 Marknaden börjar
Spelmän är välkomna att spela på gator
och torg. Spel och dans vid hembygdsgården. Kom gärna gammald%s klädd!
UppI. Bcmt Olsson 0157-20636
31/5 Sekelskiftesstämma (Pinfstdagen)
på Torekällbergeti Södertälje
12.30 Samling för spelmän
13.00 Stämman börjar med allspcl.
På kvällen lätt förtäring och därefter
dans. Kom gärna sekelskiftesklädd.
Ärr. L.ästringe Låtar, TorekMlbcrgcts
museum, Bildningsnämnden,
Södermanlands spelmansförbund.
UppI. Anita Hultqvist 08-550 144 21
1/6

6/6

Spelmansstämma med 40-årsrs
jubilemnde Södertälje Spelmanslag på
Torekällberget i Södenä]le . måndag l
juni, annandag Pingst.
12.30 Samling för spelmän
13.00 Spelmansstämman börjar
Allspel, gruppspel, buskspel, kaffe, lotteri
Ärr. Södenäjje Spelmansl%
Torekällbergcts museum, Södermanlands
spelmansförbund.
UppI. Bd Roos 08-532 518 55
Skgsmstämman i Hågelbyparken
Hågelby ligger mellan Tumba och
Hallunda.
13.00 Spelmansstämman invigs.
Programmet börjar.
Ärr: Slugsta Gille
UppI. Curt 08-530 364 43
Gunnar 08-531 759 84

13/6 Trosastämman på Garval¶egården i
Trosa.
13.30 Spelmännen samlas
14.00 Allspel
Ärr: Trosa Hembygdsmrenin& Lästringe
Låtar.
UppI: Thure Pettersson 0156-131 31
Kerstin Lånbeck Vallén 08-$32 $33 28

14/6 Pehr Ericssonmämman i Helgarö
Bygdegård på Helgarö.
14.00 Stämman invigs. allspel,scenspe1.
17.00 Kyrkokonsert i folkton med
gästande spehnän.
An: Helgarö Bygdegårdsförenin&
HelgarU kyrk& Södermanlands
Spelmansförbund.
UppI: Torsten Gau 016-42 00 70
Ingemar Skoglund 08-$50 973 20
Ingemar $k%)und~krlu||c matt tclm Qom

20/6 julitmämman. Spelmansstämma på
julim Skans (Mi&ommardagen)
13.00 Samling för spelmännen
13.50 Festt% med spelmän
14.00 Högtidlig invigning. Stämman
börjar. Allspel, spel på två scener,
bukspel. Lekar och dans kring midsommarstången, gammaldans på dansbanan.
17.00 Folkmusikkonsert i Skanscnkyrkan
Ärr: Södermanlands Spdmansförbund,
Julita Gård & Museer.
UppI. Ingemar Skoglund 08-550 973 20
Patricia Lindsköm 0150-912 90
21/6 Dans-och spelstämma vid hembygdsgården, Malmköping. (Söndag)
Kom gärna gammalklädd!.
10.30 Samling vid hembygdsgården
11.00 Gudsaänst i folkton i 1..Mdma k:a
12.15 c:a Spelmansstämma med dans vid
hembygdsgården. Servering. Priser för
stilfull dans och trevlig gammaldags
klädsel.
An: Malmabygdcns folkdanslag,
Södermanlands Spelmansförbund.
UppI: Bemt Olsson 0157-206 36
Sven Ingmars öl 57-207 30
Juni-augusti/SommaMans vid Hyttlöt på
söndagar.
2 l. 28 juni, s, 12, 19, 26 juli samt 2 och
9 augusti på Hyttlöts utedansbana.
19.00 Gammaldans och folkligt till musik
av gästande sörmländska spelmän och
grupper. Första halvtimmen dansutläming
Vid regn dans på logen. T% gärna med
kaffekorg och en slant till musiken.
Ärr: Gåsinge-Dillnäs Dansgille
UppI. och v@beskrivning: Olle Olsson
0158-340 18

28/6 "Kökspigornas och stmdrängarnas
Nynäs" på Nynäs slott.
(Nynäs slott ligger mellan Nyköping
och Trosa.)k1. 12.00, 13.00, 14.00
och 15.00 underhäller Hjulåkers
spelmän med sörmländsk folkmusik.
Aw: Landstinget Sörmland Jord och
Skog.
UppI: Pontus Carlweitz 0155-26 15 OS
12/7 Spelmansstämma vid TroMorp
(mellan Vagnhärad och Trosa)
13.00 Stämman börjar
Allspcl, scenspel, buskspel. servering.
Ärr: Vagnhärads Hembygdsförening,
Bygdens Blandning , Södermanlands
Spelmansförbund.
UppI: Ingemar Skoglund 08-550 973 20
9/8 Spelmansstämma islotbmijjö
på Borggården, Nyköpingshus
13.00 Spelmännen samlas
14.00 Spelmanstämman börjar
Spelmansstämma i traditionell stil med
allspel, scenframträdande. buskspel.
Ärr: Nyköpingshus Spelmansgille,
Södermanlands Museum, Södermanlands
Spelmansförbund Nyköpings kommun.
UppI: Evert Lindberg 0155-28 54 62,
01$5-21 $6 18
15/8 Hertig Karls Marknad
på Nyköpingshus
Renässansmarknad med tidstypiska
produkter. Försäljningen startar 10.00.
Vi återvänder för en dag till 1580-talct.
Musik, dans, barndop, vaktavlösning och
mycket annat, Nya utställningen Fursten
är öppen.
Ärr: Södermanlands Museum, Nyköpings
kommun m.fl.
UppI: 0155-24 57 00
2218 Uttringestämman
Spelmansstämma i Uttringe/Rönninge
Skyltar från E4/E20 avfart Rönninge.
08.30 Verkstäder. Föranmälan. Beställ
flygblad hos Janne Camestcdt.
13.00 Spelmansstämman börjar.
Uppspelningar, dans, buskspcl, mat, fika
m.m. Stämman pågår hela kvällen och en
del av natten.

An: Svenska Folkdansens Vänner,
Södermanlands Spelmansförbund,
Kulturhuvudstadsåret.
UppI: Janne Camestdt 08-580 135 63
c-post:info@camestdts.
5/9 Sparreholmsträfkn - 3O-årsjubileum
Hyltinge hembygdsgård Sparrcholm.
17.00 Knytkalas med improviserad
underhållning. Tag med egen förning.
Anmälan till knytkalaset senast tisd. 1/9
till Bemt O. Eller Sven l. Se nedan.
19.00 Dans på logen. Musik av gästande
spelmän och grupper. Buskspel och
servering.
Ärr: Malmabygdens folkdanslag,
Södermanlands Spelmansförbund
Hyltinge hembygdsf&ening.
UppI: Bemt Olsson 0157-206 36
Sven Ingmars 0157-207 30
12/9 Anders Andersson-stämman
i Lästringe Folkets Hus
13.00 Stämman börjar
Ärr: Lästringe Låtar
UppI: Agneta Wijkström 08-550 641 38
18/10 Nyckelharpsträff
på Åsa Folkhög3kola i Sköldinge
14.00 - 18.00
Ärr: Föreningen Nyckelharpan
UppI: Benny Johansson 0157-695 07
14/11 Nackastämman i Forum, Nacka
Stämman p%år 13.00 - 23.00
Värmdövägen 189-193.(Buss från
Slussen)
Ärr: Saltsjöbygdcns spelmansgille
UppI: 08-662 88 58

B-posVFöreningsbrev

Är du intresserad av folkmusik?
Södermanlands Spelmansförbund bildades redan 1925 och ar därmed landets
äldsta folkmusikorganisation. Det är också ett av de största spelmansförbunden.
I Mahnköping, där vi med stöd av Flens kommun har vårt spelmanshus Gustaf
Wetterstugan, finns ett unikt arkiv med 7-8,000 uppteckningar av låtar och visor
från Södermanland. Där finns också hundratals timmar av inspelningar och
samlingar av fotografier och urklipp m.m.
Vårt förbund ger också ut tidningen Sörmlandsläten som utkommer med 4
nummer om året och innehåller artiklar och bilder som anknyter till vår
folkmusiktradition. Vi har också givit ut en mängd publikationer med visor,
uppteckningar och övrigt material om sörmländsk folkmusik.
Du som ar intresserad av vår verksamhet är vMkommen att kontakta oss på
nedanstående adress:

Södermanlands Spelmansförbund
Johansvagen 16
151 39 Södertälje
Ingemar Skoglund
ordförande
TeVfax 08-550 97320
E-post: ingemar.skoglund@sodenalje.mail.tdia.com
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