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Anmälan till

ZORNNLÄRKESUPPSPELNINGAR
i Malmköping 2000

Zornmärkesuppspelningarna anordnas i tingshuset i Malmköping
den 27- 30 juli 2000 med utdelning av märken och diplom vid hembygdsgården

lördag den l juli

Namn· Adress'

Postnr' Postadress'

Tel bostad' Födelsedata

Ev @-post' Jag spelar upp på (instrument)'

Jag spelar företrädesvis låtar från'

Senast deltagit i zommärkesuppspelningar'

Erhållit diplom år' Zommärketi brons år'

Diplom efter bronsmärket år'

Jag kan spela upp den 27/6, 28/6, 29/6, 30/6
OBS! Om det blir fä anmälningar blir det inga uppspelningar den 27/6

Vid uppspelningen skall minst tre låtar kunna spelas upp inför juryn.

Berättigad att spela upp är man från och med det kalenderår man fyller 16 år.
Anmälan skall vara Ungdomsringen tillhanda senast den 14 april, OBS tiden!.
OBS! Anmälan är giltig först när anmälningsavgiften är inbetald.

Har Du frågor om uppspelningarna, ring gärna Zommärkesnämndens ordförande, Jan Elow, 054 - 18 40 06.
Se även Zommärkesnämndens hemsida, b!!R://wwwmngdmrinXn.se/zm.
Har Du frågor om "generalprogrammet" iövrigt, ring gärna Anita Hedlund, 0157 - 211 21.

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

0
Anmälningsavgiften 450:- kronor
inbetalas på postgiro 60 47 83-1
Svenska Ungdomsringen för
Bygdekultur.
Märk talongen:
Zommärkesuppspelning.

Arrangörer:
Södermanlands Spelmansförbund

Malmabygdens spelmän och dansare
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur
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Ordföranden har ordet

Det Rjrsta året på detta årtusende är ett intressant år för oss i Södermanlands Spelmansförbund. Vi
brukar slå oss för bröstet och såja att vi är landets äldsta folkmusikorganisation med stil och kvalitet.
Och det är ju faktiskt så att vårt förbund firar 75-årsjubileum detta år. Ni kan läsa en historisk
tillbakablick på de första 25 åren i detta nummer av Sörmlandsläten. l följande nummer kommer Arne
Blomberg att berätta om fortsättningen fram till detta år.
Och mycket har ju hänt under dessa 75 år på alla områden och utvecklingen pågår ständigt.
Folkmusiklivet förändras också hela tiden och kan ju knappast jämföras med det som var när
förbundet tog sina fbrsta steg.

Vår oförtröttlige hedersordförande Arne Blomberg tecknade ned sina tankar i en jubilcumsskrih när
förbundet fyllde SO år och siade om situationen år 2000. Idag när IT är ett av de stora samtalsämnena
kan iu inte låta bli plocka några rader ur skriften:
'Tekniken kommer att i än högre grad stiga in i människans vardag.. ... Hemelektroniksidan kommer
att breddas och även datatekniken kommer år 2000 att ha flyttat in i hemmen".

Så trodde Arne för 25 år sedan no8 kan vi påstå att han inte for med osanning. Om folkmusiken i
detta föränderliga samhälle fortsatte han:
"Har då folklig musik någon plats i detta samhälle? J& det tror jag definitivt! Behovet av kulturell
verksamhet koinmer snarare att öka än minska i framtiden. J% tror vidare att själva utövandet kommer
att fä ökad betydelse, "att göra själv" kommer att vara ett viktigt komplement till det stora utbudet av
"färdig" kultur".
Så långt Arne Blomberg och visst hade han rätt. Allt fler tnänniskor inser värdet av att se och höra
musik, teater och andra kulturella yttrin&ar så att såja i verkligheten då man får med också
upplevelsen av atmosfären runt omkring.

En stor händelse under året är också att Södennanlands Spelmansförbund har fått förtroendet att vara
värdar för Zommärkesuppspdningama som kominer att förläuas till Malmköpin& där vän förbund
bildades 1925. Under hela veckan ener midsommar kommer aktiviteter att avlösa varandra i
Flcnsbygdcn. Det blir konserter och seminarier och folkmusik i alla former och vi hoppas att många av
er kommer att gsta Malmköping under den veckan. Vi behöver hjälp av er både som spelmän och
som funktionärer på olika sätt under hela den här tiden. Och naturligtvis skall ni vara med på den stora
avslutande Riksspelmansstämman lördagen den I juli. Då kommer det att bli medalj- och
diplomutdelningar till dom som spelat upp. men framförallt blir det en stor spelmansstämma dä vi
hoppas att ni alla kommer och är med och spelar. Ni får alla detaljer i ett utförligt programblad lite
längre fram på vårkanten.
Jag önskar alla en Rod fortsättning på detta nya år.

Ingemar Sk(*lund
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Kallelse till Årsmöte
med

Södermanlands Spelmansförbund
Församlingshemmet, Malmköping, lördagen den 18 mars 2000

13.00 Samling med kafTe och smörgås i Församlingshemmet, Malmköping

14.00 Årsmötesförhandlingar

17.00 Samling i Stadshuset

17.30 Jubileumsmiddag serveras i Stadshuset

För det subventionerade priset av 12$:- får vi ankomstkaffet och middagen med underhållning
av gästande spelmän.

Anmälan om deltagande senast den 10 mars
Till Ingemar Skoglund tel/fax 08-550 97320
+post: ingemar.skoglund@telia.com
eller Torsten Gau tel 016-42 00 70
Glöm inte att ange om du behöver specialmat.

Välkomna till årsmötet med vårt 75-ärsjubilerande förbund och trivsam samvaro med
spelkamrater.

Verksamhetsberättelser
för det gångna året vill vi ha senast den l mars för att hinna trycka upp till årsmötet. Det är
ett bra tilltålk för alla spelmanslag och µupper att berätta om sin verksamhet. Vi är också
tacksamma för att fä uppgift om planera spelmansstämmor och andra amngcmanp som
passar in i den evenemangsfolder som vi distribuerar bl.a. till turistbyråer och biÖliotek .
Skriv enkelt och kortlättat. manus i alla former µår bra och ni kan skicka det per brev, fax

_ el|e! é;po,s,t till 1njµ:mar SkoBlund. Adressuppgifter hittar ni i kallelsen till årsmötet.
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RIksspeLMansvecka
Malmköpång 25 juni - 1 juli

Årtusendeb första Riksspelmansstämma äger rum i Malmköping - mitt i Sörmland. Det blir folk-
musik hela veckan efter midsommar, och Fknsbygden blir en mötesplats för spelmän, dansare och
alla intresserade. Den första riksspelmansstämman anordnades 1910 pä Skansen och det är alltså 90-
årsjubileum i år! Det är Malma/jvgdens spelmän och dansare och Södermanlands Spelman@rbund
som hälsar välkommen till uppspelningar, ribspelmanmämma, konserter, jubileumsfirande mm.
Det sörmländska spelmansförbundet är ju landets äldsta och firar själv sitt 75-årsjubileum i år -
bildat 1925 i Malmköping - och det är dessutom jämt 90 år sedan den första sörmländsb spelmans-
tävlingen hölls på Orrestabacken i Flen.
Många jubiléer och mycket musik blir det...

De årliga uppspelningarna för zornmärket sker i som-
mar i Malmköping veckan eher midsommar Här bildades
landets tbrsta spelmansförbund för 75 år sedan och här
finns Gustaf Wetterstugan - det sörmländska spelmanshu-
set med sitt stora folkmusikarkiv

Riksspdmansveckan är alls inte till enbart fÖr de
uppspdande eller för riksspelman Hit ar alla folkmusik-
intresserade välkomnM Veckan inleds den 25 juni med
den årliga Malmkopingsståmman och kulminerar den l
juli md en hejdundrande riksspelmansstamma och ett
avslutande kalas Dagarna däremellan innehåller bl a en

jubileumsstämma i Flen, konserter, spelstugor. kurser och
på frcd%$kvä||en en danskonsert!

Reservera några semesterdagar - eller varför inte hela
veckan - till årets folkmusikfest

Hela programmet kommer i Sörmlandslätens vår-
nummer Ni kan också rekvirera hela programmet från
Södermanlands Spelmansförbund, Ingemar Skoglund,
Johansvägen 16, 151 39 Södertälje, 08-$50 973 20 Ring
Ingemar eller Anita Hedlund 0157-211 21 om du vill veta
med

\

(/pp¥uljnkclrnuµjr :cminmrke1 sker l ar j en riklig 1/1N$laklL l laMels aldMa^nNralkk Ijngxhlls! ljum-
sl()lswrk.¶umhek'll upphw dnck v/djkllww.mel i ar och mrn/ttryns arbete blir alhsa akt Nsla inmn &01 gcimlu
inredttmgen tar' hart
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Yicl Skej'psta i Gåsinge lever en paminal inåt).
en sUuan där riktigt gammal kärngubbe. Han

heter Cnrl Pemon och ur trot8 8ir)a 85 år vid
god bajsa och vigur.

DU han den 31 mnj år 1X34, fOdde8 vid Blwck·
backen drax iotill Blackm, var baron \Vahren·
dorf ägare [lV Skeppsta. Då var skerta någon·
ting helt aunat nu nu. Det var nam igen eu stor
bruk8egendom med två 8tångjarnshalnlnare och
6tå|tillverknil)g. Hammame voro vid 8jwlva går-
den, men dålugnarne furjnos vid Fmbro. Men
i likhet med många andra stora bruksegendoinur
hcir llveij denim efter jKrnvllgarues tillkomst gått
tillbnka. Man kan numera inte bnsera eij iij·
dudri éljCj88t på tillgårjkeD av vattenkraft, man
måste även ha kommunikationer icke endast för
råvaram Uull, utan även för produkterna. Då
Oskar Dickson övertog gården, nedlades för den
skull hainrarue. [ stMlet iljruttade8 ett vakverk.
Smrt nog ladeg emellertid Uven detta ned. Och
nu Kr egeodomen uteslutande en jor(]bruk8egen·
dom, och vnttenkraften drar ett kvarnhjul. Men
aijnw8 lir Skeppsta en vacker egendom Hi] i dag,
och det uya lmet, vm byggherre lir deu nu-
vnrnnde ngareo, ingeoiör Amd Frisell, ur både
dort, förmmt och vackert.

Men gockets glanstid inföll egentl¶en under
Dick8on8 tid, ty på den tiden försto man titt
leva. Då var buset fullt av gäster, då roade
man si dansade och jagade. Och då kom tilloch meS' kuogen dit.

Om detta kan Cdrl Pemoo berätta.
Den för8ta stora älgjakten, 8oiu hulb, minrm

han så vM, 8om det varit i går. Carl Pemon
var då med bland drevfolket. Skyttarne voro
Karl XV, bröderna (kkar och Axel DiCk8oll, en
konsul från Göteborg och en ·slorherre· från
London. Namnen på de två 8ista herrarne ha
fallit ur hans ininne.

['"ör8tå dagen jagades på Grytdieda. Det ur
skogen bortåt Oll¢ka kvnrn och Hohnsjötorp, Bom
ka|ladeg 8å förr. Deu började strax bortom Skytt·
ha. Etthundrafemtio man drevkarlar voro upp·
bådade. Så gott gom nlla gårdem torpare och
statare voro med och cjemjtom en hd del lejt
folk. Ja, pIl den tiden, må ni iro, gick det
aunorluoda till Ull nu. Man dog på dort!

Jagarne intogo Cl] bastant frukost på Skeppm,
iunan de ,gåvo 8ig i vu.g. ty efter detta tidijµ mål
fiugo de jutet, furrän jakten var dut och de åter·
Vällt till Skeppsta. Sedan åkte de i vagu til1·
Skyttba, varefter de begåvo 8ig 11) i 8kogerj och
intogo 8il)a platser i jaktHojeo, där de Btanljade
för att avvakta ä|garne8 ankomst. På bestmnd
tid satte dg drevfolket 8edal] i rörelse, och lllgarue
jagade8 fram mot 8kyttarneg bös8lnynningar.

Fyra eller fem älgar blevo jägarnes byte under
den d%eu.

När jakten var dut, kommo vngnarne fram.
Jtlgarne stego upp i dem och skjutsades hem fur

6 att intaga middag hos jaktherren. Drevfolket

fick rama i skogen och intngn 8iu medhavda fur·
täring, och den var nog inte så dålig, ty på deu
tiden fauns det blide 8ulUr och bröd, och sällan
glUinde innrj att lägga ned ett ordentligt 8tj'c\ce
fläsk i inaWckmskan. På kvällen dälldes fo1·
kel upp igqn, och 8ö fick det under mitten gå
till fots till Osterheda på andra 8idal] Klemmiogen
och därifråu direkt till Sjunda, en annan av
(kcnr Dicksons egendomnr, för att på bestämd
tid inträffa i 8is|a drevlinjen.

Herrarne bröto upp fr{\n Skeppm på etter.
nntten och åkte v%en förbi Kattm kyrka och
Uver bron, Bom ur 8jaken Uvcr den å, goin fure·
når Klemmingen med Frtkjöo, fur titt tidigt fu1·
jande dag iutruffa vid Sjunda och kunua il)tag8
8il)n platser i Bkyt(eliojen i rätt tid.

Genom dcogen voro liojer upphuggna, breda
Bom klod8väEar, och vid de8sa linjer hade 8kog·
vaktnrne låtit iordniogstAlla 8kjut8kurlnar av
kvistar och dubbar, bakom vilka ijerrnrne 8kulle
gumma 8ig. Stora förberedelser hnde vidtagitsi, iu-
geming hade urakUåtits, som kunde bidraga till att
gum denna jakttill Cl] verkligt kung1@ jAkt, till ett
evenemang, 8oln folket skulle tala om l |ånka lider.

När skyttame enligt beräkning intagit Bina p)at·
ser bakom 8kjut8karmarne, salte sig drevfolket i
rurelse. Ed trupp leddes av 8kogvak(are Lind·
Mröin vid Skep.pstn, en anonn av skogvaktare
Åkerlind vid Sjuuda. Och 8å borjade8 jakten.
Älgame kommo fram i gatau, och 8ko|teu bör·
jade 6n)ölkl,

])ä iutruffade en muntrande episod.
En mor ulgtjur kom frmn i galan på den plats,

Ur eogelsmanneu salt. ilgen Manimde av Bkräu)·
8el, då han fick se gubben, men i stullet för att
Bkjuta, mte er)eel8lnaljrjeu 8ig, upp och gick fram
till u]Seu och gick runt omkring honom och be·
trakta e bouom noga. Och Bå lift ijau Mgeo
springa. De närmmt 8ittande herrame ropade
till hooom och frågade, varför han inte 8köt.

— Ville oi, att jag 8ku|le 8kjuttl på ett så dåt·
ligt djur, sade han. Nehej, det gör jag inte,
och Bedan deltog han inte mera i jakten.

Den dagen 8köto8 8jU älgar; en av dessa föll
för konuI]Feng kula.

Drevkarlarne hade l: SO oin dagen, 8å det vnrt
Fanska dyra uipr fur den tideu. Meu det var
ju också en Dickson, som bemd fiolerna, och
Cl] kuug, gom jagade, och vad gjorde det då,
om det blev dyrtl

Den där jakten uppehåller 8ig Carl Persson
gXrua vid, ty det var ju, som jag oyss sade, ett
evenemaug. Men tinnars 1)11 ham intressen gått
i en helt annan riktniug. Carl Persson har varit
fiolist, han bar varit, vad jnau i vanligt tnl kallar
fur boudspehnm, och han liar 8pelat på otaliga
dnnser. På den tiden — då han var inest i ro'
pet — dg det ut, 8oifj om ingen aunau spelman
dugt, ty överallt 8ku||e Carl Pemon 8l)ekl. Hau
spewie inte blott i Gåsinge, utan i l' rustuna, i
kattutts, i Björnluuda. Ja, både i Mariefred och
vid Nykvarn i 1'urioge har han 8pelat. Och hm
kan tak om, hur det gick till då ungclonien
ställde till med lekar och dnoser förr i vnrlden.
Detta inträffade ju egolnoftnst, jneu mest i nlln
fall vid juletideu. Då dog man gig lös, då fästade
man, då l)ål)gAv imn 8ig åt inåt och dr,yck och
8å))g och &1118. Och glädjen död högt l tak.

— Nnr inatj kom på kviilleo, 8iiger Carl 1'ers·
SOl), så stod elj kaffepanua full med gludgat



brunnvin på bordet. Och då gick mm fram
tvärt och tog Big en (Ckopp; Det var intet knns·
Bel. Alla gmer utan åt8kll|nad Uulle tja delta
kvantum.

Om ijarj inberäknade flickorna, kom jag ej
att fråga. Men vi få vul knappast antaga detta.

— Klockan tolv 8erverade8 8edan lik8oln en
oatlmiddag, och då dukade8 fram både 8m¢jr och
ost och fläskdekar och 1imµkivor. 8oln voro Bä
stora 8oiy) — alla våra da'r. VetebrU&kivor
förekommo även, belagda med 81Mr och 08t på
den ena lindan och stekt f|h8k på den nudra.
En dldan 8kiva 8kulle i våra dagar betraktm 8oIn
ett helt inl\1. Och 8å kom kaffepannan fram
igen med gludgat brunuvin, och tékopparne gingo
laget runt. Och efter detta bastanta nattmål tog
damen vid på nytt, och 8å wungde man oin,
tilk det blev ljust, och då vid BjU eller Mta·(i·
den på morgonen kom kaffepannan och (ékoj'·
pnrne fram jgen, och man tog en 8i8ta färdknäpp,
junsuj man 8kiljde8 åt.

Och Carl l'mson var inte den dlmste. Han
kunde tngfl ända till fem tékoppnr, innm hm
salte 8ig titt 8pela. Men 8edfln 8pelade han ock·
Bå, Bä han tvang dem att dansa, så att de voro
Mm alt stupu. Detta hunde ined en flicka från
Alla el] gång. Men då blev Persson 8kr8j, och
frän den dagen 8 elade hau mera mjsat.Vid Skeppm PPnuk 8pelade 1jaij tre nutter A

rad vid midsommar. Det var &1jIjat dng till
ungdom då, lin det är nu. Då fanm det gott
om darka personer. De kunde bära eu tunna
råg, 8017] vägde 14 'h pund, och en karl 8ittande på
den upp för tre trappor och upp på Sk'{'p8|a inam·
Bil)8viljd. Och det gick gom en barn,ok då. Nu

rå de inte ined ett 8trulnl)8kaft fullt med Bpal)n·
mål ens, förkhirade Perggol) med verklig över.
tygelse, men vem kan få några krafter av att
lita bara havrebrUd.

— Nej, tacka vet jag förr, sade han. Då var
det roligt att lem.

Nu bor han på ett dlllle uppe i 8kogeu, Bom
heter Karlsdal. Där har han bott i 20 år. Hm
har tjänat 1108 Hedengren — 9 år — och Frisell
— resten av tiden — 8om 8kogvaktare för dang·
8el och linjer. Och kot8 8in hör ålder 8kOter
lmn äntju Bli) lilla By88k och är giad och förnöjd
trots havrebrödet och trotg av att han Hr änkling
sedan två år tillbaka. Familjen Frkell ger han
ett ·oäudeligt berum·, 8ur8kilt dottern och mågen.
Når lian talar om dein, lir det ijära, att han får
tårar i ögonen.

Carl Persscm, Bom levt under fem kungar, bar
hela 8itt liv bott j Ghinge, och Bina tjänster har
han innehaft i nllmhnhet i ID, 20 eller 30 år.
Det hörde också till den gamla tiden8 8eder. Han
hnr varit beruttigad till medalj, men det bar
nldrig blivit [lV, att btin fått den. Och medalj
kan man ju leva furutan. Det tycker Carl Per8·
SOl), och det tycker jag ined.
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Spelnians/örbundetsföma 2S år:

Södermanlands Spelmansförbund

Histurik av Gustaf Wwct

Södermanlands Spelmansförbund bildades mid-
sonlmard%en 1925. Då var ett s.k. sommartinB

anordnat i Ma|mköpink, och till denna talrikt besökta
hembygdsfest hade intjjudan genom pressen utfärdats
till alla a|hno&cspelmän i Södermanland att möta upp
till en spelmansstämma. En SO-tal hade hörsammat
kajlclscn. På förslag av tillsyningsmannen vid Riks-
museet i Stockholm. Ernst Granhammar, som då var
redaktör för Svenska Ungdomsrinpcns 1idningsorµn
Hembygden, bildades så Södermanlands Spelmans-
förbund, stadgar antogs och styrelse valdes.

Vårt förbund är således inte mer än 2$ år gammalt,
men det är dock det första i Sverige. Dc stad&ar, som
utarbeluls av inilialivlagarcn, har varit mönster för alla
dc l') förbund, som bildats senare i olika landskap.
Även i många andra hänseenden har det sörmländska
spdmansförbundcl varit lÖr%ånµre fÖr dc andra
landskapsförbunden.

Dc sörmländska spelmän. som var samlade till
rädsl% i en |%erhydda i Mahnköping midsommarda-
gen 1925, kunde nöj; inte ana an deras beslut skulle fä
sådana konsekvenser. Den allmunna meningen var
nämligen för 25 är sedan. att den svenska folkmusiken
låg i själatäget. Maj|i&en kunde några musikaliskt och
etnografiskt intresserade personer få teckna upp de
gamla låtarna och spelmanss%n¢ma och sujnia dessa i
arkiv liksom andra museiföremål. Men att dessa låtar
skulle &öras levande genom spelmannen ute i bygder-
na och att folk skulle komma i tusental för att lyssna
till folkmusiken på spelmansstämmorna ute i bygder-
W det anade ingen av dc enkla spelmännen vid för-
bundets start. Man kan nu lala om en den svenska
folkmusikens renässans, och däri liRer törhända
spelmansfbrbundcns största betydelse.

Förbundets första styrelse bestod av följundc per-
söner: Seth ('arlson, Strångsjiö, ordf.. C. G. Axelsson,
Flodafors, v. ordf., Bernhard Boström. Katrineholm,
kassalöwaltm, Gustaf Wettcr. Katrineholm. sekt.
samt Gunnar Hansson. Mahnköping. v. sekr. Redan i
september 192$ beslöt denna styrelse att låta trycka dc
stadµr. som ulurbclats av stillåren Ernst Granhaininur.
all samla alla upptecknade sörmlandslåtar i ett arkiv.
att upprätta en spelmansmatrikel med biografiska upp-
Biner om spehnänncn och deras repertoar samt att an-
ordna cn spchnansslämma redan sammu är i Nyköping
och Oxelösund. Arbctsuppgiflcr saknades inte, och
arbetslust läms ockQ så den nyslailade sammanslut-
ninµen lick liiin början vind i stylcn. Enlig sladpma
var förbundets l|ppgin »att söka väcka till liv fOrstäck
$¢11 fÖr äklu lölkmusik, särskilt den provinsida inom
landskapet Södermanland. samt hjälpa och siöcjia
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spelmännen i deras arbete med att bevara och hugfästa
ett ädelt och kan kulturarv inom tonkonstens område».
Detta sökte styrelsen Rjr förbundet att förverkliga ge-
nom spclmansstämmom& som hållits på skilda trakter i
landskapcl Lex. Nyköping och Oxelösund Julita Skans,
södertälje och Sorundat Gripsholm, Vibyholm, Malin-
köpin& Ånhammar, Tullµm, Stenhammar, Björnlunch
och utom landskapets gränser på Skansen i Stockholm.
Genom dessa stämmor har spelmännen samlats och övat
samspel, och deras repertoar har blivit känd och upp-
tecknad. I dc första spclmanssunmoma dcltog ett 20-tal
spelmän. Nu möter över SO st. upp på stämmor och
årsmöten. Från en ringa början har förbundet nu växt så
att medlemstakt den l juli 1950 är 153, därav 18 he-
dersledamötcr. SönnlandsWrbundet har varit det största
i Sverige. men liRcr nu tvåa efter Dalamc.

Resultatet av förbundets verksamhet hade icke kun-
nat uppnås utan omsore och möda från ledande män.
Förbundet står i stor tacksamhetsskuld i första hand till
stiftaren, uppsyningsmannen vid Riksmuscm Erm'l
(lmnhammar samt till de båda fOrma förbundsordfö-
randcna handlanden Seih ( 'ar/son, Strängsjö, ordf. åren
1925-193 l, hans dlerträdare. lantbrukaren lvur Hull-
slröni, Flodafors som var ordf. åren 1931-1939 samt
till murarmästare Bernhard BostrUni, Katrineholm, som
i 20 års tid, åren 1925-1945, var förbundets kassaför-
valtare. Han liksom alla förbundets förtroendemun har
under alla är offrat tid, och. krafkr till froinma för för-
bundet utan ett öres ersättning. Heder ål dessa!

De flesta av de µinla äkta sörmländska spelmännen,
som var gamla redan vid förbundets stan, är nu döda.
Många rikliga slorspchnän har vi haft som aktiva med-
lemmar i vårt förbund. Anden' Andem'son, Lästringe.
var en baddare att spela 16-ddspolskor och med sin ka-
raklcrisUska sträkförin& som ingen yngre spelman nu
km Elöra efter, var han en värdig representant för den
gamla spelmanskulturen. Melker Anden:.r'cm, Hus-
by-Oppunda hade en ovanligl omfåltunde repertoar av
gamla låtar. särskilt 16-delspolskor från 1700-talct. Det
var en riktig kärngubbe. Han dehoW 92-årig på spel-
nluns$lulnlnan i Ånhainmar 1932. Albert Busnvjni, Flö-
da. »valsernas konung» livlig och medveten om sin
konst, saknades aldrig på n@on stämma. Carl-Erik
Eriksson, Katrineholm. kallad ( 'ur/-l:'r/k l Lind var en
|ån& slåtli8 µbbc. prydlig både till kropp och själ. md
en rikhaltig repertoar. Hans namne Karl-Erik Eriksson.
Häjleforsn& l.ijlu-K(l//e. var en lillbakujrugcn. försynt
man, som var med. 86-ärig. pä stämman i Björnlunch
1943. Axel /·h'dnk Bc'rg$lrijnl, Tyslbcrµa, var med re-
dan är 1925. en fin och rar gubbe i nyborstad bon.iour
och med småtrevliga låtar. sim µånµen han spelade och



Guxlq/ Weuer l .wm.rpråk, med & ma hwigangna .Yj'éi-
männen l'i'. Bergslrdjnl i 7yslbenµ (l. v.) och Per Jokin
An&m'vin j Hi«ui RNWnhmrh 194 ?

gol sin gökpolska var på Nyköpingshus 194$. Hm vår
då över 91 är. ( 'arl /·hedr/k l'm'son, Jäm& var en sta-
dig gubbe och en riktig hedersman. Med sina 80 år på
nacken var hm ålderman på Skansen 1944. C. A. öls-
son. Ma/aM)//e,/han Kappsia och .L Ii /Ma från Ny-

köping var ett par bra spelmän med bra låtar. bl.a. ef-
ter blinda Kalle från Stigtomta. Albert Guslavs-
scm-Wa//, Vingåker. var elev eller Widmark och hade
själv i sin krafts dagir många elever. På nåµa spel-
mansstämmor uppträdde hm soin ledare mr, en kvin-
tett, bcståcnde av pappa Albert själv. en dotter och tre
söner. Då myste gubben. när de släppte lös en polska
efter Lindblom eller någon glad vals efter Widmark.
Vi har endast haft en klarincttspclarc bland våra med-
lemmar, Albert (;usla\t\:w)n, Dunker. som med sin in-
sUumenl satte en viss klan#fårg på spelet mellan de
många fiolerna.

Roligt var det. när gamle Bcrptröm spelade sin
Gökpolska och gol för kungen. som hedrade spelmans-
stämman i Malmköping 1931 med sin närvaro. Hans
Majestät satt Iungc och hörde pZ mycket road och in-
tresserad. och till tack skakade hm sedan hand med dc
al& spelmännen. Hun fi'åpde dd van del var som
EOL »Det var. allt .iå& det. Ers Majestät» sa' Bergström
och sträckte på sig. »Det Öordc Du bra» sa' kungen
och klappade gubben på axeln. Men BelWtröln tyckte
dock att det. inte j;ätt sä bra. Han utförde nämligen sin
gökpolska på det viset. an han själv fOj som en riktiEL
gök i det rätta öµmblicke1 i gökpolskan och det hade
inte j;ått sä br& cflcrsom han var fbrkyld. Detta ville
han tala om. och därför sa han till Hans Majestät: »Det
gick dåliµ all spela i da& Ers Majcstäl. lir jag är Ila-
som lite $kröv|uÉcr i halsen.» Kungen skrattade myck-
et µot( och @å\ Bcrµström ändå mera beröm och ännu
cn klapp pä axeln. Ellcriil Väl Axel Fredrik mycket

stolt över det kungliga berömmet och ville upp och
spela och gala för andra gången.

Anders Andersson i Lästringe stämde alltid upp
g-strängen en hel ton, i vilken tonart han än spelade. På
ålderns dajµr hörde han dåligt och fick då på en spel-
mansstämma h.iälp med stämningen av prisnämndens,
ordförande, professor Sven Kjellström. Denne stämde
fiolen på vanligt sätt mycket nomant och överlämnade
den sedan till den gråskäggigc spelmannen. Denne
knäppte på strängam& stoppade snäckan i örat och
konstaterade snart alt inte g-strängen stämde på det
sätt, som han var van vid. Han stämde då om basen.
tittade på professorn och skakade. på huvudet. vände
sedan demonstrativt ryWcn M hela prisnämnden och
spelade upp sin storpolska på sitt karakteristiska sätt.

Roligt var det att höra dessa gamlingar spéi& och ro-
ligt var det att prata med dem. Nu har deras felor för
alltid tystnat. Deras låtar lever dock, ty dan har spel-
mansförbundct till stor dd räddat. och dc skall inte få
tystna.

Ännu har vi dock som aktiva medlemmar i förbundet
några µnnlingar. som kan spela en polska på gammalt
äkta spelmansmanér. Evald Andersson. Bjömlund&
Hjalmar Björklund, Oxelösund John Joham'on, Katri-
neholm, Erik ljunggren, Tros& A/beri B/omqv/sl, Är|&
Anders Gustav l:'rlk\'son, Våii& och (l. Svrvn., Söder-
tälje. har antinkcn passerat dc 80 åren eiicr är på &od

väg att göra det. ona har vi det nöjet att träffa dessa
gunla spelmän på våra stämmor och årsmöten. Det ar
&olt krut i spdmansgubbama. Axel Wesler, Vingåker, är
bara pojken, 72 år, men han var md Man 1910 på
riksspdmansstämnian i Stockholm. Så som han spelar
»tyska klocko» med omväxlande pizzicato och knack-
ningar med stråken på fiollocket har iW inte hört någon
sörmländsk spelman framföra det.

Bland spelmansförbundets 153 aktiva medlemmar
kan vi nu glädjande nog räkna 12 kvinnliga spelmän.
som trivs mycket bra bland sina manliga koi|%or. De
spelande damerna har alltid pä spehnansträfTama upp-
trätt i sockendräkter, och denna vackra scdvän.ia har
smittat av sig till kårlama. Av förbundsmdlanmama är
det nu 67 stycken. som tiger egna fblkdräkter. mest
vingåkers- och sorundadräkter, vilka inedbnmama
skafTat sig helt på q;en bekostnad trots svårigheterna
under kri&s- och kristider. Det är synncrliµn &|ädjande.
att ett sådant intresse Kir våia vackra folkdräkter helt
spontant växt fram bland medlcmmama under de se-
näste åren. För 20 är sedan var del inte alls modernt. och
det kunde då t.o.m. hända, att en spelman, som skulle
till en stämma klädde sig civil och lät sin egen Uµndcs
sockendräkt hänga kvar hemmål µmdcroben.

Under Rjrbundets första tid förekom intet samspel
mellan samtliga medlemmar och ej heller i n@ra större
µupper. Del var ,iu för resten inte tänkbart. att nii&ot
samspel skulle kunna äµ rum. när inte spelmännen hade
någon µmcnsam repertoar. Del ur spchnansrjrl)ulldcts
förtjänst att ha upptecknat och |evandegor1 det
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H. K. H. Prins Wilhe/m trivs blaMS/kmkmk spelman. Har 1y,mar han tillfr. v. FP. Bergström, 7:yslbergu,
B/cmqviM, /·hminiu, och Carl Flik j LIM, Skaldijw. .$7enMmmar 1935.

vackraste och mest typiska av den sörmländska mdo-
diskåtta. Nu kan varenda sörmländsk spelman spela
Österåkers ljusa brudmarsch, den kärva l.ästringc
gånglåt. kyrkmarschen från Mörkö eller Hultströms
komposition, l vårskogen, för att bara nämna några
typexempel. Trots rikedomen på melodier i Sörmland
har nya låtar komponerats och Spelmansförbundet har
¶ort allt för att uppmuntra detta nyskapande. 3 kom-
positionstävlingar har anordnats, nämligen i Vibyholm
1929 och på Stenhammar 1935 och 1945. l förbundets
arkiv finns nu över 100-talet nykompositioner av
sörmländska spelmän. Dessa låtar är Kivctvis av skif-
tande värde, men en dd har verkligen stått sig i kon-
kurrensen och blivit allmänt omtyckta och spelade.
Detta är ett R|adjande bevis för att den sörmländska
folkmusiken lever.

Förbundets medlemmar bor pä skilda platser i
landskapet Sörmland. Dä vi inte kan träffas i något
större sammanhang mer än högst en 2-3 Wnger per år,
är det av största vikt, att mdlcinmar, som bor i när-
heten av varann. kommer tillsammans regelbundet för
att öva på repertoaren. Under de senaste 10 åren har så
varit fallet i mycket stor utsträckning. Förbundet har
flitigt arbetande sektinner lite varstans i bygderna: 2 i
Stockholm. l i Eskilstuna och l i Sko&storp. l i
Vadsbro, I i Södertälje och l i Katrineholm. Den sist-

nämnda är den största och livskraftigaste. Katrineholms
Spelmanslag består av 17 medlemmar. Dessa har spelat
-- för det mesta gratis och ibland för något litet arvode -
vid skilda tillfällen i Katrineholm och trakten därom-
krin& Samtliga har nu egna Österäkersdräkter. Det mest
glädjande f& lagets dd är att Katrineholms stad visat
sitt intresse och sin förståelse genom att bevilja det ett
ärlikt anslag av 300 kronor. Staden Katrineholm har
genom detta beslut varit banbrytare även på folkmusi-
kens oinråde. Att staden även var den första som an-
ställde en komtnunal musikledare, är väl allom bekant.

Vårt vackra medlemsmärke är ritat av förbundets
stiftare Ernst Granhammar. Detta märke i silver utdelas
gratis till varje aktiv medlem i förbundet. Förbundets
märke i guld har tilldelats bemärkta personer, som på
olika satt stött förbundet i dess verksamhet. Dessa ha
saintidigt invalts till hedersledamöter. Sörmlands spe-
leinun kan glädja sig åt att som hedersledamöter ha fått
utnämna 20 personer. däribland Hans Kunglig Höghet
Prins Wilhelm, |andshövdi%ama Gi4s1(11' Se(lerh()/nl
och Bd Hamman'kjö/d, professorerna Sven K/e/klrijnl
och Andreas /./ndb/oni, löjtnant Arihur Bächtnjm, re-
daktör Ernst (imnhanimar, musikamanuens C)/o/' An-
clersson, fil. dr Marsha// l.agerqrisl, landsantikvarie
lrar Schndl, violinisten Karl .y)()rr, disponent Nils
l:'riksun, riksspelman Jon Erik ÖNl samt godsäjµma
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Seih ( 'ar/son och Ivar HullslrUm, fbrbundets fbrutva-
rände ordförande.

Förbundet är anslutet till Svenska Ungdomsringm
kir Bygdekultur. Denna sammanslutning utdelar efter
uppspelning till förtjänta spelmän -- vilket avgöres av
en sakkunnig jury - Zorns spelmansmärke i silver och
brons. Riksstyrelsen för Ungdomsringen kan till all-
dclcs särskilt förtjänta personer utdela det Zomska
spelmansmärket i guld. Denna utmärkelse har kommit
6 av våra hedersledamöter till dd. nämligen framlidne
redaktör Ernst Granhanimar. professor Sven K/ell-
ström, musikkonsulent Olof Andersson, godsägare
Ivar HuhstRjm, violinisten Karl ,SPorr samt nuvarande
ordföranden Gusla/'Weuer.

Två enger har Spelmansförbundet i samarbete
med Svenska UnRdomsrin&en anordnat uppspclningm
för Zorns spelmansmärke, nämligen år 1938 i Malm-
köping och 1945 i Flen. Den som erövrar detta märke
i silver har rätt till titeln riksspelman.

Vi har 12 st. sådana inom vän förbund, vilket är ett
Eott bevis för dess musikdiska standard. Vilka dessa
är framgår av vår mdlemsmatrikd.

Jag tror att intet annat landskap i Sverige - det
skulle i så fall vara Dalarna eller Uppland -- kan ställa
upp så månp riksspelmän som Sörmland. l uppspel-
ningen för Zornmärket 1945 deltog 2] spelmän. av
vilka 6 st. erhöll inärket i brons. Kostnaderna för dessa
uppspelningar samt för märkena har helt betalats av
förbundet.

Inget annat land i världen har offrat så mycket peng"
ar på uppteckning och publicering av folkmelodier som
vårt lilla land. Det ska vi svenskar, och särskilt då vi
spelmän vara tacksamma för. Men det är inte mcningcrt
att dessa låtar ska ligga arkiverade. Det är i stället me-
ningen att dc ska levandegöras genom att spelas och
Sjungas. Då först blir denna vår tonskatt rätt förstådd
och rätt uppskattad. Nu blåser frisk medvind för spel-
mansförbunden och spchnansgillena i vän land och
folkmusiken ljuder från fioler nyckelharpor. klarinetter,
bockhorn och spilopipor från Skåne upp till Lappland. I
den stora orkestern är vi sönnländska spelmän endast en
ringa del Vi sörmlänningar är glada över att vi var de
första, som insåg betydelsen av samarbete och oWani-
sation spelmännen emellan. Under 2$ år har nu vän för-
bund varit verksamt till fromma för den sörmländska
folkmusiken. J% är övertygad om att vårt förbund
kommer att bestå i framtiden. ty det arbetar ju för ett så
vackert och ädelt mål: Den Svenska Folkmusiken. T%
bon den frän vän kulturella arv! Då vore det, som om
regnbågen skulle mista en av sina färgiyanscr. Vi @er i
vårt land en stor skatt i vår folkmusik, en skatL som är
oåtkomlig Hr rost och mött och maj och som ska bestå
så länge som det nationella Sverige består. Förvalta den
skatten väl, kära spelmän, och Ni alla andra folkmusi-
kens vänner och gynnare!

I saniband med spelmansförbundets 25-års/ubileum 1950 utgavs en Festskrift, ur
vilken ()I'anstående historik - ntkot förkortad - är hämtad.
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Arne Blomberg:

De tidiga spelmanstävlingarna
Den första spelmanstävlingen på Gesunda 1906 kan ses som den svenska spelmansrörelsens födelse-
datum. Den följdes av en rad liknande tävlingar i Sverige och i Finlands svenskbygder och den första
sörmländska tävlingen hölls på Orrestabacken i Flen 1910 - alltså för jämt 90 år sedan.

Intresset for vår folkliga kultur var ston under 1800-
talet Götiska förbundets medlemmar svarade för ett vik-
tigt eget uppteckningsarbete och stimulerade andra att ta
vid Den första folkmusikutgåvan Traditioner af Swenska
Folk-Oansar utgavs 1814-1$ och i Sörmland blev A G
Rosenberg den förste store upptecknaren l slutet av seklet
publicerades en hel del låtar och Nils Andersson hade
börjat sin upptecknargärning Det var melodierna - ut-
trycket för folksjalen - som man var ute efter och de
skulle gärna anpassas for salongerna. Rosenberg publice-
rar sina uppteckningar satta tör piano Spelmannen själv
var inte intressant. men fick så småningom sin debut
genom att Skölds Anders fiän Rättvik anstalldes på Skan-
sen i Stockholm 1892 tör att svara tijr musiken till fOlk-
danserna Två år senare fick han sällskap av Fredrik Hull i
Molkom och då började man även med låtspel som ren
musikunderhållning

Han hade också med siy I'a prisdomare. stadsnolancn Andersson
från Lund och känd Romsson tran Mora Zom sjäh \åf tredje
man l prisnämnden

Hela skaran a' spelman. allmoycn och dc manga lunslcma la-
gade nu uppför bcrgssluunmgcn Pä en öppen plats mm l skogen
Hordcs hall. en gammal höskrinda kördes (ram och bio tribunen.
kring \l|kcn allt folkci lägrade sig Pnsdomamas hcdcrsplalscr
uigor&s ä\ (re kullcrstcnar. som rullals fram Och sa började
tadingcn

Dc gamla låtarna dominerade. men a\cn mera moderna saker
hördes Ryss·Anna från Solkrön l.Cx blaslc tamhgcn oklandcr·
ligt Napoleons marsch ö\cr Alperna Men den låten ar ej tdlräck-
hg µamma1. sa' Zom och RyssAnna kom inte md bland pnsl0·

gama
Del \ar mest oxhom som amandcs. och man måste Mana

sig mer hur manµkiilandc latar som kunde framlockas på delta
enkla inslrumcnl Oxhom ar tör omgl sardelcs tungblaA. och
sarskdi kimnoma anunda därför oha bcx'khom. som år b¢l}dllgl
|al|arc all hantera Dc hom. som mandcs \ld låvhnycn. \oro l

/)en./urs((l V)dmunMar/lngell r'kedde under enkla lbrmer, en skrinda
ltlk'µ)r(k \cWlél1. Anc/c'rr Znrn \lll(lll(k 11// hcm'r l i'kcm Iran /W)6

allmanhci Cll eller Cll par hundra ar gamla Nu·
mera ar hornblasninycn nästan utdöd i Dalarna
Del yngre slåklcl kan inte hantera hornen - kan-
ske ha dc $\agarc lungor an forlådcma Ai dc
lådände berattadc en kvinna. all hon ej tagit l ¢11
horn pä JO ar Da Zom ullysle sin lådan kläde
hon fram SIll gamla horn och ö\adc upp sm
talang

Eller hornblasama kommo lbhstema. 16 man
högt Där fanns manga å\ Djlamas mest kända
spelman Timas Hans Hansson. öre och Isak
Anders Persson i Ålfdalcn spcItc fkra härliga
polskoc och skanklalar Den senares polskor
erinrade mµkc1 om dc norska spnngkkama. och
det ar inte omojhgi alt del ar tran Norge han hit
sina basta latar

Det ar Zorns mening all smaninjpm plocka
[ram dc gamla lalama. som undanträngs å\
dragspdct Han ur mycket bdatcn md mling·
en (som torde bslål honom \ackra slantar. da
han ensam am ärar för alla omkoslmdcma) och
kommer all nästa midsommar arranyera en
liknande krallmMning. da på nagon annun plats i
Mora

Eller pnsutddningcn uppträdde dc manga
Den gamla spelmansmusiken hade i praktiken förlorat spelmannen och fröjdade pubhkcn med sina latar Från hombla·

sin Iiinktion i samhalkt Modernare inswumenl hade ersatt sama. som dragit uppåt bcrgci. skalladc Iuckioncma ulovcr ncj·
fiol och n«kelharpa och samma sak \ar det med fäbod- den och hördes |anFl ulNcr Siljan. når man i den sulla kullen
musiken -' hornbläsandet behowles inte längre Detta ar ångade mol Ramik och hemåt
bakgundcn till Anders Zorns imam l||l en tadiny tör Första priset i hornblåsning ränns ä\ N H Halvarsson
hornblåsare och spelman på Gesundaberµt den l sep- trän Malung och Timas Hans Hansson tian öre ble\ lbrsta
iembet 1')% lian hade under en resa i Dalarna år 1')0$ pristagare i tidspel Arrangemanµt ur en succé och lik-
saknai de hornlåtar han tidigare hon ljuda liån fäbodarna nande |a\'|in¥ar anordnades kommande ar på en rad plåt-
Det \isäcie sig alt konsten att blåsa horn \ar på \u att ser l Mor& dit Zorn återigen inbjöd Dalarnas hornblåsare
löminna l'adingen uUystes i Mora l'idninyt 32 spelman och spelman tick tavlinµn ett visst drag å\ upprepning På
Iöiddadc på fiol. kohorn och bockhorn. anmälde sig övriga orter. i synnerhet i Lund. Göteborg och Sundsudl.
·\rranyemange1 var enkelt men uppmarksammades stcm där de största ladingarna hölls. verkade samlinycn ä\
[)k skm spelman och presentationen å\ de gamla låtarna med ny-

\ id mtddaphjcn hum Zorn. kladd l Morajrakl. rocndc l sin heicns hela styrka Under 1')07 nåddes även swnska Fin·
lmga kyrkbal och omµtcn å\ en massa "Minan och kullor land av den nyfödda spdmansrordsen genom att en tävling
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anordnades i Helsingfors av den nybildade föreningen
Brage. Förskgsstallare var den finlandssvenske upp-
tecknaren - sedermera professorn - Otto Andersson.

Spelmanstävlingen i Helsingfors förtjänar ett särskilt
omnämnande som 1bdelsep!ats för allspelet. Otto An-
dersson har själv beskrivit detta

Tävhngcn hölls l Nyländska nalionshuscl och blev en stor
framgäng Den hade i huvudsak samma förlopp som tävlingar-
na l Svcngc med undnnlag av en vöscntlig och mycket upp·
skallad avvikclsc Eller den q;cn(liga lävlingcn sammanförde
jag alla dcllagurc uppe på estraden, stämde fiolcma l samma
tonhöjd - slämninpma rar ännu vid denna första samman-
komst mycket olika - och anförde några ä\ dc latar. som jag
yiSSIC alt alla eller sa gott som alla hade på sin repertoar Som-
liga spelade pnmstmman och andra sekunderade. det b|c\ en
"allmogcorkcslcr". sadan mm icke hon förut

Flen 1910
Tävlingsidén spreds under dc kommande åren och den
första sörmländska spelmanstävlingen anordnades 1910
på Flens gamla marknadsplats, Orrestabacken. Nu var
inte Zorn med, utan en enda man - redaktör E. Gombrii -
stod för arrangemanget Troligen var detta orsaken till att
somliga tyckte att tävlingen hade karaktär av geschäh
(DN) Prisnämnden bestod av musikrecensenten i Da-
gens Nyheter, Victor Hellström, herr Edvard Kjdlgren
från Söderköping samt herr A Engdahl, Nordiska muse-
ets representant, som var närvarande fÖr att utvälja spel-
män som skulle inbjudas till den kommande riksspel-
mansstämman i Stockholm

Tävlingen var förhållandevis stor md 39 deltagande
spelmän och spelskickligheten varierade Södcmanlands
Nyheter skriver att mycket iur wickert wrkl/µ'n iuckeri,
men mången /1Kkle mg lywVrr lam .wg jxm'rkis av s/aµ-
danmnusiken från dmggpelen. Svenska Dagbladet
anmhkte att j/krlalel .yelade jlt inte sa mnk/es mark-
mrdigi, men de gjorde åma intryck. -- Liar skymkxle en
antik srjm l all kldlllr/ultlgd(jm hallil .r'ig iqy'räIl jRir all
akn hall en,noL%Irake an midja W jju cx'h slrdnga/al all
marscheru c;fler

Anders Andersson, Lästringe och Axel Wester,
Vingåker vann törsta pris i respektive klass Oskar Rosén
fick extrapris för spel på nyckelharpa (han var född i
Stigtomta, men hade arbetat vid Strumsbergs bruk i
Uppland, där han lärde spela) Tidningarnas reféral bi-
drar med fkr intressanta detaljer om denna första sörm-
ländska spelmanssamling Läs derM

Södermanlmds Nyheter den 25 juli 19!0

SPELMANSTÄFLINGEN I FLEN
ägde rum i går inför 1.000 åhörare

Kolmusiken. var wickraslc och äldsta musik. har. som del velat
synas. under dc senaste aniondcna mer och mer undanträngs al
dragspelen med dess parodi på vcrkhg musik Den musiken kom
hit från Tyskland och naturhgtvis blcfdcn bland folkets breda lager
genast populär. därför all den var utländsk. Den härliga gamla
fiolmusikcn lränj;dcs som sagdl undan och den skulle kanske också
till större delen försvinna inom g1tcrligarc några tiolal år, om ej
något Öordcs för alt bibchalla densamma

Idén all anordna spclmanstäfhngar är icke alldclcs ny. men
dock ej sa gammal Detta sätt är också utan ml'vcl del riktiga för
alt räcka |j|| fil liolmusikcn och för titt ra reda på våra gamla vack-
ra latar För Sörmland ar dock låMngar fÖr liolspclarc något nytt
Tafhngcn l Flen igår \Isadc dock att idén omfaltadcs md det allra
Mhgaslc inlrcssc. och arrangören af läl1ingcn, redaktör E Gombrii
har vcrkligcn gjort sig förtjänl af ett lack för del utmärkta initiali-
vet, Del visMc sig ock. all del inom vän fagra län linnes ett ej
obclydligt antal fiolspclarc. något som man cl troll da man vet all
manga gall bon och ingen lagil upp deras fcjla. Ej mindre an 45
spelmän. alla utom tre. fiolspelare. anmälde Si& och få af dem
ulcblcfvo

Allmanhclcn visade också cll iinigt inlrcssc. ity all den vackra
Oncslabackcn vid läf1ingarms början \ar befolkad af minst 1.000
personer Frän tribunen invid stora llugsvampcn Iran hmigmnans
sommarmarknnd fick man nu höra spelmännen. som hvar och en
först fick ullbra ett stycke. Dctla drog öNer två limmar. och då den
stora skaran spelman slulal log man sig en rast. Sedan kommo dc
som prisdomarna anscll bäst, ett cl obclydligl antal afvcn dc, och
spelade en cllcr ett par bilar hvar Man tick höra allt möjligt.
Sprutande glad dansmusik och veka melankoliska låtar.

Mycket var vackert, vcrkhgcn vackcn, men mången hade nog
tyvärr låtit sig påverkas af dagdängc-musikcn från draµpckn.
Mången spelman skördade kraftiga applåder, men manga vackra
latar bldvo ej lillfullo uppskalladc. Till slut uppträdde några spel-
män i ett par omgångar lillsammans. och man far erkänna alt deras
smnspcl \ar utmärkt i bclraklandc af all ingen öfning däri före-
kommit.

Eller denna musik som slutnummer förröttadcs prisuldclning.
Prisnämnden utWondcs al' kommmslcr Axel Engdahl. LAslringc.
Dagens Nyheters musikrcccnscnl hr Hcllslröm samt herr Edv
Kjcllgrcn Första pnscl för dc äldre spelmannen nll%ll 59-arigc
lOm kyrkmården A Andersson frän lngmundsla i Lastringc
Andra pris lick 7(kangc A.P Guslafsson. Groplorp. Dunkcr Den
förre erhöll 20 och den senare jo kronor 3'c pris, X kronor. crufra-
dcs al'67-angc blinde l A. Guslafsson. Kjula.

I lälhng för yngre spelmän cröfradcs pris af följande: l'a pr.
Axel Vcstcr. V Vingakt 20 kr. 2 a pr A Boström. Flodafors. Il)
kr. 3.c pr A Eriksson. Årib. X kr. och 4 c pr G Karlsson. Väder-
brunn. $ kr

Dessutom uldcladcs följande extra pris' C O RosCn. Öija Flen.
Il) kr för musik a ntckdharpa. den cndn som \ar rcpmscnlcmd a
läfhngcn. N. Gustafsson. Kalnnchdm, 9 ar. S kr. G Larsson. d.o.
likaldcs 9 ar. S kr. samt K E. Nilsson. Huhslugan. Bergshammar.
|(1 ar. S kr 2() andra spelman crhöllo rcsccrsällning

i.:



Speh~NnganaiFkn
[k lalnka anma|n|né'ama om delta-

gandc l dessa lijr Södermanland nya
täfhngar gifi'a vid handen all det fagra
landskapet har rött manga spelmansgub-
bar af gamla stammen Kim Bland dc
hnnlls anmälda 33 nämner en all han är
X2 ar. en 7X. en 77. en 75 och en 73 En
annan Lir blind, Milkcl dock cl afskröckcr
honom.

Del stora timakt spelar fiol, men re-
prcscnlanlcr finnas för nöjt och klannctt,
Och del är förhoppning om alt fa höra
alminstec en nyckelharpa.

När sa manga sockcnmusikanlcr
komma [ram till en större offcnUighcl än
& förr varit med om. londc den sakkun-
nige, som blir närvarande fÖr all tillvara-
(aga möjligm oupptccknadc melodier.
icke bliNa utan. Kanhända hittas något
motstycke |j|| den. hvilkcn den sörm-
ländske polonäsvmuoscn Sven Kjell-
ström bclccknal såsom en af folkmusi-
kris pärlor.

Täflingama om söndag kl 3 c m.
hållas, om det blir vackert vader. l den
björkskuggadc "Haparandabacken" strax
bakom jämvägsstauoncn Musikcslradcn
placeras sa att alla i en mycket stor ahö-
ramskara se och höra spelmännen Om
regn faller. förläggas 1Mhngama nll
teatcrlokalcn

Sv 020 juli 1910

Stod%dmnsmeiF1en.
Gamla goda Sörmlandstoner.

Det ligger någonting i den urgamla
hisloncn om honom eller rättare sagdt
om dem som lärt sitt ströngaspcl af
Näcken. Den ger oss en nyckel till all-
mq;cmusikcns poesi.

Man skönjer lätt pä dessa isgrå eller
lattarmörka, uppsluppcl leende eller cvigt
dystra gamhngar som möta en vid spel-
manståfhngama l \ara dagar. alt del inte
var slumpen som en gång salte dem felan
i händerna Dc se ut all ha lyssnat l sina
dagar. Lyssnat lill regnets sorl. vågornas
tonande skvalp och bäckens khnpndc
fall mot slcnhällarna. lyssnat på poetens
inMvända Såll Och när dc spela sökas dc
ännu af del naturens trolltyg som var en
skum punkt l deras barndoms tro. Dc
lyssna ännu lill sina strängars återljud
från gamla lider och gamla stämningar.
än fördjupande sig däri och än kastande
afsig dem med en sohg munter trall

Vara µmla bondspelmän aro poclc'.
tycker jag. visscrligcn primitiva. oul-
vecklade, men med poetens htinlörclscr
och förgälcnhct

Hvilkcn underbar sam|lnk af gamla
sörmländska musikman hade inte pä
söndagen släml möte \ld Flen pä pmin-
scns stora sµlmansMad Af 4$ anmälda
hade 3') anländl Flenakt spelade ju inte
sä särdeles markvärdigt. men dc &jordc
ända inlrjck. Där salt en sjal i del djupt
liggande ögats glitlcr och skimrade om
kärlek till naturen. till tonerna och h\ ar-
IOr icke lill Mvcl. men den berömde
också om slit. armod och kanlslöllhcl
Där skymtade en ande som i all kultur-
fattigdom hålhl sig upprätt för all den
hall en liolslrakc all stödja siE pä och
strängdal att mnrschcra eller.

Del är mest gripande all se dessa
gamla bondbarder spela. Och man ser
dem utan medlidande. äfvcn då dc äro
rätt klena i sin konst Dc ga i alla fall upp
i den Den ene slår som en staty. dods·
dyster och orurlig. den andre stampar
med foten. vrängcr med stråken. kastar
md huhudct och himlar md ögonen
mol solen - kon sagdt har alla möjliga
hyss (Or sig Men han ar ingen k|o\n,
Man skall vara mycket klen psykolog för
att rangera honom på den bänken

Solen lyser stor och grann öfvcr Ha-
parandabacken där bakom Flens jam-
\'ägsstation. Bctydhgl mer än l 000
personer ha samlats i sIullmngcn mellan
vackra hwlstammig björkar och sIaµ
krets kring en hlcn paviljony som i (orm
och färg liknar en flugsvamp Utanför
denna på en liten estrad uppträder den
cnc eller den andre af spclmönncn med
sina låtar. Utom 7(k och 80-aringamas
konstnärsyta är del älven Man af några
ringa Wnnln@ris som sältcr stråkarna i
gäng. och sIulhgcn vinkar också för 5
eller 6 af dc bästa spelmännen en Md Kli
Stockholm och till Skansen under del
förmående spclmansmötcl där

Del är en R-åring som först ropas
fram Eller honom ledes en blind gam-
ling fram af två pojkar Han har ännu
glöd kvar under sina släckta ögon och
fingrarna äro fortfarande underbart Mn-
ka,

- Den där far nog kommu till slarV
ropar en röst. när gubben sIulal sin lat

Gubbarna passera revy Alla vilja se
dem och publiken står tahgt timme efter
timme på samma plats och betraktar med
intresse del gamla gardct. Sa småningom
bötjar applåderna (a fan, och cmcllanål
hör man utrop af beundran från någon
åldcrstigcn musikcntusiast

- Jo, den k a n spela hård
Eller:
- Si den har län sig hos Näcken han

liksom Gla'bom!
När nyckelharpan klingm ut. särdeles

mjukt och vackert för resten. ropas del.
- Lyft opp spclc. så vi far Si'C(!
Man är inte von \Id den sonens in-

strumcnl i Sörmland

Andersson l lngcmundsla. en stor
Bcm}1% Skagg-joccr som saken skulle
skaka på huli'udcl al Näckcnleoncn.
kniper tydhgms publiken och Micn
prisnämnden Han har också en llotl lon.
god lcknik och lcfvandc rj1mus, En
annan af gunsllinµrna är Vingakrarcn
Wcslcr. hvilkcn spelar md cll valljud
och en läkt sa all unga drängnr sIa och
hlla rätt framför $1y som förhäxade

Är del möjligt all dc under ögon-
bhckcts rörelse just afsurja sN pigbck-
cl!

Från kl något öIi'cr 3 c. m Kli något
före 7. d v s. under dc soliga timmarna
mellan två grul1iµ regnskurar, varade
del mlrcssanla och i sill slag högst stnm-
mgifulla spclmansmölcl Senare pä
kvällen biet dans eller dc j;amla f,cxja
Sömlandsloncma

Arrangcmangcrna (Or tMlingsdagcn
['oro högst lyckade - d \ s inga.
Mänskligl att döma inskmnktc dc sig till
alt en huNudarrangor. en \i$$ herr
Gombrii. upptog 50 öre l entré och däråt
utdcbdc ncdansiacndc pris jämte ungcflir
SO kr i respengar hll spelmännen Del
bör ha blifvit Cll Idel nätt oNcrskoll.
h\llkcl väl skulle ha passat l deras händer
som verka för att väcka gammal musik
md h\ad därtill hör nll klang igen. Del
linnes namly;cn sådana.

Prhbod&nnlnpn
I den äldre gruppen erhöll

A . A n d c rs s o n , lngcmundsla. lårsla
pris 25 kr Ett andra pris på 10 kr tick
A P G usla fsson, [Junker. ochj
A Gustafsson iKjula.dcnblindc
spelmannen biet tredje pnstagarc mod 8
kronors rcccll

l den yng'c guppen biet rangord-
ningcn mellan allmogcvinuoscma föl-
jande' A x cl W c s le r. Vingåker. A .
Boström Flodafors. A Eriksson.
Ärila och G K arks o n. Väderbrunn.
Prisen som dc (örcgaendc och S kr till
fjärde prislagarcn

Extrapris uldcladcs till O s k a r
R o SC n. ngckclharpislcn. K) kr . till 9-
åringarna N ils Gustafsson och
G u n na r La rsso n. bägge Iran Katri-
neholm, S kr. och hkalcdcs S kr. Kli en
ungdom på ID ar K E. N ilss on

Yorrtck

Sv D 25 juli 1910
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Spelmastdingar i Flen.

Alla Sördands bondspelmän
mötte, inalles ett 40-tal.

Soodagen var en boqtids och gladjedaq l
Fleo fot vaooema af gamla latar och me)odier
Sormlaods bygdespehäo hade oambgeo där
stämt möte fot att låta böra S1Dd åldnga
fiolu, fidet med minnen kaoske aoda ftao
farfarx fars tid, hvilkas straogar sätta faMui
cd l rörelse och hammaoa bddet fråo bröUop
och begrafmngat, daos och fester

Hela morgmo giogo do Fleosboma och
alla som kommit fråo bygderna omknog,
anµbga och tadda och tittade upp mot skn.
som hotade md dystra moln mellan bnlh
xoleo då och då skymtade ftaw Frampå
fomiddagen stod regoet l strömmat och mao
bonade dOd det vama Med det vama ujéod
du då alf spelmuoeo shlk Våld tvooqoa alt
hålla till id0öqs l sadiålkts dammiga tu
letlada l stallet för i det fria Meo forsyoeo u
oådig ibkod, och vid middagshdeo, då ujao
redao migoetat och föl)dktljgeo bot)at fot
samlas l ladao, skiogrades molneo plötsligt och
Fleo låg där badande i SO] och varme.

Och som geoom ett trolldag kom hela Fleo
på beoeo och det var minst ett paj tueo
manniskor som sttafvade uppför deo s k.
Hapar,Mabackeo, på hvan km futeo no
kuode aga rum. och där slogo sig ned på
steoar och tofvor Då )ä9 hågade cd af ono-
vånarna om omkeo fil] det, manskliqt att
döma, 01Dotlvetu]e Dwoel på deooa gmskao-
de slotmioq, svarade bao jo, fot många år
se d val det cd SOUl både gjort af med sig
Och bu var hån Haparanda

Mcd Mvaodom till bygdespelmanen. där
de do tmdt blaod blommot och ståtliga, bvita
bjorku koappa och stämma StOd instrumeot
De flesta se forvaotansfulh of med cd wid
sold sade att de no amoade göra sItt alka
basta Så bol)dde då ufhogeo melko owkriog
40 spelmao det var den äldsta af de oarva-
raode, den pigga 82 ånga B C Pemoo l lleo,
som oppoade festeo med cd gammal hambo
Och sedan blef det dasai och låtat det var
polskor och valser och brudmuscher, åtskilliga
med saregoa mdodiet och mgåogu äkta,
oforfabkad och eokel musik. Och md gladdes
l luånät, Dill toan såg att den luftiga dtag
spelshltuen anou ej alldeles honnit Id död på
och otrota noboeo och dess trogoa. Nu måne
man |0 erkanna alt af allt livad som bår
ptesterades åtskilbgt var tämligeo enkla och

metsågaode saket, och wao märkte att bar
och livar cd eller annao af de smakfördärfvan-
de, modema melodiema lyckats smyga sig id
blad ab de uspmngliga och mera värdefal-
la.

Det var för öfrigt gmka rörande att se
dem spelUo komm fram cd och cd på dto
lilla estradeo, de flesta hotiga och budade af
arbetet l ptdeo, allvubgt lymaode tih sid
mosik Mao såg hu det ryckte l mwgipot och
l miktet det kändes allt likxom litet uddigt
att så stå du och spela iofor så många
åhotare, och det gick oog inte så bra som dat
hemma l emuiheteo hdta åter framträdde
logoa och behåtskade och oberörda Och mao
stod du och båta oodrade ofvet hut dessa af
hån arbete styfva fingrar så lått hode daosa
ham ofver straogama

Det var l syooerhet två af spelmannen
xom visade att muikm gåfva åfveo tränger
Ded bland folkets led Når mao hörde deo 59
årige Roders hderssoo l hgmoodsta, smög sig
den tanken på cd bur det hnde vara möjligt
att han sjalf kunnat lua sig livad hao preste-
rade Och l kawke åooo högre grad gått
detta om deo 30-ånge Axel Wesler i Vingåker.
Båda fömtte åbörama i stormade förtpniog
l syoMet du deo moämode bnljaot spela-
de happolska, l hvilkeo bao koäppte fram de
mest kjata och vackra 10Dél, och cd egeodom·
tig polka. Somlaodsboppue, som deo kalhdes
Och Roders hderssoo slätade med dobbel
grepp och cd likdedes [cd 100 l sioa bröllops-
marscher och polskor Ett af hans oumwer, cd
aha dangpobka, hade en rent fucinemde
vetkao på åhorareo ma såg ku ledeo bona-
de googa och vagga och hor litet livar ofrivil-
ligt stampade l takt med spelmanoeo.

Så kom du cd spjofvet, deo S-årige
Magoos Nibsoo l Anlabäckeo, som trakterade
de lysmode med cd som bao påstod 200-årig
gamma] karlelmång Kano, med cd egeodowlig
tylmik och melodi Nu hao så försökte $]oDgd
orden tiU blef )Ub]et stort, och liao väckte
äfveo shattsoccés med sio sågpolka: Det år
ett D0]é att vara gifter.

Det var miosao ingeo lätt sak för pris·
domaroe att blaod alla dessa spelmäo plocka
Ut de bästa Mao gjorde så att Mao alla
böns de v010 Metade l två klämt md
å]dmgråmo satt vid SS år Mvajdes de sex
bästa u hvane klass, bvilka sdao fiogo spela
på oytt. För öfrigt fanos det äfveo cd som
spelade oyckelhupa, oågot som bao gptde
nlrtigl bra fOt [é$té0, och två som bvudeta
Uak1etade respektive flöjt och klanoett. Så
fick mao åfveo hora tre små bbfvaode b:q|Ci
de 9-ånge Gqddu Lussod och Nils Gufafssoo
i Katnoeholm och deo ett år äldre Kul Erik

Nibm i Bdtstogao. De spelade öfvenukaode
godt och reol för sio åldet, särskilt deo lilh
käcka Nils Gostafsson

Efter ugdu tre timmar var prisbdöm·
oingen klu. l deo ajdsta klmeo tilldelades
första pris, 20 h., hders hdetssoo, aodra, 10
b, deo 70-årige g p Gutafxoo l Donket och
tredje, 8 Iii. joha Gutafssoo, Kjda l deo
"yogsta" å]dm]dasseo segrade deo 30-årige
hel Wester och erböl] 20 h,, IQ kr tillföUo
A Bosttom l F1odafon, 8 h A. Eribsoo l
Åtl)d och 5 h Gustaf Kulssoo l Väderbrum
De tre pWkama uböllo extra pris, 5 kr, och
den som spelade oyckelhupa, deo 49 årige
Oskar Rom l Oja, 10 kr

hordmngama voro gaoska ondetbdtWa,
och det var afveo tråkigt att det hela tydligeo
var hllstaljdt egeotbgeo som ett geschäft
pnmmmao, 106 luooor., stod knappast l
nmlig µopmioo till de mim 500 h, som
säkert iof]öto l 1Mläde$dfglfleT Visserligeo

erboUo samtliga speha. utom pnstagaroa,

reseersättning, hvilken dock knappast ofvetsteg

100 Iii hotdoue var cd EsutuDd|0umdljst.

hr Gombni, och som prisdomare fongerade Iii

KjeUgreo, Söderköping, och lin Engdah] och

Victor Hellström från Stockholm Hi Engdahl

var särxkildt ditiest löt Skaoseos rakning l

och för engagmode af oågoo spelman till det

stundaode nhspelmaosmotet
Når festeo var ofver kom det en duktig

iegodm, som reosade Meo och gprde deo
sval och behaglig för den dus som sedan
wdtog däruppe på Hapuaodabackeo.

Mol
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Tjuderuttan,
sa räven

Den 7 december. en strålande vacker och solig
dag, var det press release i Musikdiska
akademiens lokaler på Nybrokajen. En klass
ystra lågstadicbam under ledning av Barbro
Tällman dansade sånglekar till ackompanje-
mang av Lars Lindkvist på nyckelharpa och
Christina Frohm på fiol. Efter en stunds lek
och dans bjöds på spel av en trio bestående av
Christina Frohm med Nå elever: Jon Jörpeland
och Eirik Jungar Holdar. Så bjöds på för-
fihskningar. ordentligt uppskattade av de unga
artisterna.
Så berättade Lars Faragö. RFOD, om skälet till
da|Nns samling. En rykande färsk bok med
titel ovanstående presenterades. En bok som
handlar om och behandlar svenska sånglekar.
Boken är utgiven av En Bok För Alla och
RFOD. l boken igcnkändc man ett flertal
sånglekar från Spelmansfbrbundets vishäften,
men där fanns också en mängd sånglekar, som
åtminstone för undertecknad var helt nya. På
några ställen fanns en sånglek i mer än en
variant. Man har alltså strävat efter att visa på
lokala variationer.
Vid presentationen påpekades flera gånger att
avsikten med boken inte är att vissa hur man
skall utföra såry;lekama utan hur man kan
göra. Till boken hör två CD-skivor md alla
bokens sånglekar insjungna. Avsikten är att
illustrera hur det kan låta. Insjungningarna är
Alltså avsedda för 'bärmninf' inte för dans.

I boken finns alltså sånglckar, samlade efter
hur man genomför dem: i rin& som långdans,
o.s.v. Där finns anvisningar hur man kan
genotnRjra dem och noterna är - förutom med
text -försedda med ackordanalys.
Visste ni varför man oftast har den vänstra
armen fri när man leder långdansen och varför
den sista dansaren har den högra handen fri?
Svaren finns i boken! Köp den, läs den, använd
den och låt på så sätt de gamla sånglekarna åter
få liv! Boken finns att köpa hos En Bok För
Alla mr en femtiolapp.
Avsikten med boken är dessutom att den skall
vara den första i en serie om tre. Man kan
hoppas att de återstående inte låter vänta på sig
alltför länge.
Som en avrundning av dagen fick vi en snabb
genomgång av Måna Ramstcn och Eva
Danielsson från Svenskt Visarkiv. De berättade
om sina forskningar kring de svenska
sånglekarnas histoM vilket resulterat i boken
"Räven raskar, en bok om svenska sånglekar".
Om tiden räckte skulle man med lätthet kunna
fördjupa sig i många intressanta ting inom
ramen för ämnet.
Sist men inte minst skall påpekas att
'"ljuderuttan, sa räven" illustrerats på ett
härligt sätt av konstnären Owe Gustafsson.
Tillfrågade elever på plats var lika förtjusta i
bokens rävar och ormar som undertecknad!

Nib' Häggbom

Tjuderuttan,
sa räven

Sång och danslekar från förr till nu

Finns i din bokhandel
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Zornmärket
Zorns spelmansmärke har till syhe att medverka till att
vidmakthålla och öka intresset fÖr den svenska folkmusi-
ken Det betyder bl a att nya generationer skall stimuleras
till att på ett traditionsbevarande sätt vidareföra och skapa
förståelse för den musik och dc spelstilar vi ärvt från äldre
tiders spelmän Märket är val känt i samhället och att ha
erövrat Zorns spelmansmärke i silver utgör såväl inåt, i
spelmanskretsar, som utåt mot samhället i övrigt en kva-
1it«smärkning av sin bärares kompetens att utöva folkmu-
sik

Zornmärket har sitt ursprung i det spelmansmärke som
konstnären Anders Zorn ritade och bekostade till den
första riksspclmansstämman, som anordnades i Stock-
holm år 1910. Märket och verksamheten runt del syftade
då. och gör det fortfarande, till främja våra folkmusikalis-
ka traditioner Det handlar om att vår folkmusik alltjämt
skall kunna behålla och hävda sin särart och sådana ut-
tryckssatt som varit kännetecknande för olika delar av
Sverige Vi upplever idag att folkmusiken står stark sam-
tidigt som ett rikt utbud av annan musik öser ur folkmusi-
kaliska kallor och även förändrar dess egenart

Zorns spelmansmärke i silver, det som berättigar till be-
nämningen riksspelman, kan erövras vid årsvisa uppspel-
ningar som, efter ansökan av främst länsvisa spelmans-
förbund, arrangeras på olika platser i landet Den som
spelar upp bedöms av en jury som består av högt kvalifi-
cerade musikmänniskor, själva spelmän De bedömer den
uppspelandes prestation från olika folkmusikaliska ut-
gångspunkter och avger sedan en utlåtande som kan inne-

bara en utmärkelse Om den gör da innebar det an
spelmannen erhåller ett diplom. ett bronsmärke. ett
diplom ener bronsmärke eller Zorns spelmansmärke i
silver Dessutom finns Zorns spelmensmarke i guld som
efter förslag från Zommärkesnämndens jury och beslut
av Svenska Ungdomsringens för Bygdekultur riksstyrel-
se kan tilldelas synnerligen framstående traditionsbära-

re.

Att Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur nu är
huvudman för Zornmärket beror på an organisationen
vid 1930-takts början genom en överenskommelse med
fru Emma Zorn fick ratten till märket och därmed kunde
återge det dess roll som livgivande faktor i svenskt
spelmansliv Stadgar utformades och vid spelmans-
stämman i Västerås 1933 kunde Svenska Ungdomsring-
en för Bygdekultur för första gången dela ut märket i
guld, silver och brons l och med detta förändrades
Zornmärket också från deltagarmärke till förtjänstmär-
ke

Under de 66 år som gått från 1933 till 1999 har 593
spelman meriterat sig för spelmansmärket i silver, 96
har tilldelats märket i guld

(Källa www ungdomsrin8ense/zom/info/info.htm)
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MARKNADSTIDNING
SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND Odén ChrisWTäppstigen 3

Johansvägen 16 645 91 Strängnäs

151 39 SÖDERTÄLJE

B

Svenska Låtå4 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 tradi-
tionen. Ett 3O-tal visor i varje del.
Pris 20:-/styck, kassetter 50:-/ styck

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

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

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

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

Morfars fars dansmusik
Berättelser och beskrivningar om den äldre
generationens dansnöjen och spelmän och hur tradi-
tionen lever idag.
Pris 25:-

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 allspelslå-
tar från vårt landskap.
Pris40:-

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

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

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

Pris SO:-

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

Kalsonger blå
Folkmusik från norra Södermanland, och andra visor från Gnesta
K P LefUer. Faksimil efter utgåvor från 1899-1900. Pris 60 kr
Pris 75:-

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 tillkom-

mer.


