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Ordföranden har ordet 
Gott Nytt Spelår! 

Det Nya året ar har, vad månde bliva? Kommer de önskningar vi har att infrias? Trots osäkerheten om 
detta måste vi önska, bygga och planera inför kommande dagar. 

Sörmlands Spelmansförbund arrangerar under 2009 ett "Framtidsseminarium", som riktar sig inte bara 
till våra egna medlemmar utan aven till personer utanför vår egen organisation. Om det kommande 
seminariet finns det mycket tänkvärt att läsa i fjolårsnumret av Sörmlandslåten nr.4,2008. Las det 
gärna igen! Hör av er med era tankar och funderingar till styrelsen, vi behöver ert stöd. 

Så har vi då också blivit medlemmar i SSR (Sveriges Spelmans Riksförbund) som har 25 landskaps- 
förbund och omkring 7000 medlemmar över hela landet. Vår uppgift blir, till att börja med, att bekanta 
oss med SSRs organisation. och kontakta kollegor inom de andra förbunden för att vidga "horisonten". 

För er som har en internetuppkopplad dator vill jag slå ett slag för vårt förbunds hemsida. Dar hittar 
man förutom våra funktionärers namn, telefonnummer och e-postadresser aven uppgifter om 
spelmansstammor, speltraffar och andra evenemang. 

Du, som kanske vill veta vilka spelmansförbund, spelmansgillen och spelmanslag som ingår i SSR, 
eller kanske rent av vill veta mer om SSR, finner fler knappar att trycka på. Dessutom finns dar en 
bloggsida dar du t.ex. kan tala om vilken sorts kurser du efterlyser. Mycket matnyttigt att upptäcka 
alltså. Adressen ar: www.sodermanlandsspelmansforbund.nu. 

Grattis till Gnestastamman, denna trevliga vinterstamma, som filler 25 år den 7 
februari 2009! 

Varma vinterhalsningar! 
Bosse G 

Sommarens stämmor och träffar 
I nästa nummer av tidningen kommer vi att ha en stammoförteckning över sommarens stammor. 
Information om kommande stammor (datum, plats och kontaktperson) skickas till Birgitta Stenberg 
(stvrelsen@sodermanlandss~elmansforbund.nu eller Stålhamravagen 3, 15 147 Södertälje) senast den 5 
april. Annonser ar också välkomna men tas med i tidningen i mån av plats. Små annonser ar lättare att 
placera i tidningen. 



en gången tid. 

Det hände mycket i slutet av sextiotalet. I världen och i spelmansforbundet. Den publikation du nu 
håller i din hand började ges ut t.ex. En annan verksamhet som förbundet då började satsa på var 
kursverksamhet. Man ville ge medlemmarna ökade kunskaper om det sörmlandska låtspelets egenart. 
Man ville slå ett slag for gehörsspelet som ett alternativ till den notbundenhet som då var vanlig. 
Samtidigt ville man skapa möjligheter for spelmannen i landskapet att träffas och spela vid sidan om 
de stora arrangemangen som då var få: Spelmansstämman på Julita Skans midsommardagen och 
spelmansforbundets årsmöten under vinterhalvåret. 

Jag kommer ihåg den första gehörskurs jag var på. Var den hölls har fallit mig ur minnet men jag 
minns att musikläraren och nyckelharpisten Gösta Sandström var engagerad som kurslarare. Andra 
kursteman följde. Ibland fördjupade vi oss i ett visst material, andra gånger i en viss stil. Ibland hölls 
kurser ihop med folkdansarnas organisation och då fick vi se hur vår musik fungerade till den dans 
som hörde ihop med låtstilen. 

Det var populära kurser. Man fick "hänga på låset" om man ville vara saker på en plats. Annars 
riskerade man att hamna på reservlistan. Detta trots att det inte var speciellt billiga kurser. En 
veckohelg på en kursgård, lördag - söndag eller ibland start redan fredag kväll, kostade sina modiga 
slantar. 

Det var inte bara sörmlänningar som deltog. Nar slängpolskan introducerades som musik- och 
dansform var det deltagare fian hela södra och östra Sverige. Därifrån har jag en intressant upplevelse. 
Jag träffade många år senare spelman från syd som gått på kurs för dem som en gång var i Sörmland 
på kurs. Då fick jag höra att mitt satt att spela slängpolska var helt fel. De hade nämligen lart sig av 
spelman som varit i Sörmland på kurs ..... for mig - men det sade jag inte. 

Hur ser kursverksamheten ut i dag? Finns den? Låtlager for ungdomar finns som ar eftertraktade och 
välbesökta. Men vad vill den vanlige medlemmen ha for typ av kurser? Har raknar jag inte de två eller 
tretimmarspassen som erbjuds på en del spelmansstammor. De ar, i mina ögon, inte att betrakta som 
kurser dar man hinner fördjupa sig i något. 

En annan fråga ar om medlemmarna ar intresserade av att gå på kurs, att fördjupa sina kunskaper om 
sörmlandska låtkaraktarer, sörmlandsk spelmanshistoria eller sörmlandsk repertoar. Det gångna året 
har fått mig att tvivla. Tre kurser av olika slag planerades och annonserades. En kurs med fördjupning 
i en spelmans repertoar - en anmälning. 
En kurs for allspelsledare, något som verkligen behövs om man ser hur det fungerar eller rättare sagt 
inte fungerar i dag. Anmälningar från grannlandskapen men ej från Sörmland. 



En kurs för att gå igenom det nya allspelshäftet for att underlätta allspelledarens arbete vid stämmorna 
och samtidigt trana på samspel. För få anmälningar. Skall förbundets kursansvariga tolka detta som att 
det inte finns något intresse hos medlemmarna att förkovra sig? Eller är medlemmarna bara 
intresserade av att bevista sådana kurser där man lär sig nya melodier? 

Den enda som har svar på den frågan ar du, kara läsare. Hör av dig! 

Kallelse till årsmöte 

den 14 mars 2009 kl. l3  .O0 i Malmköpings Stadshus 

Vi börjar med gemensamt fika och allspel innan årsmötesförhandlingarna tar 
vid. Efteråt blir det middag till subventionerat pris (betalas till kassören efter 
förhandlingarna). 

Anmälan senast den 5 mars 

till Torsten Gau 01 6-420070 eller skicka e-post till 

Anmäl deltagande i årsmöte inklusive middag eller bara till förhandlingarna. 

På årsmötet kommer en stadgeändring att behandlas. Det galler 8 11 dar lydelsen ar: 

"Ordinarie förbundsmöte hålls årligen fore april månads utgång. " 

Styrelsen föreslår följande utformning av paragrafen: 

"J l l .  Ordinarie förbundsmöte hålls årligen fore april månads utgång. Kallelse skall 
utgå senast sex veckor innan mötesdagen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 
fira veckor innan mötesdagen. " 

Bidrag till verksamhetsberättelsen skickas till Birgitta Stenberg senast den 20 
februari via e-post styrelsen@sodermanlandsspelmansforbund.nu eller Birgitta Stenberg, 
Stålhamravagen 3, 15 147 Södertälje. 
Styrelsen förbehåller sig ratten att redigera insända bidrag. 



Leif Epel 

Rapport från Nordiska Nätverksträffen for Musikarkiv 
Ronneby 12-13 november 2008 

Vi har träffats vi likasinnade arkiv, stora som 
små, statliga och föreningsdrivna, for att um- 
gås, utbyta erfarenheter och lära oss lite mer 
om varandras verksamheter. 

Denna gång var vi i fagra Blekinge, men efter- 
som det är tidigt mörkt om kvällarna och vi var 
längst nere i källaren, såg vi faktiskt inte så 
mycket av omgivningen mer än att Ronneby 
Brunnspark verkar mycket välskött och välan- 
lagd. 

Vi var 35 deltagare från olika institutioner och 
9 föredragshållare, tempot högt och intensivt 
och vi skall här ge ett litet utdrag ur det digra 
programmet. 

Föreningen Blekinge Musiksamlingar stod som 
inbjudare till träffen. En förening med bara ett 
år på nacken, drivs av ett 20-tal medlemmar 
med stöd av lanets musikorganisation, Musik i 
Blekinge. 
Man har fått ett rum i deras lokaler och arkiv- 
utrymme, en accessanställd har man for att 
kunna migrera (Överföra) ljudband till digitalt 
media. 

Man har bö ja t  med något som kallas, "från 
hyllor och vrår", en inventering och insamling 
av föreningars och privatpersoners material, 
som skall filla arkivet så småningom. I första 
hand tänker man sig en inventering av vad 
olika föreningar har i sina arkiv men själva 
registreringen och dokumentationen av före- 
ningarnas arkiv skall man överlämna till resp 
organisation. 
Man gav oss en inblick i hur man genom sina 
kontakter hittat helt - for föreningen - okända 
personligheter, som på sin tid bidragit till ett 
rikt musikliv i Blekinge. B1 a en sotarmästare 
Feyerabend i Karlskrona, som inte bara sotade 
- han sjöng också till luta och gjorde egna ton- 
sättningar, var tyngdlyftare, kommunalpoliti- 

ker och ordförande. Vi fick lyssna till ett par 
50-talsinspelningar med honom, som fore- 
ningen digitaliserat och arkiverat. 

Ett exempel på vad man kan åstadkomma 
lokalt beskrevs av Lena Dahlquist fi-ån spel- 
mansforbundet (och vice ordf i föreningen), 
som berättade om sina 70-talsintervjuer och 
inspelningar från olika ålderdomshem. Dessa 
tidsdokument och traditionsspelningar har man 
gett ut i ett par nothäften med blekingsk musik. 
Banden håller nu på att Överföras och sparas 
digitalt. 

En av Musik i Blekinges anställda, Niclas 
Höglund, berättade om sin idé att dokumentera 
den blekingska jazzen. Han fick klartecken 
från arbetsgivaren och startade i samarbete 
med länsmuseet en kartläggning av jazzmusi- 
ker. Han fick tag i 16 st som blev underlag for 
en bok och en utställning om jazzlivet i Ble- 
kinge. Det blev ca 10 tim intervjuer och ca 100 
låtar - på lackskivor, rull-ljudband och kasset- 
ter. Materialet digitaliserade han för att ha i sin 
bok "Ta de' från sticket". 2 CD skivor medföl- 
jer boken, en med intervjuer och en med mu- 
sik. 
utställningen visades under ca ett års tid på 
lanets olika bibliotek. På varje bibliotek invig- 
des den med en konsert. Han fick under sina 
resor med utställningen kontakt med många, 
som gav honom nya uppgifter och ny informa- 
tion om olika jazzmusiker och orkestrar, som 
turnerade inte bara i Blekinge utan runt om i 
landet. 

En av de nyare aktörerna, Östergötlands mu- 
sikarkiv, presenterade sig. Man kommer att i 
samarbete med SENSUS, börja ett projektar- 
bete genom att ta hand om spelmansförbundets 
samlingar. ~ rk ivu t r~mme  hade man fått (gra- 
tis) hos stadsarkivet i Linköping. 



Det var stora som små frågor som togs upp 
under de intensiva dagarna. 
Vi fick en timmes kort introduktion ang upp- 
hovsrätten av en doktorand från Sthlms Uni- 
versitet. Kontentan av svårigheten med inlam- 
nat material kan val enkelt sammanfattas: 
skaffa ett intyg att ni har fri förfoganderätt till 
materialet. Ni far inte göra någonting med 
materialet utan upphovsmannens tillstånd. Gör 
det ändå och lycka till! 

Från Svensk Visarkiv kom Lena Forsgren, hos 
vilken vi från arkivgruppen gjort ett mycket 
uppskattat besök tidigare, och berättade om ett 
EU-projekt kallat DISMARC. Kortfattat går 
det ut på att samtliga musikarkiv i Europa skall 
ansluta sig på frivillig basis, och genom att 
använda sig av gemensamma typbeteckningar 
skall man kunna göra slagningar och sökningar 
i resp lands arkivs kataloger, trots att man inte 
kan språket. Lena uppmanade alla närvarande, 
som inte rapporterat till henne, att skicka in en 
beskrivning över sina samlingar. Det finns ett 
särskilt formulär for ändamålet. 

En sensation presenterades - de flesta kände 
till detta men, roligt var det ju ändå: genom en 
tillfallighet hittade Magnus Gustafsson från 
Smålands musikarkiv ett antal lådor nere i 
Växjö biblioteks arkivkallare 2004. De var 
oöppnade sedan slutet av 1800-talet och inne- 
höll uppteckningar av engelsmannen George 
Stephens, språkvetare och runforskare, som var 
bosatt i Sverige sedan 1834. Genom sin van 
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius kom han att 
intressera sig for insamlande av visor och bal- 
lader. 

Ballader och balladvarianter, tidigare helt 
okända, fanns i dessa uppteckningar, som be- 
stod av 1000 manuskript. Däri ingick 400 bal- 
lader, varav 140 nya balladvarianter och 2 helt 
nya balladtyper. Alltså inte mindre an en ren 
sensation. Detta har lett till att man har fatt 
pengar från olika håll och kunnat anställa ett 
antal forskare, som nu arbetar med materialet 
utifrin nya, tidigare inte gjorda vinklingar. En 
antologi ar redan utgiven och ytterligare en 

utkommer under 2009. En del av arbetet består 
i digitalisering for att publicera balladerna på 
nätet. 

Det roligaste och for oss folkmusiker mest 
udda inslaget var nog nar hårdrockforskaren 
Jan Stark presenterade sina två utgivna encyk- 
lopedier och berättade om sin kommande av- 
slutande 3:e bok om hårdrockens utövare i 
Sverige. 
Ett enormt arbete låg bakom insamlandet av 
alla dessa grupper, som kom, fanns och för- 
svann. Han beskrev detaljerat svårigheterna 
med att hitta personer bakom artistnamn och 
artistmakeups. Varifrån de kom, var de hade 
turnerat, vilka skivor de hade tillverkat och gett 
ut. Man spelade in en skiva, fick ett 50-tal för 
eget bruk, skivbolaget tog resten och rattighe- 
ten. Förtjänsten blev alltså de man själv kunde 
sälja. 
Hans föredrag blev ett mycket uppskattat in- 
slag under den har dagen. Musiken som spela- 
des, fick åtminstone oss att andra lite på vår 
uppfattning om vad hårdrock kunde vara. 

En stor del av vår tid upptogs naturligtvis av 
den nya tekniken. Digitalt: hur man gör - vil- 
ken utrustning behöver vi och vad bör vi tanka 
på. Generellt kan vi val saga att det vi behöver 
idag ar ganska enkel utrustning, extra ljudkort 
med olika ingångar, bra kablage - poängterades 
flera gånger - lagg till några kronor på kon- 
taktdonen, och var försiktig med användandet 
av automatiska brusreduceringar, så blir de 
flesta rullbandsinspelningar mycket bra kopie- 
rade. Värre kan det vara med alla våra gamla 
kassetter. Dels ar inspelningarna många gånger 
svajiga och dåliga, dels har vi kanske inte idag 
tillgång till en bra uppspelare, vilket gör migre- 
ringen knepigare. 

Samtliga kunniga framhöll också att de sten- 
kakor och vinylskivor vi har hemma, skall vi 
spara som de ar, eftersom de ar ljudbeständiga 
och håller sig. Även om vi tror att det kan bli 
svårt med uppspelningsmaskiner i framtiden, 
så är de tryggare an dagens CD-skivor som inte 



ar något lagringsmedium utan enbart ett upp- 
spelningsmedium. 

Eftersom vi nu var i Blekinge, med närheten 
till örlogsstaden Karlskrona, var Marinens 
Musikkårs arkivarie med på vårt seminarium. 
Som en extra knorr blev hela gänget inbjudna 
ner till K-krona och musikkårens arkiv, ett 
mycket intressant och givande studiebesök. 
Han berattade om sina mödor att hinna med att 
plocka fram alla noter för 30 musiker, och alla 
stammor . Ett stycke gick val an, men man 
hade 2-3 konserterlvecka och varje gång upp- 
fördes upp till 10 olika stycken. 

Som avslutning på det alltför korta studiebesö- 
ket blev vi inbjudna att övervara en konsert 
med Marinens Musikkår. Det var orkester- 
stycken komponerade enbart för blåsorkestrar, 
mycket spännande och sällan hörd musik. Men 
avslutningen var som Leif ville ha det: Re- 
ginamarschen - En militär blåsorkester skall 
spela marscher!! 

Nästa år träffas vi i Växjö och då hoppas vi, att 
vi från Sörmlands Musikarkiv kan berätta lite 
mer hur långt vi hunnit i vårt arbete - gå gärna 
in på hemsidan och se vad som erbjuds: 
www.sonn1andsmusikarkiv.se 

träffen 2008. 

Sparreholmstraffen - 40-årsjubileum 2008 

Första helgen i september - då vet ALLA att Danskvällen startar alltid med ca en halvtim- 
det ar dags för Sparreholmstraffen. En kväll mes allspel, som i år leddes av vår eminente 
nar spelmän och dansare samlas vid Hyltinge allspelsledare Ingvar Andersson. Under denna 
Hembygdsgård för att för, troligen, sista halvtimme blev samlingen spelman sakta men 
gången i sommar få chans att spela och dansa säkert allt större och inkräktade så småningom 
på loge, att kunna gå ut och in i bara skjortar- på dansgolvet, och det blev dags att spela i 
marna och njuta av en skön sensommarkvall. mindre konstellationer. Det ar en populär till- 



stallning for alla dansare, som menar att det 
faktiskt inte finns så många stallen som detta 
att åka till. Och att fa dansa till så många 
skickliga spelman! En liten kul blankare hit- 
tade jag i Sörmländska Folkdansringens proto- 
koll från ett par veckor efteråt: . . ."kunde kon- 
statera att aven spelman kunde dansa"! 

Under kvällen spelade b1.a ungdomar från 
trakten till dans, under ledning av Leif Johans- 
son och Ing-Marie Sundin, som tidigare under 
dagen haft kick-off kurs för ungdomarna i 
Malmköpings Hembygdsgård. De delade 
kvällen med Kapellet Spiskroken, Ingvar An- 
derssons Trio, munspelande Ove Karlsson och 
Birger Meijer, Malmabygdens Spelman, An- 
ders Hasselqvist/Håkan Pettersson, Christer 
Odén/Ola Brostam, Smedur från Eskilstuna 

m.fl. Inte undra på att svetten lackade på dan- 
sarna.. . 

Det var dessutom jubileum, 40 år har det gått 
sedan starten 1968. Logen, tidigare dansbana, 
var då nybyggd av hopsamlat timmer. Malma- 
bygdens Spelmanslag med dåvarande med- 
lemmar Sören Ohlsson, Ingvar Andersson, 
Bertil Sjöberg och Bror Andersson, var initia- 
tivtagare till traffen. De har tillsammans med 
Folkdansarna i Malmköping under alla år ar- 
rangerat traffen, men nu var det Sörmlands 
Spelmansförbund som axlade arrangörs- man- 
teln. Det var dock ingen fikaservering denna 
gång, men med medhavd kaffekorg blev det 
lika trevligt som det alltid har varit - alla 40 
åren. 

Kapellet Spiskroken med Sören Ohlsson, Arne Blomberg och Bernt Olsson 

I dagarna tre anordnas Stockholms Skärgårds Folkmusikfstival på natursköna ön Djurö, öster om 
Stockholm. Samtliga aktiviteter fredag och lördag ar förlagda till Djurönasets populära 
konferensanlaggning. Festivalen avslutas på söndagen med en spelmansgudstjanst i Djurö kyrka. 

För mer information, gå in på: www.d~iurospelmen.se ,.Du kan aven ringa Raimo 08-571 505 79, 
073-094 99 28 eller Börje 08-571 519 32,070-666 51 13 



Spelträff 
Nyköpingshus Spelmansgille tog initiativ till en stafett-spelträff lördagen den 8 november 2008 i 
Föreningsborg Bettna. Speltraffen utannonserades på SSF hemsida och besöktes av ett 20-tal spelmän 
från Nyköping, Oxelösund och Flen 
Musikanterna satt utplacerade i en ring och låtvalet cirkulerade i ringen. Ingen utsedd ledare fanns 
utan vi spelade det vi tyckte var roligt. Repertoaren var huvudsakligen från Södermanland men också 
från övriga delar av Sverige. 
Speltraffen började kl 15,OO och avslutades omkring kl 22,OO. Två avbrott for kaffe och bröd, som 
deltagarna själva tagit med sig, skedde under kvällen. 
Mycket musik och skratt förekom på en gemytlig och lattarrangerad tillställning som vi kom överens 
om skulle cirkulera bland sörmländska spelmanslag . Nästa stafett-speltraff åtog sig Flensbygdens 
Spelmansgille att arrangera i Flen under våren 2009. 
Tack Nyköpingshus Spelmansgille för en trevlig kväll. 

/per-Ake Wallin 

Låtar efter Eriksson 

Våren 2005 fick vi en ny utgåva till vårt förbund. Ett facsimiltryck av en notbok som tillhört 
"Eriksson", som det står på omslaget. Boken skänktes till Spelmansförbundet under Gustaf Wetters 
tid, men blev sedan liggande i arkivet anda tills en dag då ödet ville att den skulle falla i händerna på 
Christina Frohm. Vem Eriksson var är inte klarlagt men efter jämförelser med låtmaterialet i K P 
Lefflers uppteckningar "Folkmusiken i Norra Södermanland (1 899) vill man gama tro att det rör sig 
om den berömde Pehr Ericsson, Helgarö. 

Hur det nu an ar med ursprunget så innehåller den lilla boken många fina låtar. Av de som aven finns i 
Lefflers uppteckningar ges har intressanta varianter. B1 a hittar man en av de mest spelade, som brukar 
kallas "Urburskan". 

Det ar en rekommendation att ta till sig låtarna i boken och förnya och utvidga sitt låtinnehav. 
Handskrivna noter kan ibland vara lite knepiga att läsa. Jag ger nedan fyra av låtarna, Urburskan samt 
tre favoriter, i facsimil och översatta till maskinell notskrift, direkt "översatt" från handskriften. Lycka 
till med tolkningarna! 

UvLundgren 



D.S al Fine 

D. S al Fine 





SPELMANSSTAMMA i Eskilstuna 

Lördagen den 7 mars från kl 12.30 i 
MUNKTELLARENAN 

"Förspel" med allspelstraning kl 12.30- 13.45 
Stamma med scenframträdande kl 14.00- 17.45 

Eftermiddagens hållpunkter: 
Kl. 14.00 Öppnas stämman med allspel 
Detta varvas med lokala och tillresta spelgrupper och solister till en härlig folkmusiktårta, kom och 
ta for dig! Obs! Anmälan till scen- och dansspel! 
Kl. 17.45 avslutas stämman med allspel. 
Kl. 18.00 startar dansen. 

Se och hör ALLSPELSL~TARNA på www.leffew.se (STAMMOR) 

Info och anmälan till scen- och damspel: Bosse 016-42 07 15, Roland 016-35 32 54 
Arrangörer ar Eskilstuna Spelmansgille, Rekarne Folkdans Gille. Medarrangörer är Södermanlands 
Spelmansförbund och Eskilstuna Kultur 

För tredje året i rad håller vi till i MunktellArenans konferenslokaler, där det finns bra plats for buskspel 
och dans samt goda parkeringsmöjligheter (avgiftsbelagda) och tillgång till arenans mat- och 
kaffeservering. I år har vi tagit bort våra kurser. Dagen börjar med gemensamt spel, som utmynnar i 
allspelsövning. Som vanligt räknar vi med att kunna bjuda på tre-fyra timmars spel från scen samt dans 
under kvällen. 

Bo Björkman 





2009 års spelmansstämma i Eskilstuna 
Eskilstuna spelmansgilles traditionella spelmansstarnma, första lördagen i mars, blir nasta gång den 
7 mars 2009. Stämman har årligen arrangerats sedan 1988, varför det nu blir för tjugoandra gången. 
2009 års stamma hålls på samman plats som de sen-aste två åren, i MunktellArénans ..................................................... utbildningslokaler. Liksom vid alla tidigare stammor ., 
ar Rekarne Folk-dans Gille medarrangör och kommer i 
att medverka med dans-uppvisning under ONESTASTAMMAN i 
scenprogrammet samt hålla i delar av kvällens e 

Elektron Gnesta dansprogram. Närmare upp-gifter om programmet . 
kommer i nästa nummer av Sörmlandslåten. e 

MunktellArénan medger goda möjligheter till i Lördag 7 februari 2009 
buskspel, parkering (avgiftsbelagd), servering m.m. E * 

il 

BoBjöban.,  ;Vi firar 25-årsjubifeum! i 
Arsmöte 2009 
Den 14 mars 2009 ar det dags for 
spelmansforbundets årsmöte. 

Bidrag till verksamhets- 
berättelsen 
skickas senast 20 februari till 
styrelsen@,sodermanlandsspelmansforbund.nu 
eller med vanlig post till Birgitta Stenberg, 
Stålharnravagen 3, 15 1 47 Södertälje. 

Vill du vara med? 

i $'DANS- OCH SPELKURSER i 
<L 

JKONSERT 
ESPELM ANSSTAMMA . 

i EALLSPEL JSCENSPEL * 

SBUSKSPEL 
* 

$""Dansa tillsammans 
e - BARN O VUXNA" 
i $VISSTUGA $POLSKEAKUT i 

EDANS HELA )<VALLEN 
* 
e till olika spelman 

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

Vill du bidra med material till Sörmlandslåten och arkivet? 

Vi söker t ex efter spelmansportratt av mer eller mindre kända spelman runt om i Sörmland. Kanske 
finns det någon i det egna spelmanslaget som du tycker ska dokumenteras för nutiden och framtiden. 
Eller har du egna idéer om vad du skulle vilja göra? 

Gustaf Wetterstugans ytterdörr ar otät och det skulle behöva göra något for att f3 till en lite tätare 
dörr, speciellt vintertid. Intreserad? 

SSR - nu blir vi medlemmar och nu behöver vi i styrelsen hjälp från er medlemmar för att aktivt 
kunna arbeta med SSR-frågor. 

' ' ' Ring till någon i styrelsen (telefonnummer i början av tidningen) eller maila till 
styrelsen@sodermanlandsspelmansforbund om du vill hjälpa till med Sörmlandslåten, 
dörren eller något annat. 



Blomberg Arne & Carin 
Returadress Södermanlands Spelmansförbund Törnevalla lararbostad 
Mestavagen 1A, 632 36 Eskilstuna 
Avs. Kurts Bokbinderi AB, Box 146, 631 03 Eskilstuna 

590 62 Linghem 

Svenska [Htar, Södermanland 
Faksimil av orginalutgåvan från 1935 
Pris 50:- 

A G Rosenberg 
420 Svenska Danspolskor 
fran Södermanland och andra landskap 
Pris 70:- 

Sörmländska visor del I, 11,111 
Visor för praktiskt bruk från den 
sörmlandska traditionen. 30-tal visor/del 
Pris 20:-Ist 

A P Andersson 
75 latar och visor fran' Södermanland och 
Narke uppt. 1880 av skollararen i V:a 
Vingåker, August Petter Andersson 
Pris 60:- 

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

Erikssons notbok 
Latar från norra Sörmland 
Faksimilutgava 2005 
Pris 75:- 

50 Sörmlandsl&tar för tvh fioler 
Utgiven till minne av Olof Andersson 
Arrangerade av O A 
Pris 50:- 

Sörmländska Brudmarscher 
I arrangemang för orgel 
Pris 40:- 

Folkmusik fian norra Södermanland 
K P Leffler 1899-1 900 Faksimilutgåva 
Pris 75:- 

C A Lindblom 
97 latar hämtade ur tvil spelmansböcker 
fran 1853 och 1856 med historik om 
spelmannen 
Pris 50:- 

Sörmländska allspelslitar II 
Pris 2O:Jst 

I den sköna Vinghkersbygden 
Folkmusik från Vingåker med Simmings, 
Anita Hedlund och Christina Frohm 
Pris 30:- kassett 

Välkommen till världen 
Visor för små och stora barn frAn den 
sörmlandska traditionen. 
Pris 30:- kassett 

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

Latar för Allspel 
+ CD skiva 
Pris 140:- 

Ring din beställning till Torsten Gau, te1 016-42 00 70 eller skriv till honom p& adress 
Mestavägen 1 A 632 36 ESKILSTUNA, s& f&r du ett paket med faktura. 
Portolfraktkostnad tillkommer p& angivna priser. 




