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Ordföranden har ordet 

Julitastämman på Midsommardagen regnade nastan bort. Sånglekarna höll på att inte alls bli av men 
räddades upp på scenen, som fick ersätta dansen kring majstången för de danssugna barn med 
föräldrar som trotsade regnet. Allspelet förflyttades snabbt till Skansenkyrkan för att nastan lika snabbt 
återvända till scenen när regnet upphörde och stämma och scenspel tog vid. Invigningstalare för 
stämman var Ulf Wedberg, son till storspelmannen Ture Wedberg från Katrineholm. Denne var, under 
många år, tillsammans med Gustaf Wetter, ledande i förbundets styrelse. 
En av publiken mycket uppskattad spelmanskonsert i Skansenkyrkan avslutade dagen. 

Den 27 juni i år  hölls. riksspelmansstamman på friluftsteatern i Mariebergsskogen i Karlstad. 
Arrangörer var Varmlands Spelmansförbund och Svenska Folkdansringen. Arets 
Zornutmarkelser fördelades på 9 diplom, 17 bronsmärken och 8 silvermärken samt 2 
Zornmarken i guld. Dessa tilldelades två värmlänningar Alf Olsson, Saffle "för masterligt, briljant 
och traditionsrikt spel av låtar från Svanskog" och Per-Olof Moll, Karlstad, "för masterligt, 
genuint och traditionsmedvetet spel av låtar från Sarna". 

Den unga Caroline Eriksson från Sörmland tog silvermärket och blev därmed riksspelman. Juryns 
motivering löd "för dansant och klangfullt spel av låtar från Södermanland". Grattis till 
riksspelmanstiteln! 

I slutet av april for tre styrelsemedlemmar till SSRs årsmöte på Gotland. Rapport från mötet finns att 
läsa i tidningen. 

Med sommarhälsningar, 

Sörmländska folkmusikfonden 12 24 74-0 



Stig Norrman 

Rosenbergs polska 
Liksom alla spelmansförbund har även vi i 
Södermanlands spelmansförbund våra 
husgudar. En av de främsta och ofta 
citerade är A.G.Rosenberg och hans tre 
samlingar med 420 Svenska Danspolskor 
m.m., speciellt första samlingen, 
"sömlandshäftet" med sina 160 polskor, 
visor och danslekar. Alla melodier är 
arrangerade för piano vilket var i det 
närmaste regel för utgåvor av den här 
musiken under 1800-talet och frågan är då 
naturligtvis - hur mycket folkmusik finns 
det i pianonoter? 

Anders Gustaf Rosenberg föddes 1809 och 
avled 1884 och hans tvåhundrade 
födelsedag firades också vederbörligen den 
9 maj i år med festskrift, jubileumstal och 
uppspelningar i Floda kyrka 

Rosenberg tillhörde samma generation 
upptecknare som t.ex. Richard Dybeck och 
var liksom många av folkmusikens tidiga 
upptecknare konstmusikaliskt skolade eller 
konstmusikaliskt bildade. Även om dessa 
blev djupt tagna och fascinerade av den 
musik de fick höra på landsbygden menade 
de, att det var först i konstmusikalisk form 
som musiken kunde komma till sin rätt och 
sålunda accepteras av borgerligheten i 
städerna. Att låta spelmän och sångerskor 
själva framträda med sin musik på 
estraderna var otänkbart; det gällde att 
använda det musikaliska "språk" som den 
tilltänkta publiken förstod. Denna 
uppfattning fanns kvar långt in på 1900- 
talet t o m när folkmusik började spelas i 
radio då den presenterades som 
"allmogelåtar" i kammarmusikaliska 
arrangemang av etablerade yrkesmusiker. 

Rosenberg var alltså ett barn av sin tid och 
vid sidan av att samla och bevara skulle 
musiken också spelas. Här var den 
borgerliga salongen en viktig målgrupp, 
inte minst ekonomiskt. Denna var en av de 
vanligaste musikaliska miljöerna på den 
här tiden då all musik var "livemusik". 
Musikutövandet hade hög status och till 
salongen bjöd man in vänner och bekanta 
för att äta gott och visa upp familjens 
musikaliska talanger; plus i kanten var det 
om man hade en vacker fru eller dotter 
som sjöng och spelade piano. Och på 
repertoaren fanns allt från enklare stycken 
för sång och klaver till pianotranskriptioner 
av symfoniska verk, operaarior och - 
folkmusik. 

... 

Rosenberg var av sin samtid en erkänd 
kyrkomusiker. Han deltog aktivt i turerna 
kring revisionen av J C F Hzffners 
koralbok från 1820 och stödde Hzffners 
principer som innebar att det tidigare 
folkliga sångsättet med sina melodiska 
variationer, utsirningar och dansrytmer 
stramades åt. Notvärdena utjämnades, den 
"glättiga" tretakten undveks, melismer dvs. 
flera toner på samma stavelse, förbjöds. 
Sången skulle skrida fram strikt och 
värdigt med musikalisk precision. 
Resultatet blev emellertid att det redan 
tidigare långsamma tempot blev "groteskt 
långsamt" enligt en samtida lyssnare. Från 
att församlingen hade styrt orgel och 
försångare vilket Rosenberg var emot, tog 
orgeln nu över och styrde församlingen 
med fullt och mäktigt drag. Men 
menigheten saknade sina gamla koraler 
och det var först i och med 1921 års 



koralbok som ordningen återställdes i såväl 
tretakt som punkterade fjärdedelsnoter. 

Melodierna till sörmlandshaftet 
upptecknades l823 till l835 i Mellösa och 
angränsande socknar men gavs ut först 
1876, alltså drygt fyrtio år senare. Övriga 
häften i samlingen gavs ut 1882 och l89 1, 
det sista sju år efter hans död. Även i dessa 
finns ytterligare (minst) ett hundratal 
melodier från Södermanland medtagna. 
Eller från gränstrakterna mot Östergötland 
men "kunna icke säkert uppgifvas till sitt 
ursprung" som det heter i ett av förorden. 

Rosenberg redigerade uppteckningarna 
vilket var nödvändigt för att flytta 
melodierna från fiol och nyckelharpa till 
piano. Men han fick också kritik för att 
b1.a. ha ändrat i en samling polskor efter 
Byss-Kalle som han fått av organisten 
Mats Wesslén i Österlövsta, en av hans 
medhjälpare. Hur många ändringar som 
gjorts i övriga uppteckningar är okänt men 
troligen har liknande "redigering" skett i 
alla tre häftena. Generellt är också det 
angivna tempot lägre i samlingens 
melodier, "i en sorts menuettstil, tvärt emot 
senare tiders smaklösa fläng" som han 
skriver i ett av förorden. Den nya tidens 
vals- och pol(s)kavarianter var inget för 
den konservative Rosenberg. 

Till en upptecknares privilegier hör att 
välja, både vad som skall bevaras och vad 
som skall glömmas bort. Vi vet inte ens om 
de låtar som tecknades upp var de som 

spelmännen helst eller mest spelade. 
Många av de gamla upptecknarna hade en 
starkt idealiserad bild av folkmusiken och 
tog bara med vad de ansåg vara det basta 
(aldsta) av de basta (aldsta?) spelmannen. 
Rosenberg och andra samtida upptecknare 
var säkert mycket angelägna om att radda 
vad de ansåg vara en utdöende 
folkmusiktradition, men de var aldrig 
några traditionsbärare själva utan 
företrädde mer en folkmusiksyntradition 
som de ville föra vidare med den metod 
som var mest gångbar - 
pianoarrangemanget. 

Hur mycket folkmusik finns det då i 
Rosenbergs pianonoter? Att återföra 
konstmusikaliskt arrangerade melodier till 
folkmusik för fiol och nyckelharpa kräver 
sin spelman. Tyvärr spelar många idag, 
troligen de flesta, strikt efter noterna 
eftersom det är enklast och bekvämast så; 
vi vet ju inte heller hur Rosenbergs 
sagesman lat. 

Men det var nog knappast hans ambition 
att framtida spelman skulle föra låtarna 
vidare genom att kopiera melodierna i hans 
pianonoter. Där vände sig Rosenberg till en 
helt annan publik och det mest realistiska 
vi fick höra i Floda kyrka var förmodligen 
pianistens tolkningar. För att få fram 
folkmusiken i hans samlingar räcker det 
nog inte med notlasning, god teknik och 
tidstypiska instrument utan snarare an mer 
av den musikaliska fantasi och 
variationsförmåga som så många av 
samtidens spelman hade, men som idag 
nästan helt tycks ha fallit i glömska. 



Några låtar ... 
På uppdrag av Södermanlands Spelmansförbund år 1936, gjorde Olof Andersson en 
"insamling och tillvaratagande av landskapets ännu förefintliga folkmelodier". Resultatet blev 
notsamlingen Sörmländska Låtar som innehåller ettusen låtar från alla delar av vårt landskap. 

Sörmländska Låtar i pappersformat finns inte längre till försäljning men notsamlingen och 
mycket annat intressant, finns tillgängligt på vårt öppna digitala musikarkiv - 
www.sorm1andsmusikarkiv.se. 

Här är ett par mycket bra låtar ur samlingen som jag tycker är värda att uppmärksammas: 

- En polska efter Axel Viktor Johansson 
- En vals efter Bertil Sävström, Svärta Nyköping, som han lärt sig av sin morfar Axel 

Viktor Johansson, också han från Svärta 
... 

Spela och njut Lennart Nordin 

Polska efter Axel Viktor Johansson 

Spelman, noter, inspelningar. Kolla! ! ! ! ! 



Vals efter Bertil Savström, Svarta 

Markus Eriksson 

Minneskonsert i Floda 
Att vi sörmlänningar i år har jubileum, 200 
år sedan Anders Gustaf Rosenberg föddes, 
har väl knappats undgått någon i förbundet. 
En skrift gavs ut med förra numret av 
Sörmlandslåten och lördagen den 9 maj 
hölls en konsert till minne av denne 
follunusikupptecknare. Platsen var Floda 
kyrka, där Rosenberg själv varit verksam 
vid orgeln många år tidigare. Kerstin 
Pettersson, en av huvudpersonerna bakom 
skriften om Rosenberg, inledde med en 
snabb resumé om Rosenberg liv. 
Medverkade i konserten gjorde Richard 
Berg och Henric de Koster på piano, 
Ingvar Andersson, Christina Frohm och 
Birgitta Stenberg på fiol, Robert Persson 
på altfiol och Pär Furå på silverbasharpa. 
Arne Blomberg presenterade musikerna 
och låtarna som framfördes. 

Musiken var självklart hämtad ur 
Rosenbergs nothäfte och publiken bjöds på 
stor variation. På pianot framfördes 
tolkningar efter hur låtarna är nedtecknade 
i Rosenbergs häfte. (I häftet är låtarna satta 
för just piano.) Ofta spelades sedan samma 
låt igen på andra instrument, fast med 
"spelmanstolkning". Det var mycket 
intressant att höra samma låt med så vitt 
skilda karaktärer. Ännu mer variation blev 
det då några låtar framfördes på omstämda 
fioler och även med fyrsträngsspel. Som 
åhörare var det svårt att inte klappa 
händerna efter sådana fina framföranden 
(publiken var ombedd att klappa först efter 
konsertens sista nummer). Som avslutning 
spelades en av Rosenbergs egna 
kompositioner för fyrhänt piano. En 



mycket värdig avslutning på en väldigt intresset finns kanske vi så småningom kan 
lyckad konsert där alla medverkande ska få se det bli verklighet. 
ha en eloge, även de personer i 
projektgruppen som ordnat så konserten Efter konserten var spelmansstämma 
blev möjlig. anordnad i Floda sockenstuga. Allspel och 

scenspel stod på schemat och många 
spelmän valde att framföra 
Rosenbergs låtar även här. Floda 
hembygdsföreningen hade ordnat 
med fika. Ett bra avslut på en lyckad 
dag. 

Arne Blomberg 

Säckpipor i Sörmland 1815 
I Fataburen 1945 - Nordiska Museets och 
Skansens årsbok - finns en läsvärd artikel 
Herrskap i Sörmland av Knut Bonde. 
Utgående från bevarade brev berättar han 
om sin farfars farfar excellensen friherre 
Carl Göran Bonde, som b1.a. var 
ambassadör hos Napoleon. En av hans 
närmaste vänner i Paris var konsul Elias 
Backman och dennes franskfödda hustru 
Julie, Eléonore Bonamy. 

Elias Backman återvände till Sverige utan 
sin familj, men efter något år ville fru 
Backman följa efter sin make, men stora 
svårigheter yppade sig. Konsul Backman 
hade under Napoleonkrigen gjort stora 
förluster och ett av hans värdefullaste 
fartyg hade kapats av spanjorerna. Carl 
Göran Bonde trädde räddande emellan och 
finansierad resan. 

Fru Backman kom att bo på Ericsberg, där 
hon mer eller mindre tillbragte tio år. 
Under denna tid skrev hon regelbundet till 
sonen Charles och skildrade sitt liv ute på 

8 

det svenska bondlandet, som i den gamla 
franska damens ögon var synnerligen 
okultiverat. Hon var nu mellan 60 och 70 
år och led mycket av kylan och de långa 
svenska vintrarna. 

Ericsberg genomgick dessa år en 
omfattande ombyggnad och utträngda av 
byggnadsarbetena flyttade hela sallskapet 
till Girnmersta i Julita. Bondes artikel 
behandlar mest denna period och det är här 
uppgiften om säckpiporna dyker upp. Här 
följer ett avsnitt ur artikeln: 

. . . 
Reparationen av Ericsberg framskred 
mycket långsamt, men man åkte över ett 
slag på hösten (1 8 15) för ett kort besök. 
Fru Baclunan åkte då med de två små 
gossarna, min farfar och hans bror, i den 
stora guldkarossen, vilken tydligen på fullt 
allvar användes så sent som detta år. 
Emellertid var reparationen av 
boningsrummen långt ifrån klar och hela 
sallskapet återvände därför till Gimmersta 



för att där tillbringa julen. Ett fortepiano 
skickades över från Ericsberg och de enkla 
gästrummen i flyglarna måste tagas i 
anspråk för de många gäster, som anlände 
till Gimmersta. Man umgicks med 
grannarna på Julita och AS och på det 
senare stället ordnades en maskeradbal 
under julen. 

Vintern 18 15- 18 16 var mycket sträng och 
sjön Öljaren låg frusen långt in i maj 
månad. Man roade sig med 
födelsedagsfirningar med tablåer och 
utklädsel. Damerna försökte lära sig litet 
franska av fru Backman och min farfars far 
Carl Carlsson Bonde, gjorde många resor 
till såväl Stockholm som till familjens 
olika gods. Det som mest plågade fru 
Backman var svenskarnas osnygghet. Det 
mötte nästan oöverstigliga svårigheter att 

åstadkomma ett bad och hon ansågs minst 
sagt underlig, som insisterade på dylikt, då 
hon ju ej var direkt sjuk. Ibland hände det 
dock att till och med friherrinnan Ingeborg 
reagerade för smutsen. En dag infann sig 
en lakej att servera frukosten med händer 
så smutsiga att det syntes lång vag. 
Ingeborg blev så förargad, att hon med sin 
käpp slog till honom, hon gick nämligen 
med käpp på grund av långvarig sjukdom. 
Det hörde också till den franska fruns 
hårdaste prövningar, när hon skulle följa 
sitt värdfolk ned att se på pigbröllop i 
drängstugan. Visserligen ville hon gärna gå 
dit ned för att höra säckpiporna och 
oboerna, men doften drev henne snart upp i 
salongen igen. 

Ny Sörmländsk riksspelman 

Foto: Bo Gabrielsson 



Ingvar Andersson 

I huvudet på en spelman 

Puh, årets hittills varmaste dag och då skall 
man vara kreativ och åstadkomma något 
läsvärt. Midsommarn är över och 
spelmansstämman på Julita Skans fick en 
tyvärr sedvanlig blöt inledning. Regn över 
stora delar av landskapet hela förmiddagen ~ o t o :  Jonas Stenberg 

gjorde att en större del av den eventuella 
publiken lyste med sin frånvaro. Men, Spelmansstämman i Julita består ju av, 

precis som vi ställt in oss på att vara i förutom buskspel, av ett scenprogram med 

skansenkyrkan upphörde regnet och solen sittande, lyssnande och tittande publik. 

bröt i ~enom molnen. Sedan fortsatte den Detta måste de som rör sig på och runt 
U 

att värma oss med sin närvaro resten av scenen inse och agera därefter. Det finns 

dagen. Den värmde till och med så skönt vissa självklara saker att tänka på. När man 

att delar av den tappra publik som kommit gör entré så går man inte upp förrän 

föredrog skuggan. Spelmännen räckte föregående musikanter lämnat scenen. Och 

också till, programmet blev runt två och en man skall definitivt inte trängas med dem i 

halv timma långt. trappan upp till scenen. En till synes 
självklar sak som tydligen inte är det. 

Programmet ja, det är vad som hände på 
och runt scenen som jag vill kommentera. En annan och ännu mer självklar sak är att 

- - 

Jag har ju med åren fått en rejäl scenvana i man larvar inte upp på scenen under 

olika sammanhang. Som musiker har jag pågående nummer. Det hände i Julita. Gör 

stått inför ett fullsatt Globen. min hittills vi ett scenprogram så måste formerna runt 

största utmaning som programledare var att 
fånga intresset hos 500 larmande 
högstadieelever som kommenderats till 
Estrad i Södertälje för att lyssna på svensk 
folkmusik och se svensk folkdans. Jag 
lyckades, när konserten började hade man 
kunnat höra en knappnål falla och de satt 
lika trollbundna under hela den 50 minuter 
långa föreställningen. Hur jag lyckades, 
kära vänner, underskatta aldrig den 
spänningsskapande tystnaden. 

den arenan fungera! Av respekt för 
publiken och inte minst, de uppträdande. 

Ju mer professionella vi blir på det här, 
dess mer vinner vi publikens intresse och 
respekt. Då kommer de tillbaka och det är 
väl det vi vill. 

Till sist måste jag återkomma till vädret. 
Om midsommar legat kvar på rätt plats i 
kalendern hade vi haft kanonväder! Flytta 
midsommar! ! 



Markus Eriksson, Christina Frohm, Bo Gabrielsson 

Rapport från SSRs årsmöte på Gotland år 2009 

När vi i slutet av april begav oss till 
Gotland och SSRs årsmöte var vi nu en 
delegation fullvärdiga medlemmar och inte 
bara observatörer, som vid enstaka 
tillfallen tidigare. Redan på båten från 
Nynashamn kunde man börja identifiera 
deltagare. Fredagskvällen inleddes med 
trevande samtal runt borden vid 
kvällsmaten och så småningom kom aven 
spelet igång. De skånska spelmannen 
letade i minnet efter sörmländska låtar för 
att locka fram aven våra instrument - och 
lyckades. Särskilt val klingade Mats 
Hedbloms klarinett tillsammans med 
skåningen Ake Perssons fiol. 

SSRs styrelse syntes tyvärr inte till under 
fredagskvällen. Så har i efterhand kan det 
tyckas att vi kunnat dryfta några 
diskussionsfrågor redan under den första 
kvällen. Det är ju resorna och tiden som ar 
dyrbar. Det hade också varit Önskvärt med 
mer tid för kontakt och erfarenhetsutbyte 
mellan de deltagande förbunden. 

Lördagen inleddes med grupparbeten. Fyra 
grupper bildades - ordförandegrupp, 
ungdomsgrupp, kulturutredningsgrupp och 
nationell handlingsplansgrupp. I 
ordförandegruppen fick Christina Frohm 
förfrågan om hon kunde informera om 
2010 års jubileum på Skansen. Tur att hon 
hade förberett sig! Därefter fick gruppen 
en kort information om den skrivelse som 
Dalarnas spelmansförbund skulle ta upp 
senare under dagen och som handlade om 
det svåra ekonomiska laget för 
Folkmusikens hus. Om dalakommunerna 
inte skulle stalla upp med garantier för 
husets överlevnad planerades för en 

midsommarstrejk. (Avblåstes i början av 
juni. Red. anm.) I ungdomsgruppen 
presenterade närvarande förbund de 
ungdomsverksamheter som respektive 
landskap arbetar med. Många av 
landskapen verkar aktivt för ungdomarna 
och visar ett stort engagemang kring att 
väcka intresse hos unga för folkmusiken 
och för sina förbund. Utbudet av aktiviteter 
för ungdomar varierar stort och exempel på 
verksamheter ar ungdomsfestivaler, 
låtverkstader, låtlager, hemvandartraffar, 
konserter i grundskolor osv. 

Det diskuterades hur förbunden ska lyckas 
fånga upp de som t.ex. kommer till ny ort 
och som kanske bar på ett 
folkmusikintresse. Det konstaterades att 
det absolut 
viktigaste ar att 
förbunden syns, 
framför allt lokalt. 
För den som söker 
ska det vara lätt att 
finna en 
kontaktlank som 
leder till de 
förbund, grupper, 
träffar, aktiviteter 
osv. som finns. Det 
ar också viktigt att 
det pågår en dialog 
mellan förbunden 
och ungdomarna, 
så att förbunden vet 
att de lägger energi 

Sörmlands spelmansför- 

bunds ordförande 

Bo Gabrielsson 

på ratt aktiviteter för de yngre. 

Kulturutredningsgruppen förberedde ett 
remissvar på Kulturutredningen. Från 



sörmländskt håll efterlyste vi hur det 
slutgiltiga svaret utformades. Svaret finns 
nu på www.spelmansforbund.org Noteras 
bör att varken ordet folkmusik eller amatör 
finns omnämnt i utredningen. Då alla 
grupperna återigen träffades redovisade 
varje grupp resultatet av sitt arbete. 

ksmötet som sedan följde var mycket 
formellt och det var Örebro lans 
folkmusikförbunds ordförande Andreas 
Svensson som svingade klubban med 
bravur. Från salen hördes rop på att 
sittande ordinarie ordförande skulle agera 
mötesordförande. Det är inte brukligt och 
heller inte önskvärt. Omval blev det på 
samtliga poster och årsmötet bjöd inte 
heller på några andra överraskningar. Efter 
mötet följde en ganska lång paus då alla 
kunde passa på att njuta av den gotländska 
våren och dess ymniga blomning . Den 
lokala arrangören Gotlands 
spelmansförbund hade ordat det hela på ett 
utmärkt satt. Genom deras försorg fick vi 
också lyssna till ett föredrag av forskaren 
och Gotlandsspelmannen Ove Ronström. 

Han ville skaka om oss alla och väcka våra 
tankar om vilka vi är och var vi står. 

Frågan -om hur SSR-styrelsen tanker agera 
vad det galler "Unescos konvention om 
skydd för det immateriella kulturarvet" är 
sådant man undrar över. Detta dokument 
utgör en tankeväckande läsning omkring 
denna sent.uppkomna men viktiga fråga. 
Dokumentet kan läsas på SSRs hemsida. 

Där finns också en utredning av Par 
Moberg (spelman och lärare vid 
Musikhögskolan i Malmö) med titeln "En 
utredning av folkmusikens och den folkliga 
dansens status och behov inom den 
svenska skolan". Skriften är tänkt att tjäna 
som ett "fakta och diskussionsunderlag för 
arbetet med en handlinsplan för folkmusik 
och dans i Sverige." 

Gotlands kommuns gåva till alla deltagare 
var en rundvandring i Visby med en 
mycket kunnig ciceron. Nästa år ska mötet 
aga rum i västmanland, ryktas det. 

Låtkurs 
med Christina Frohm 

Kursen hålls i Malmköping den 31 oktober kl. 10.00-1 5.00 

Kostnad 300:- 

Lunch ingår inte men det finns möjlighet att köpa mat på köpingen. 

Utlarning sker på gehör givetvis och du bör ha spelat ett par år. Vi kommer att göra 
analys av uppteckningarna och notbilden. 

Anmälan direkt till Christina 08-85 26 69 eller e-post christina.frohm@tele2.se 
senast den 19 oktober. Antal deltagare 8-1 2 stycken. 



SPELDAG 
En heldag med låtar for allspel 
På spelmansstämman i Eskilstuna våren 
2007 presenterade SSF nothäftet Låtar för 
Allspel med tillhörande CD. Innehållet i 
haftet ar en blandning av dagens vanligaste 
allspelslåtar, de som var vanliga förr men 
lagts åt sidan och en del nytillskott. Under 
tiden som gått sedan haftet släpptes har 
jag, vid de allspel jag fått förtroendet att 
leda, försökt ta upp en del av de låtar som 
ar mindre frekventa i dag. Det har då visat 
sig att merparten av spelmannen inte hai 
dem på sin repertoar. För att råda bot på 
detta planerar SSF att i början av nasta år 
ordna en heldag med allspelsträning. 

Tanken med dagen är att vi skall hinna gå 
igenom hela haftet med tyngdpunkten 
förlagd till de mindre spelade melodierna. 

Vi kommer arr arbeta med musikens 
karaktär. Det betyder att en vals skall låta 
som en vals och inte som mazurka, att 
schottis inte låter som långsam polka, att 
hamburska inte får hambons karaktär m.m. 

Tempo ar en annan viktig parameter hos 
musiken som vi uppmärksammar. 

Lite historik runt varje låt hör också till. 

Att musikaliskt följa ledaren utan att denne 
vevar armarna av sig är en träning i sig. 

Det har upplägget innebar att du som är 
intresserad av att komma på speldagen bör 
vara bekant med alla melodierna i boken. 
Om du inte har den går den att beställa hos 
förbundet. Lyssna på den medföljande 

skivan och spela med. Om du ar bra 
notlasare så finns boken att köpa på plats 
men det bästa är att ha den innan. 

Tankt plats är Nashulta. Det ligger inte så 
avigt till som det låter. Med bil är det två 
timmar från Stockholm. 25 min. från 
Eskilstuna, 35 från Katrineholm, en timma 
från Västerås och Örebro, en timma och en 
kvart från Norrköping osv. 

Tankt spelledare är jag, Ingvar Andersson. 
De som deltagit i ett allspel under min 
ledning vet hur jag arbetar. 

I nasta nummer av Sörmlandslåten 
kommer definitiva besked om plats, tid, 
kostnader , anmälning m.m. 

Redan nu kan du som ar intresserad börja 
förbereda dig genom att spela igenom alla 
låtarna i allspelshäftet och lyssna på 
skivan. 

/Ingvar Andersson 



Spel- och danstraff i Sparreholm 

Lördagen den 5 september kl. 19.00 

Hyltinge Hembygdsgård, Sparreholm 

Kaffe och smörgås till sjalvkostnadspris 

Fri entré 
Frivilligt bidrag i spelmanshatten 

Välkomna! 
Upplysn: Bo Gabrielsson 0151-31041,070-204 67 35 eller Sven Ingemars 0157-207 30,070-201 73 62 

Arr. Södermanlands Spelmansförbund 

YNGVE ANDERSSONS 
SPEL- OCH DANSTRAFF 

Lördag 17 oktober 2009 
Cederströmsgatan 7 

(SIF-huset), Södertälje 
K1 19-24 

Servering 

Kaffe, 
smörgåsar, 

bröd och 
dricka 

Britt- Marie Swing 

samt 

láistringe Låtar 

Entré 50 kr 

Låtstuga 
Låtar efter 

Yngve Andersson 
Kl 18-20 

kursavg 100 kr 
OBS! Anmulan 

Upplysnirgar och anmälan till kurs 
Ulf, 08-550 86464 eller Kerstin, 08-532 53328 
Amangot.: Folkmusikföreningen lästringe hattu. 



Siindag 24 Aug 
M 12-00 - 16.08 



Blomberg Arne & Carin 
Returadress Södermanlands Spelmansförbund Törnevalla Ekstad 
Mestavagen 1 A, 632 36 Eskilstuna 585 64 tinghem 
Avs. Kurts Bokbinderi AB, Box 146,631 03 Eskilstuna 

B PI PORTO BETALT 

Ny CD - Låtar på sörmländska - Ny CD 

Beställes via ulflundgren@telia.corn eller 0708-550188 
Pris 160 kr + porto 

Köpsugen på annat från förbundet? Du kan ringa in din beställning till Torsten Gau, te1 0 16- 
42 00 70 eller skriv till honom på adress Mestavagen lA, 632 36 Eskilstuna så får du ett paket 
med faktura. Porto/fraktkostnad tillkommer. Exempel: 

Låtar för Allspel + CD-skiva - Pris 140:- 

Ericssons notbok Låtar från norra Sörmland Faksimilutgåva 2005 - Pris 75:- 

C A Lindblom 97 låtar hämtade ur två spelmansbacker från 1853 och 1856 med historik om 
spelmannen - Pris 50:- 




