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Ordroranden har ordet 

Bara en 25-öring 
En gång för länge sen försökte jag mig på litet gatumusicerande. Jag hade ju sett spelman sitta och musicera 
på gator och torg och i tunnelbannen i Stockholm. Det piggar upp för det mesta, man blir lättare i stegen, 
humöret går uppåt och man skänker en slant. Tank om man skulle? Jag ställde mig i en tunnelbaneuppgång, 
plockade fram mitt munspel litet diskret, tittade mig om och tvekade, ska jag våga? Jag började spela litet 
försiktigt och folk gick förbi. Då tog jag i med kraft för att nå fram och få en reaktion. Vid fötterna hade jag 
ställt en liten kartong som, hoppades jag, så småningom skulle fyllas. Folk kom och gick, så stannade 
plötsligt en medelålders man, kladd i ulster, mitt framför mig. Han såg bestämd ut. Tank att någon stannar, 
tänkte jag. Han tog ett steg fram emot mig och utbrast ett högt och tydligt USCH!, slängde en 25öring i 
kartongen och gick sen hastigt därifrån. 25öringen fick inget sällskap och jag slutade spela och gick min vag. 
Det ar enda gången jag spelat i Stockholms tunnelbana. 

Årstider. 
Hur påverkar det oss spelman? Har vi låtar från de olika årstiderna som inspirerar oss. För mig just nu nar 
tradens löv strålar i sina fantastiska färger spelar jag en gammal höstvisa jag har med mig från min barndom. 

Spela på bara. 

Bosse G. 

Kallelse till årsmöte 2010 

Spelmansförbundets årsmöte 201 Oager rum i Malmköping 
den 20 mars i Malmköpings stadshus. 

Vi börjar med kaffe och smörgås kl. 13.00 och därefter äger årsmötesförhandlingarna 
rum. Efteråt middag (betalas till kassören efter förhandlingarna) till subventionerat pris. 

Anmälan till Birgitta Stenberg 08-550 41 5 53 eller biraitta@famstenberq.se, eller 
Annelie Sandell08-580 347 18 senast den 10 mars 201 0 

Ev motioner ska skickas till styrelsen senast den 31 december 2009 för att kunna 
presenteras i nästa nummer av Sörmlandslåten. 

Bidraq till verksamhetsberättelsen skickas till Birgitta Stenberg senast den 15 
februari via e-post birgitta@famstenberg.se eller Birgitta Stenberg, Stålhamravagen 3, 
151 47 Södertälje. 

Styrelsen förbehåller sig ratten att redigera insända bidrag. 



Kerstin Pettersson 

Lite mera Rosenberg 
Som god arkeolog ska man alltid grava ner till 
steril botten. Ibland går inte det - det kan stå ett 
hus i vägen, eller exploatörens grävskopor nafsar 
en i hasorna så att man måste skynda sig. Det ar 
ungefar likadant med all forskning. Men nar det 
galler att skriva om en person börjar jag tvivla på 
att den dar rensopade berggrunden eller alven 
egentligen existerar. Det finns alltid mer, fler 
trådändar att nysta in och fler omständigheter att 
ta hänsyn till. Vad beträffar Anders Gustaf Rosen- 
berg var jag i våras ratt medveten om att jag inte 
var "fardig". Det hade bland annat behövts fler 
resor till landsarkivet i Uppsala, men tiden räckte 
inte till. Per-Ulf Allmo tog emellertid med sig min 
tryckta text, om till Uppsala eller ut på nätet vet 
jag inte, men han återkom med en hel del nya 
uppgifter, somliga så pass viktiga att de bör 
redovisas har. 

Bland annat fanns det faktiskt en organist i Floda 
mellan Lars Erik Segerbergs död i januari 1823 
och Anders Gustaf Rosenbergs tillträde 1826. Han 
hette Carl Erik Dahlholtz, var född i Aspö 1790 
och kom till Floda 1824. Men han dog redan i 
augusti 1826 av "lungsot och slag". Det hindrar 
nog inte att Anders Gustaf bör ha spelat en del i 
Floda under mellantiden. Det tog drygt ett år 
innan Dahlholtz anställdes och det ar troligt att 
han sedan då och då måste ha en sjukvikarie. 
Anders Gustaf bör ha tagit alla chanser att få spela 
på orglar i sin närhet - för att kunna avlägga 
organistexamen 17 år gammal 1826 behövde han 
ju öva, öva, öva. 

Anders Gustaf flyttade 1826 till "Organisttorpet 
Rosingberg" säger Per-Ulf och antar att det var 
därifrån han tog sig namnet Rosenberg. Det låter 
först väldigt bestickande, men efter att ha tittat i 
kyrkböckerna blir jag inte lika övertygad. Anders 
Gustaf fick flytta in i "organiststugan" till 
Dahlholtz' kvarboende anka och barn. Men i 
Rosingberg - som står på eget uppslag, efter 
organiststugan, i husförhörslängden 1824-32 - 
bodde diverse löst folk: en kvinna med sin son 
och mannen på "arbetshus", ett gammalt par med 
en "oäkta dotterson" 0.s.v. Man får intrycket att 
det var ett förstadium till fattighuset; en anka 

flyttades dit därifrån 1826. Var det så lockande att 
ta sig namn efter? Och skulle bröderna Hans Eric 
och Carl ha bytt till ett namn som anspelade på ett 
ställe dar bara Anders Gustaf, och egentligen inte 
ens han, hade bott? Jag tror tyvärr att man får 
fortsatta undra ett tag till. 

Per-Ulf har vidare uppdagat att orgeln i Nashulta 
var i behov av renovering 1805 och att det inte 
finns någon antecknad organist vid den har tiden 
(1810-talet). Det fanns ett organistbostalle, men 
det tycks länge ha stått tomt. Men någonstans 
måste Anders Gustaf ha upptäckt musiken. Jag har 
utgått från att det var en präst som först såg till att 
han fick undervisning, främst i orgelspel men 
också i rena skolämnen. Kyrkoherden i Nashulta 
då hette Gustaf Runström. Han var född 1767 och 
tjänstgjorde i socknen från 181 1 till sin död 1844. 
Han arbetade på införandet av ordning och tukt 
samt nykterhet och sedlighet i socknen, berättar 
K. A. Hagströms herdaminne. Ungdomens under- 
visning låg också prosten Runström varmt om 
hjärtat och han inrättade en ambulatorisk skola 
1815. Det måste alltså ha funnits en skollärare, 
och det ar val inte direkt otänkbart att denne spe- 
lade lite orgel, om den var någorlunda spelbar, de 
tider han befann sig i kyrkbyn - åtminstone till- 
räckligt för att lära ut de första grunderna till en 
imponerad åttaåring. Vem han i så fall var, åter- 
står att ta reda på. 

Anders Gustafs föräldrar och fyra bröder lämnade 
jag i Söderby i Nashulta nar han själv flög ut 
1826. 

Jag föreställde mig val att de stannade kvar. Det 
gjorde de inte. De flyttade också, samtidigt, med 
två pigor och två drängar, sammanlagt tio per- 
soner, till en gård i Tandla by i Husby-Rekarne. 
Det blev inte heller så långvarigt. Redan 183 1 var 
det dags igen. Hans Eric och Per Fredric hade gett 
sig ut i livet. Då flyttade föräldrarna Anders 
Hansson och Dorothea Olsdotter med sönerna 
Carl och Johan till Ölmstorp i Lilla Mellösa. I 
Tandla hade Anders angetts som "brukare", men 
har står han stolt som "egare", så tydligen 
avancerade han genom livet. Har blev aven Carl 
flygfärdig, och vi vet att han följde Anders Gustaf 



till Nora, där han ilog ung. Per Fredric flyttade 
från Tandla tillbaka till Nashulta, men han anslöt 
sig sedan till familjen i Ölmstorp, då från Ärla. 
Och härifrån anges alla fyra, föräldrar och två 
söner, ha flyttat till Lista, men dar kan jag inte 
återfinna dem. Av minnesrunan över Anders 
Gustaf 1884 framgår att två bröder överlevde 
honom. Hans Eric var den ene, men jag vet ännu 
inte vem som var den andre. 

1 somras hittade jag brodern Hans Erics ståtliga 
sten över "Risinge familjegrav", hedersamt 
placerad nära vastportalen utanför Husby-Rekarne 
kyrka. Dar vilar han själv, död 93 år gammal i 
november 1904, tillsammans med hustrun, ende 
sonen Anders Petter och sonhustrun. Jag har inte 
lyckats få fram hans bouppteckning. Den fanns 
inte dar den borde finnas, och det kan rentav 
handa att det inte upprättades någon. Anders 
Petter hade övertagit arrendet av fralsegården 
Risinge och några syskon fanns inte. Det kan 

tänkas att Hans Eric, som bodde kvar där, hade 
lämnat över hela hemmet och dragit sig tillbaka 
med bara gångkläderna. 1 så fall fanns inget att 
förteckna och inget arv att skifta. 

Men jag ser honom ibland för min inre syn sitta 
och spela för sig själv på gamla dagar, antingen på 
ett orgelharmonium eller på en norataffel som 
Anders Gustaf byggt. Jag hade velat belägga den 
visionen! 

(Anders Petter och hans son Fredric fungerade 
emellertid som värderingsmän vid en boupp- 
teckning i Nashulta 1905, så någon behållning 
fick jag av att söka igenom Rekarne häradsrätts 

papper.) 

Som synes finns det fortfarande trådändar som 
hänger ut från Anders Gustaf Rosenbergs biografi. 
Det ar inte de samma som förra gången, men jag 
tror inte att de har blivit färre. 

I huvudet på en stämmoarrangör 

spelmansstämma i slottsmiljö, så omnämns spel- 
mansstämman på Nyköpingshus i en bok om 
buskspel av PEO Österholm. Stämman tillkom i 
samband med att Nyköping firade 800 år 1987 
och årets stamma var den 23 i ordningen. 

Att arrangera stamma, efter vårt koncept, ar en 
stor ekonomisk förlustaffar för föreningen trots 
bidrag från Nyköpings kommun och vår sam- 
arbetspartner Kulturens bildningsförbund. 
Stämman ger däremot en stor musikalisk vinst för 
spelmannen och vår publik och det ar drivkraften 
som fått oss att fortsatta. Vid årets stamma fram- 
trädde fyra riksspelman med silvermärke, tre 
spelman med bronsmärke och en spelman med 
nytt diplom. Med nyblivna riksspelmannen 
Caroline Eriksson i samspel med Jimmy Sellin, 
som kronan på verket, kan det inte bli annat an en 
musikalisk succé. 

I år inträffade en jobspost som fått mig att fundera 
om vi kan fortsatta på denna fina plats. Jag hade 
redan efter förra årets stamma bokat in årets hos 
kommunen. I januari 2009 blev jag uppringd av 

en representant för bolaget Comedy Art Theatre 
som undrade vad vi skulle ha för oss på borg- 
gården den 9 augusti 2009. Representanten hade 
aven hört att det skulle bli något sorts "buskaspel" 
utanför murarna. Vad jag förstod så störde vi 
bolagets ritningar. Jag berättade om vår stamma 
som funnits på platsen samma helg i 22 år. 

Det visade sig att bolaget hade hyrt hela 
Nyköpingshus över sommaren och därmed 
omförhandlat mitt kontrakt med Nyköpings 



kommun. Någon underrättelse från kommun om 
detta hade jag inte fått. 

Senare blev jag uppringd av bolagets chef som 
uttryckte att vår verksamhet var i linje med vad 
man ville ha på Nyköpingshus. Emellertid skulle 
vi tvingas ge utrymme för en flyttande teatergrupp 
som skulle komma in med publik på borggården 
en gång varje timme under vår stamma. Varje 
framträdande skulle ta 15-20 minuter. 
Representanten var aven orolig för att vi skulle 
spela för högt och störa teatergruppen. Jag 
förklarade att det var mest akustisk fiolmusik med 
ljudförstärkning och på fråga om det fanns någon 
"störande klarinett" försökte jag lugna represen- 
tanten med att det var jag som var klarinettisten 
och att jag inte kunde spela så mycket då jag var 
upptagen med att sköta stämman. 

Efter många turer blev vi lovade att teater- 
gruppen endast skulle komma in en gång under 
stämman och tack och lov blev aven det fram- 
trädandet inställt. Kanske lockade vår stamma mer 
an teatergruppens framträdande av gästabudet. 
Som grädde på moset fick vi vår scen full av 
rekvisita i form av ett vardagsrum som skulle 
användas senare på kvällen. 

En annan sak som ger huvudbryr är redovis- 
ningen till Stim. Om det skall skötas enligt deras 
regler så måste jag antecknas alla låtar som spelas 
under stämmans tre timmar. Helst skall jag upp- 
mana varje grupp att fylla i en lista över låtarna 
som sedan skall skickas in. Buskspelet behöver 
inte redovisas. Jag har fått Stim att godta en för- 
enklad redovisning dar jag antecknat vad som 
framförts av låtar som ar av yngre datum. 
Kostanden för oss är ca 300 kr och jag kan bara 
hoppas att nykelharpsspelaren Olof Johansson, 
Annette Eriksson-Linander, efterlevande till Spel- 
Arvid Karlsson, Ragnar Schelén och Eric Sahl- 
ström får del av detta och att inte allt hamnar hos 
andra artister. Jag har ofta undrat över hur redo- 
visningen går till vid de stora stämmorna som i 
Bingsjö. 

Inför nästa år måste vi se över vårt arrangemang. 
Vi kan inte acceptera att vara på en plats dar vi 
inte får vara ostörda. Ekonomin måste ses över. 
En ytterligare samarbetspartner kan vara en 
möjlighet. Att ta entré önskar vi inte aven om vi 
har en produkt av stort värde. 

Tack alla spelman att ni kommer! 
Tack Bosse Gabrielsson och tidigare ordföranden 
i SSF som hjälpt oss under åren! 

Mats Hedblom 
Ordförande, Nyköpingshus spelmansgille 

Låtmöten 

Jag fick en kokbok i present i somras. Den hette 
"Matmöten" och handlade om invandrad mat. En 
mycket spännande och inspirerande läsning om 
matkulturer, som kommer till Sverige och berikar 
vårt land. Matkulturer, som ibland blandas med 
vår egen, med nya spännande rätter som resultat. 
Och så ar det ju idag. Alla nya svenskar, som 
flyttar till Sverige, har med sig någonting till vårt 
land. Och det handlar inte bara om mat. Det 
handlar om språk. Det kan handla om kläder. Det 

kan handla om religion och det kan handla om 
dans och musik och mycket annat. Det intressanta 
ar ju själva mötet. Mötet mellan det de har med 
sig och det de finner har hos oss. Om vi bara 
håller hårt i vårt egna, händer förmodligen 
ingenting. Inget möte sker, men ar vi bara öppna 
och fördomsfria kan det mötet resultera i 
omvälvande och fantastiska upplevelser, dar jag 
tror att bagge parter kan kanna att de fått eller fått 
lära sig något nytt. 



Nar jag var ung och spelade fiol - jag var val i 
yngre tonåren nar jag blev intresserad av 
folkmusik - tyckte jag att själva spelglädjen hos 
folkmusikerna var något jag saknade i den 
klassiska musiken, som jag själv spelade i 
Musikskolan. Jag minns tydligt två lärare, som på 
skoj spelade några takter på en gånglåt och jag 
kände spontant att "så där vill jag också kunna 
spela!" Idag kan jag det och försöker att så ofta 
jag kan förmedla den upplevelsen jag då fick, till 
de unga musikanter jag möter idag. Tyvärr minns 
jag också en känsla av inskränkthet jag mötte hos 
en del människor i Spelmansförbundet nar jag sen 
blev medlem dar. Som sörmlänning "skulle man" 
bara spela låtar från Sörmland och Gud nåde den 
som vågade spela Dalalåtar. Då var man en 
förtappad sjal. Det fanns en kartong i arkivet med 
avklippta bandstumpar, som någon märkt med 
"Dalalåtar". Någon annan hade en tröja med 
texten "Krossa Dalaimperialismen". Jag förstod 
aldrig riktigt meningen eller det roliga med allt 
detta, men som ung, ny och inte vidare kaxig 
spelmanslärling fungerade propagandan. Jag lärde 
mig min laxa. Nar jag åkte "utomlands" mot min 
första Delsbostamma packade jag min trunk med 
sörmlandska låtar, som jag pliktskyldigast spelade 
upp på scenen och kände mig sen som en 
landsförrädare nar jag gick bakom logen och 
spelade en massa häftiga Halsingepolskor. 
Och tyckte det var jättekul! Dar skedde mitt 
möte med halsingemusiken - en hemlig 
kärlek som höll i sig i många år. 

spela och mina elever gillar dem. Oftast i alla fall. 
Och det tycker jag ar viktigast. Att man tycker det 
ar kul att spela. Att man har roligt i sitt 
musicerande. Att man som nyfiken ung spelman 
inte möts av pekpinnar och fördomsfullhet utan av 
spelglädje och öppenhet. Att det blir spännande 
möten, där det skapas något nytt. Jag tror att det ar 
denna tillåtande atmosfär som har gjort det 
sörmlandska Låtlagret till den succé det faktiskt ar 
och har varit och som gör att ungdomarna 
kommer tillbaka år efter år för att agna en hel 
vecka åt att spela, sjunga och dansa och umgås 
helt och hållet runt just folkmusik. Det 
musikaliska mötet sker har på många plan. Och 
var inte oroliga! Innerst inne ar jag fortfarande 
sörmlänning och predikar mitt sörrnlandska 
evangelium. Men nu inte för att jag måste, utan 
för att jag själv vill och för de ungdomar som vill 
höra på och vill veta. Det sörmländska arvet på 
Lagret förvaltas annars bast av Ing-Marie Sundin 
och i viss mån av "förre landsförrädarenm Leif 
Johansson, som aven brukar blanda in låtar från 
södra Sörmland (i trakterna av Rumänien och 
Grekland). Asa Englund Jacobsson skapar danser 
från trakten (Engelska från Ansgarsgården), men 
blandar aven upp med utrikiska danser. Karin 
Ericsson Back med anor från Rattvik och Gustaf 
Melén från Östbjörka ser till att det nu för tiden 
också blir musikaliska möten med Dalarna på våra 
kurser. Och det blir så bra och ar så ratt! 

Låtlagret startade ju 1998 efter en idé av Anita 
Hedlund och har sedan dess genomförts varje år i 
samarrangemang med Sörmlands Musik & Teater 
och Spelmansförbundet. Arets Låtlager 
befolkades till största delen av Atervandare - 
alltså ungdomar som i vissa fall var dar för femte 
eller t.0.m. sjatte året i rad. Det var två stora 

Nar jag idag har låtkurser för ungdomar har 
jag kastat av mig sörrnlandsoket. Det tog 
många år innan jag vågade, men nu väljer jag 
låtar jag tycker om och lär ut dem. Och de 
kommer inte alltid från Sörmland. Inte ens 
alltid från Sverige. Men låtarna ar kul att 



grupper med ungdomar i åldern 14 - 19 år, som jag själv gjorde nar jag var tolv år gammal: "Så 
spelade, dansade och sjöng, nästan dygnet runt. dar vill jag också kunna spela!" 
Och dessa ungdomar fungerar ju som den basta av 
inspirationskällor för våra yngre deltagare, som 
fascinerat och en smula respektfullt - på lite Leif Johansson, sörmländsk fiol.mag. 
avstånd - betraktar dem och kanske tanker som 

Faktaruta: 

Arets Låtlager var det tolfte sen starten 1998 och arrangerades av Sörmlands Musik & Teater 

i samarbete med Södermanlands Spelmansförbund. 

Arets Låtlager var på Ansgarsgården (kand från Liza Marklunds deckare "Prime time"). 

Arets lagertröja var mörkgrön med vit text. 

Arets kockar var Ulla och Anton Carlsén! 
Arets mat var fantastisk! 

Arets födelsedagsbarn var Gustaf Melén - 30 år. 

Arets lagervrål var på uppskattningsvis 125 decibel. 

Arets vader var bast! 
I Efter lagret erbjöds avkoppling på www.latlager.com.nu/meddetsamrna 

Caroline Eriksson - nybakad riksspelman 

Caroline Eriksson har spelat  för  mig sen hon var 
10 år. Att som gammal lärare få  vara med om att  
ens elev blir  riksspelman känns väldigt skojigt ,  
och aven om prestationen ar Carolines alldeles 
egen, kan jag inte låta bli at t  kanna mig l i te 
stolt inombords. Jag ringde upp henne för  att  
prata l i te och gratulera. 

Caroline Eriksson (foto: Leif Johansson) 

L: Först och främst ett stort GRATTIS! Kan du Jonny-kursen i Malung (1 år), Eric Sahlström- 
inte börja med att berätta lite om dig själv? Institutet i Tobo ( l  år) och Kalle-kursen i Malung 

ett halvår och i våras jobbade jag på Nilssons 
C: Tack! Jag ar född, tillsammans med min bageri har i Trosa. Vi gick också en ensemblekurs 
tvillingsyster Madliene, den 12 augusti 1987 i i Stockholm för Emma Reid och Mia Marin under 
Trosa. Vi började spela fiol i åk. 5 på den tiden som vi jobbade, för att hålla igång 
Musikskolan i Trosa för Leif Johansson. I slutet spelandet. 
av åk. 8 började vi aven spela nyckelharpa. Våra 
syskon Erika, Markus och Christoffer har allihopa L: Varför började du spela fiol och varför detta 
också spelat i Musikskolan. Efter skolan gick jag intresse för folkmusik? 
och Madliene musikestetiska linjen på 
Tessinskolan i Nyköping (3 år). Därefter gick vi 



C: Jag plinkade på storebror Markus fiol långt 
innan. Han spelade ju för dig flera år innan jag 
började. Det har alltid varit mycket folkmusik och 
folkdans hemma hos oss. Hela vår familj var 
involverad i Trosa Folkdanslag på den tiden det 
fanns. Min morfar, som hette Ivar Karlsson, 
spelade folkmusik - lite fiol, men mest dragspel. 
Morfar dog visserligen redan på 50-talet, men jag 
vill gärna tro att jag ärvt folkmusikintresset 
därifrån. Jag besökte Bingsjö i barnvagn på 
somrarna. Min pappa kommer från Dala-Husby i 
Dalarna, men på pappas sida var det faktiskt 
ingen, som spelade. 

L: Varför började du spela nyckelharpa? 

C: Min storebror Christoffer spelade nyckelharpa 
och jag tyckte att det var ett vackert ljud. 

L: Är det viktigt att bli riksspelman? Varför? 

C: Det var JAIITEKUL att bli riksspelman! Det är 

en snygg titel! Det säger mer för folk. Man får en 
större självkänsla. Det är som ett slags 
erkännande. Det är också bra för 
marknadsföringen. 

L: Följer det med något ansvar med riksspelmans- 
titeln? 

C: Jaa, lite ansvar förstås, men man fortsätter ju 
att utvecklas hela tiden. Man måste ju kunna stå 
för det man gör och uppträder med. 

L: Vilka låtar spelade du? 

C: Jag spelade tre sörmländska slängpolskor. En 
efter Pehr Ericsson från Helgarö, en efter Melker 
Andersson från Husby och en ur Rosenberg- 
häftet. Jag spelade också Brudmarsch från 
Tystberga efter A.F. Bergström. 

L: Hur löd motiveringen från juryn? 

C: Jag fick mitt silvermärke "för dansant och 
klangfullt spel av låtar från Sörmland". 

L: Vad har du för musikaliska förebilder eller 
idoler? 

C: Egentligen inga särskilda. Jag lyssnar och 
plockar det bästa hos varje person runt omkring 
mig. Jag lyssnar också på skivor, skapar en grund 

och försöker att göra något eget. Jag tycker det är 
kul att hitta sig själv. Jag brukar välja en kurs efter 
om det finns en bra lärare där. 

L: Spelar du bara sörmländsk folkmusik? Har du 
olika repertoar på fiol och harpa? 

C: Nej, jag spelar lite allt möjligt. Det har 
naturligtvis blivit mycket Dalarna efter mina år i 
Malung. På harpan spelar jag inte samma låtar 
som på fiolen. Där har det av naturliga skäl blivit 
mycket Uppland. Jag håller också på att 
experimentera med skotsk folkmusik tillsammans 
med några kompisar. 

L: Du har ju en tvillingsyster (Madliene), som du 
spelar mycket med. Ni är otroligt samspelta och 
tajta, men hon fick inget märke den här gången. 
Vad tycker du om att juryn hade så skilda åsikter 
om er? 

C: Jag tycker inte om det! Min första reaktion när 
jag såg anslaget var en ren glädje när jag såg mitt 
namn, men sen blev jag chockad när Madliene 
inte fanns med. Jag tycker det var fånigt att dela 
på oss. Det var inte rätt! Det känns jättekonstigt 
och folk vi möter vet inte riktigt hur de ska 
handskas med den situationen. De beter sig inte 
som de brukar. Men som lite plåster på de såren så 
fick min pojkvän Jimmy Sellin diplom. Det tyckte 
jag var kul. 

L: Hur ser framtiden ut? Ska du jobba med 
musik? 

C: Jag vet inte riktigt. På något sätt blir det nog. 
Jag funderar fortfarande. Just nu går jag och 
Madliene på Musikkonservatoriet i Falun och vi 
planerar väl att nästa år söka till Musikhögskolan. 
Vi får se då om det blir en musikerutbildning eller 
om jag hellre vill bli lärare. Det lutar nog i alla fall 
åt att jag kommer att jobba med musik på något 
vis i framtiden. 

L: Lycka till, och hälsa Madliene! Hejdå! 

C: Tack! Hejdå! .. 

Leif Johanssonm riksspelman & $ol.mag. 



Ingvar Andersson 

I huvudet på en spelman 

Den har gången har jag bestämt mig för att vara 
positiv. Det ar alldeles för lätt att vara negativ och 
gnällig. En sådan attityd behöver man sällan 
försvara eller förklara. Men ar man positiv till 
någonting så kommer proffstyckarna direkt och 
undrar vad i hela friden man menar. Ser du inte 
felen och bristema, hör du inte hur ofta det skorrar 
falskt. Med andra ord - vi vet battre. 

också njutit 
av, men jag 
har inte hört 
någon som 
spelat som Bo 
Gabrielsson 
gjorde den har 
kvällen. ~ o t o :  Jonas Stenberg 

Jag vill lyfta fram två färska musikupplevelser 
inom området svensk folkmusik. Den första 
hämtar jag från Sparreholmstraffen, denna nu 
fyrtioåriga begivenhet som en gång i tiden 
startades av dåvarande Malmabygdens spel- 
manslag. Första lördagen i september ar alltid 
bokad för träffen. Höstmörkret har kommit och 
höstregnen brukar också hedra den dagen med sin 
närvaro. Trots det brukar många spelman och 
dansare hitta till hembygdsgården i Sparreholm. 
I år hedrades dagen med fint vader och då svek 
publiken. Hade inte spelmannen hjälpt till att fylla 
dansgolvet mellan sina spelpass hade det varit 
tämligen ödsligt på tiljorna. 

Framemot slutet av kvällen, då en del spelmän 
redan åkt hem (det var battre förr, då ville de 
aldrig sluta), ar det dags för munspelaren Bo 
Gabrielsson att spela. Med munspelsvaskan på en 
stol mitt på golvet och själv stående bredvid börjar 
han. Kontrasten mot de ljudstarkare fiolerna ar 
stor. Det var fascinerande att se och höra dansarna 
anpassa sig till den lägre ljudnivån. Hur man bytte 
stil från en mer energisk till ett mjukt tassande för 
att höra musiken. Och den var hörvärd. 

Teknisk skicklighet parad med ett finstämt och 
dansant spel samt en suverän tolkning av låtarna, 
gjorde det till verklig högtidsstund av det slag 
man sällan får uppleva. 

Den andra upplevelsen var SVT2:s Veckans 
konsert söndagen den 2719. I vanlig ordning hade 
jag inte kollat programtablåerna för kvällen men 
Sportspegeln var kvällens program för mig. Min 
fru sitter framför TV:n och ropar plötsligt: Kom 
och titta, det ar något för dig! 

Tramporgel, fiol och sex dansare. Spelmansmusik 
tillsammans med orgel spelad på Bachmanér. 
Riksspelmannen och barockviolinisten Lisa 
Rydberg tillsammans med organisten Gunnar 
Idenstam. Tekniskt och musikaliskt på en nivå 
som jag aldrig förr hört i etnosammanhang. 
Lisa Rydbergs fiolspel var glimrande. Det var 
ingen tekniskt virtuos musik, men det ar det sken- 
bart enkla som ar svårt att spela. Som de har två 
musikanterna spelade så behövs det inga djungel- 
trummor för att öppna ett öra. Om du, käre läsare, 
missade den har konserten så försök få tag på den 
i efterhand om det ar möjligt. Det ar definitivt vart 
ett försök. Jag tror den ligger kvar på intemet till i 
slutet på oktober. 

Jag har hört Skogsby-Lasse spela. Jan-Erik 
Wadén och andra storspelman på munspel har jag 

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



Polska efter Emil Söderqvist 
- vid stranden av Båven och på gränsen till Wales 

Sparreholmsträffen 40 
Sparreholmstraffen på Hyltinge hembygdsgård 
med sin val indansade loge, vaggar och golv av 
gammalt trävirke, lågt i tak och rymligt dansgolv, 
spellista för spelmannen. Ungdomarna från 
låtlager och olika kulturskolor tar chansen, både 
att spela till dans och att dansa. Har ar en av de 
platser dar folkmusiken kommer val till sin ratt. 
Det vet de goda spelmannen, så det blir också fint 
förtätat buskspel inne i kaffestugan, 5-6 lyhörda 
spelman som byts ut efterhand som turen att spela 
till dans uppe på logen vandrar runt. Har ar den 
John Bauerskt kruslockiga med sitt glittrande spel 
och omgiven av sin klan, det blir en stunds 
känsligt munspelande, också lite Byss-Kalle på 
den goda nyckelharpans villkor. Dar ar grabbarna 
som vårdar låtarvet från skogarna i Eskilstunas 
södra utmarker, med sitt genuina och personliga 
spelsätt, utan påverkan från utbildningsanordnare. 
Polskan i d-moll ur Emil Söderqvist samling 
klingar, men få se nu, det var ju samma låt som 
klingade fem dagar tidigare, under helt andra 
omständigheter . . . 

"A rather special present we are bringing you 
from Sweden" 
Malmabygdens Spelman fick en mycket vanlig 
presentation på hemsidan för Shrewsbury Folk 
Festival, en av Englands största folkmusik- 
festivaler. Vi var inbjudna gäster, för en workshop 
i dans och en konsert. Shrewsbury ar en idyllisk 
stad med valdigt gamla hus i stadskärnan,. Floden 
Severn gör en krök genom staden, och på en halvö 
som bildas mittemot stadsbebyggelsen ligger 
Shropshire Agricultural Showground, en stor 
grasyta dar vanligtvis kossor, höns och får visar 
upp sig och byter ägare. Under fyra dagar i slutet 
av augusti varje år invaderas i stallet området av 
musik och dans. 

Festivalen var utsåld flera veckor i förväg, outrett 
vad det betyder i siffror, men det största tältet tar 
6000 publik, sen finns ett antal talt i fallande 
storlekar och precis allt äger rum i talt. 
I största tältet kompletteras själva scenen med två 
stora bildskärmar, och från det tältet sands också 

direkt tv av en entusiast som köpt in sig på en 
liten hörna av en satellit. Direktkontakt aven med 
tv-publik ute i världen - vinka nu alla åt Dragan i 
Kroatien, som verkligen gillade den har låten! 

Festivalkatalogen presenterar ungefär 45 band 
som ar programlagda för konserter. Därutöver 8 
band som spelar till dans - endast vi finns på båda 
ställena, 13 gäng som framför Morris-danser och 
dessutom en del artister inriktade på barnpubliken. 
Alla band kommer från anglosaxiskt språkområde 
utom Hoven Droven och vi. Nästan alla från 
Storbritannien, några enstaka från USA och 
Australien. Massor av workshops äger rum - går 
överhuvudtaget inte att överblicka för oss första- 
gångsbesökare. 

Ett angenämt område med små matserveringar, 
vegetariska Jones No Bones vår favorit. Godgod 
glass född nara ett riktigt mejeri och så det stora 
öltaltet med sin utskänkning av trevligt ljummet 
öl. Det ar också i det tältet, och endast dar, som 
det buskspelas. Ibland i organiserad form, vilket 
kan innebära hundra nybörjare som lär sig ir- 
ländska låtar. Oftast halvstora och mindre grupper 
som jammar på ett satt som verkar bekant. 

Danstaltet innehåller ett valdigt stort golv i 
hårdtra, enkom lagt för tillfallet, jobbar annars på 
bröllop och andra stora kalas. Har hålls festival 
igenom "ceilidhs" som ar dans med utropare, tank 
squaredance, så blir det ganska likt. På 
söndagkvallen njuter vi av Old Swan Band, ett 
åttamannaband som har spelat ihop till dans i över 
30 år. Gubbarna på fiol som frontar har en spel- 
teknik som påminner om småländska skogs- 
gubbar, numera tyvärr en kanske utdöd art. 
Sättningen ar originell - fioler och massingsblås 



och en värsting till slagverkare med fullt trumset 
och många kufiska små pinaler att slå på. Öset är 
enormt och dansglädjen fantastisk. Publiken är 
mycket blandad, många barn kan turerna och far 
runt som glada vantar när armarna inte riktigt 
räcker till. 

Vi ska lära ut polskor - slängpolska och typ ham- 
burska till en publik som normalt inte hör och 
absolut icke rör sig i %-takt. Vi har ett par timmar 
på oss och drygt 150 dansande att jobba med. Asa 
& PeO rör sig på golvet med trådlösa mikrofoner 
och börjar med en riktig långdans, som gör alla på 
gott humör. Till vår stora förvåning lyckas de 
sedan få dansgolvet att i stor utsträckning fånga 
karaktären i slängpolska, en helt oväntad syn. 
Hamburskan är värre, förskjuten tretakt är svår- 
fångat, omdansning parvis ovant och knivigt. Men 
dansarna jobbar på, vsldigt många hänger med 
ända till slutet trots att paren som egentligen 
lyckas hitta dansen kan räknas på ena handens 
fingrar. När en slängpolska och en långdans av- 
slutar fylls golvet igen och alla njuter av lång- 
dansen hemliga vindlingar. Var danspasset för 
svårt? Nej, får vi höra efteråt, många dansare vill 
ha något svårt, nåt att riktigt bita i. 

Det största tältet var tack och lov inte 
vår scen, men det näst största. Publiken 
är mobil och recenserar direkt med 
fötterna, tälten har många utgångar och 
det finns ett helt festivalområde med 
aktiviteter att välja bland. Det hade inte 
förvånat om det snabbt glesnat i det från 
början tämligen välfyllda tältet, man 
lämnar diskret i en applåd. Men vi spe- 
lade våra polskor i konstiga takt- och 
tonarter och publiken satt med få undan- 
tag kvar, mycket aktivt lyssnande. Några 

grät, fick vi höra efteråt. Vemodet i vår svenska 
folkmusik, det som Benny Andersson beskriver 
som en klangbotten i allt han gör och som är en 
tydlig ingrediens på Sparreholmstraffen - ar det 
Vemodet som kan fånga samma publik som 
annars i stora skaror väljer det som på nu-svenska 
heter singerlsongwriter eller folkrock med 
betoning på rock i ljudvolymer som får rygg- 
märgen att börja krulla sig? 

Det finns inget svar på vad som fångar en publik, 
men när Polska efter Emil Söderqvist klingade ut 
som finalnummer och Asa och PeO dansade 
slängpolska på en plätt vi roddat fram bland all 
förstärkarutrustning, knappt större än en dubbel- 
säng, ja då slet nästan tälttaket i sina förtöjningar. 
Och tror ni mig inte kan ni kolla på youtube! 
/Anita Hedlund 

Malmabygdens Spelmän i Shrewsbury: Erik 
Andersson, Patrik Andersson, Ing-Marie Sundin, 
Jenny Tidman, Ray Cooper och Anita Hedlund 
Dansare: Asa & PeO Jacobsson 

Hitta på youtube: www.voutube.com - skriv sen 
malmabygdens i sökrutan. 

i byter lås i GW-stugan under hösten. Du so 
hov av nyckel, hör av dig till styrelsen. 



Axel Andersson 100 år 

Den 29 oktober 2009 
skulle Axel Andersson ha 
fyllt 100 år. Axel var en 
av de stora spelmannen i 
sörmländsk folkmusik 
och jag hade under ca. 15 
år den stora förmånen att 
få spela med honom och 

lära mig hans låtar. Låtar som han hade spelat och 
lart sig av sin far, farfar och farbror. 

Det känns idag som om de flesta av de har - som 
vi så kärleksfullt kallar dem - gubbarna inom 
svensk folkmusik har försvunnit. Det ar inte 
många kvar och farre och farre blir de riktigt akta 
traditionsbärarna. Jag menar de har spelmannen, 
som lart sig direkt av far och farfar eller i sin tur 
besökt en ännu äldre "gubbe". Jag menar de har 
spelmannen, som har ett spelsätt som inte går att 
lära sig på någon högskola eller låtkurs utan som 
man tillägnar sig via ett livslångt musicerande. 

Axel var en pigg gubbe, men glimten i ögat. Jag 
var som sagt ofta hemma hos honom och Elna, 
och har många fina minnen från de stunderna i 
deras vackra hem, men jag tog också vid flera 
tillfallen med honom på konserter och 
dansspelningar. Han var med på alla upptåg jag 
erbjöd honom. Vi var t.ex. på Musikmuseet i 
Stockholm och spelade på Danshuset. Jag ar inte 
saker på att danspubliken förstod vilken slags 
musik de dansade efter, men Axel ställde sig upp 
och berättade med hög röst vem han var och hur 
"di skulle dansa". Vid ett annat tillfälle var han 
gästartist på det nyöppnade Café Stravinskij - ett 
folkmusikcafé på Surbrunnsgatan i Stockholm. En 
ganska stor publik kom dit på kvällen och fick 
höra Axel spela och han fick välförtjänt beröm 
och uppmärksamhet. Axel var en duktig berättare 
och hade på kort tid fångat sin publik med sina 
historier och sin utstrålning. 1988 hade vi ett 
veckolångt Låtlager i Malmköping. Det var ett av 
de sista Låtlagren med en vuxen elevskara. (1998 

återupptogs Låtlagren igen, på initiativ av Anita 
Hedlund, men riktade sig då enbart till 
ungdomar.) Vi lärare hade bjudit dit två gast- 
artister för en dag. Det var Yngve Andersson från 
Södertälje och Axel Andersson från Nyköping. 
Två sörmländska spelmansprofiler med en varsin 
gedigen tradition i bagaget. Tyvärr hamnade 
Yngve lite i skuggan av Axel den dar dagen. Axel 
kunde ta för sig och spelade på sitt kraftfulla satt 
och berättade, medan den något mer försiktige och 
timide Yngve mer eller mindre försvann. Nar det 
sen var dags för gubbarna att åka och Axel gick 
runt och tog adjö, upptäckte han vår unga husmor, 
iklädd bikini på vag till badstranden, och tog för 
sig en rejäl kram. "Ja, har var det lattkramat"! Han 
hade som sagt glimten i ögat. 

1716 1990 och hans hustru Elna fick sitt 
silvermärke och blev riksspelman. Då var Axel 
stolt och han var så praktfull nar han stod dar i sin 
kostym och mottog folkets jubel. 

Många fina minnen finns det som sagt och de 
kommer alltid fram nar jag spelar deras låtar. Jag 
känner doften av kaffe, jag hör Elnas röst från 
köket och jag minns berättelserna. Jag ar glad att 
få vara en av de spelman, som har "en egen 
gubbe", som jag har spelat med och vars låtar och 
minnen jag vidarebefordrar till andra människor. 

Axel Andersson dog 30 oktober 1996. 



Ulf Jönsson 

Julilastämman 
Efter årets stammosommar kom det ett brev till Sörmlands- 
låtens redaktion. Det var från Ulf Jönsson i Katrineholm som 

funderat lite över förbundets stamma vid Julita skans. 

Julitastamman ar årets viktigaste 
händelse tycker jag, eftersom den har en 
annan publik an de andra stämmorna. 
Förutom de folkmusikintresserade som kan hålla 
ratt på var och nar spelmansstämmor äger rum, 
besöks Julita dels av dem som planerat en utflykt 
på midsommardagen ovetandes om spelmans- 
stämman och dels av allmanmusikaliskt intres- 
serade som i de rikstäckande konserttablåerna har 
sett Julitastamman och bestämt sig för att besöka 
denna vackra plats för att höra folkmusik. Denna 
senare kategori har jag själv tillhört som nyin- 
flyttad 1984 och det är ur det perspektivet jag 
plötsligt såg brister i stämman nar jag kommit 
hem från att ha deltagit i årets stamma. 

Jag kom in i folkmusiken för några år sedan efter 
att i mycket vuxen ålder med hjälp av laro- 
böckernas noter påbörjat en karriär som självlärd 
musikinstrumentagare. Jag ar trots mina 71 år ny- 
börjare inom låtspelandet. 

En starkt positiv sak i folkmusiken ar allspelet, 
där alla får vara med trots deltagarnas enorma 
spännvid; från folk som försöker spela musik till 
yrkesmusiker, och allt däremellan. Detta måste vi 
vårda och slå vakt om. 

Innan jag går in på bristerna vill jag framhålla att 
scenspelandet och allt däromkring ar så bra som 
det ska vara. 

För att kanna på ett par låtar gick jag och en spel- 
kompis till en plats vid sjöstranden, det gick bra 
att spela där. Då samlades en massa barn och 
vuxna bakom oss för att se när djuren i hagen 
matades. Därifrån lögjorde sig en person som kom 
för att höra på oss. Ett par minuter senare var vi 
klara med1 åtarna och dick därifrån till något som 
vandatde, vad minns jag inte. 

Först på kvällen efter maten gick det upp för mig 
att så dar kan man ju inte göra. Jag hade tagit min 
kompis till stranden och vått publik, visserligen 
bara en, men intresserad. Vi skulle naturligtvis 
fortsatt att spela. 

Efter denna insikt kom den om buskspelet i de 
små stugorna. Några spelman därinne fyller hela 
utrymmet och lyssnarna står några stycken och 
trängs i dörröpningen och på trappen. Ur publik 
synpunkt ar det katastrofalt. Jag anser att jag kan 
föra publikens talan eftersom jag varit betalande 
publik i slutet av 1980-talet. Inte heller då fick jag 
någon kontakt med spelmannen, de höll sig i sina 
grupper och var onåbara. 

På Sörmlands, eller kanske Sveriges, förnamli- 
gaste spelmansstämma måste buskspelet fungera! 
Vi kan inte stänga in oss, vi måste vara tillgang- 
liga för lyssning, frågor och funderingar. 

En orsak till missförhållandena tror jag ar behovet 
av regnskydd och sittplats. Förslag: Innan stäm- 
man hålls utplaceras flera partytalt med sittbräda 
på bockar eller ett par stolar. Det skulle underlätta 
för de intresserade att hitta buskspelarna, sam- 
tidigt som det skulle finnas solskydd för gamla 
spelman en stekhet dag. Några spelplatser bör 
finnas på lovartsidan (dammar vid torka) av rutten 
med de hästdragna vagnarna. Det måste ju vara en 
exotisk upplevelse för barnen att höra musik 
direkt från instrument och inte från en dånande 
högtalare. 

Ytterligare en poäng kunde vi hämta om sångare 
fanns på plats, vi hade ju en sådan i somras. Ingen 
mikrofon i munnen och inget maskinkomp måste 
ju väcka förundran och nyfikenhet. (Som barn- 
barnet som såg sin mormor använda skrivmaskin, 
"namen va coolt, den direktprintar".) 

De gånger uppslutningen inte ar så god, blir det 
med dessa markerade spelplatser lättare för en- 
samma spelman att placera ut sig i parken för att 
fylla så många spelplatser som möjligt. Jag vet 
inte om solospel raknas till buskspel, men som 
publik vill jag gärna höra en som spelar det 
hanthon tycker bäst om själv. 

Ett annat problem som måste lösas organisatoriskt 
är regnberedskapen in för allspelstraningen. 



Sommarens improviserade träning i kyrkan blev stämman. Något av detta skulle vara fint ocksa ute 
försenad, men obs: den drog stor publik. Många i busken. Naturligtvis är det inte möjligt för 
musikintresserade tycker att träning med lite scenens funktionärer och kanske inte heller för 
komplikationer är intressant. Det finns exempelvis folkmusikkonsertens medverkande, men i spel- 
CD och DVD att köra med dirigenters repetitions- mansförbundet borde det val ändå finnas några 
arbete med sina orkestrar. Det innebar att en del som kan inspirera oss behövande. 
av publiken vill bevittna bl a det omtalade över- 
förandet av låtar via gehör. Då kan man ta med 1) 

det på buskspelet. 

Jag har önskemål grundat på den stora spann- 
vidden mellan oss, som inte kan så mycket, och 
riksspelman och yrkesmusiker. Önskan ar att de 
senare beblandar sig med oss fåkunniga och ger 

Strategiskt utplacerade spelplatser med 
sittplats och regnskydd, kanske enhetlig 
farg 
Regnberedskap till allspelstraningen 
Flera deltagande spelman, aven vid det 
avslutande allspelet. Kravs kanske någon 
slags marknadsföring. 

vägledning, rättning, riktlinjer, inspiration och 
lyft. För mig har allspelstraningen med den kun- Julitaparken kanske kan stå för en del av kost- 

niga ledningen varit den största behållningen av nader, de borde tjäna på en större publiktill- 
strömning. 

Speldag 23 januari 201 O 

För att gå igenom det senaste allspelsmaterialet inbjuder förbundet till en speldagtkurs lördagen den 23 januari 
2010. Premiär som kurslokal ar det då för det nyrenoverade brygghuset vid Knoppäng i Nashulta socken. 
Kursledaren och spelmannen Ingvar Andersson ar tredje generationen av fiolspelare på gården. Inte hört talas 
om Nashulta? Det ligger i norra Södermanland, mitt emellan Eskilstuna och Katrineholm. Tyvärr ligger gården 
ca fem kilometer från närmaste kollektivtrafik så det är eget fordon som galler. 

Vilka kan deltaga? 
Alla som kan spela efter G-klav eller harmonianalyser är välkomna. Det är bra om ni ar något bekanta med 
materialet innan. Om ni inte har boken med tillhörande skiva så går den att beställa hos förbundet. 

Innehåll 
Det som vi kommer att arbeta med ar allt det musikaliska som gör att det låter bra nar man spelar många 
tillsammans; karaktär, tempo, dynamik, frasering, samspel m.m. 

Tidsplan 
10.00 Ankomstfika: Kaffelte och smörgås 
10.30-12.30 spelpass, raster laggs in efter behov. 
12.30-13.15 lunchpaus 
13.15- 16.30 spel, fikarast inlagd nar det känns att det behövs. 

Avg. 350 kronor. Fika ingår, lunch tar man med sig (uppvärmningsmöjligheter finns). Bestick, tallrikar, glas 
m.m. finns också. 

Minsta antal deltagare 5 st, max antal 15 st. Vid fler anmälda an 15 dubbleras kursen. 
Reservdag ar söndagen den 24 jan. 

Anmälan till Ingvar Andersson. Tel: 016-820, e-post inmar@zsina.com, eller till förbundet. 
Vi vill ha din anmälan senast den 15 januari 2010. 



Returadress Södermanlands Spelmansförbund 
Mestavagen 1A, 632 36 Eskilstuna 
Avs. Kurts Bokbinderi AB, Box 146, 631 03 Eskilstuna 

-. . 
Blomberg Arne & CarM 
Tiirne~alia Eksbd 
585 V1 Linghem 

B pi 
PORTO RETALT 

Recension - "Ulf Lundgren - Låtar på sörmländska." 
"En CD-lärande berättelse'' 

Har ni köpt Uffes nya CD-skiva an, brukar jag fråga mina bekanta. Det visar 
sig att det är många som redan har gjort det, men jag tycker att fler borde göra 
det! Har DU köpt den an? 

Uffe har nämligen gjort vad få spelmän har vågat göra och kanske ännu färre 
borde ha gjort. Han har spelat in en soloskiva. Det ar nog bland det svåraste 
man kan göra - men Uffe har lyckats! Han har förverkligat en gammal dröm 
och spelat in några av sina egna favoritlåtar på skiva. Och då spelar det ingen 

som helst roll att jag som lyssnare inte alltid sympatiserar med hans tolkningar av låtarna. Det har ar en 
spelman, som vet vad han vill med sina låtar och spelar dem precis som han vill ha dem och just de låtar han 
själv tycker bast om. Han gömmer sig inte bakom fräcka arrangemang eller tillgjorda tolkningar. Han 
försöker inte vara någon annan eller göra sig till för sin publik. Han spelar sina låtar rakt upp och ner som 
stode han på scenen och spelade för sin publik eller sina dansare. Och det ar just detta som ar det fina i 
kråksången. Han värjer inte för svårtillgängliga slängpolskor eller för att göra en egen tolkning på den 
välkända och nästan sönderspelade, vackra Tystbergavisan. Han ar så 
trygg och självklar i sitt spelande att man som lyssnare direkt kopplar av l K b r p l  
och bara njuter. Det har är en skiva som passar såväl till en spontan 
dansstund i vardagsrummet som till att krypa upp i soffan med 
favorithustrun och ett glas vin och bara mysa. 

Köp den du också! /Leif Johansson, nöjd skivköpare 

Ulfs skiva kan du beställa via e-post ulflundqren@telia.com eller 0708-5501 88 

Övriga utgåvor beställs hos Torsten Gau, 01 6-42 00 70 

Sörmländska folkmusikfonden 12 24 74-0 


