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Hej allihopa!

B

rutalt kastade sig dagsljuset in
i sovrummet när rullgardinen
plötsligt for upp mot himlen
med en smäll. Så vaknade jag då efter
en lyckad nyårsfest i Stångby.
Jag tittade försiktigt ut… Jodå – det
fanns kvar! Det fanns tydligen ett liv
efter millennieskiftet!
Jag tänkte på festerna i Ekestad. Jag
kom att tänka på ”Skägge-Thomas”
med vars hjälp jag for rätt in i Hasses
och Helens bröllopsfest och med vars
hjälp jag kom i kontakt med folkmusik
och folkdans. Nu har Ekestad tyvärr
lagts ned på grund av dansallergier
och Hans Melin gått bort alldeles för
tidigt. Vi saknar dig, Hasse!
Men lax och glass kan man väl äta på
andra ställen än i Ekestad? Degeberga
symboliseras visserligen av sill, snaps
och pantofflor, Brekille av färdiglagade
kulinariska läckerheter väl värda att
köa för vid logen. I Trylle serveras, mot
betalning, raggarinspirerad husmanskost i form av tjock grillad korv med
bröd och mos alldeles intill överblivna
klenoder vilka lätt kan förväxlas med

antikviteter. På Fredriksdal (inställt i
år!) får vi som inte har matbiljett laga
trangiamat vilken intages i det fria efter traditionstyngd resa över sundet.
Årsmötet i Vallkärra, däremot, brukar
bjuda på ståndsmässig förning och
under mera ordnade former. Kaffe efter maten blir det också!
Ack vad det har gått lång tid sedan jag
åt våfflor med härlig hallonsylt och en
stor klick nyvispad grädde i Ransäter!
Våfflor finns i Korrö också för den
delen. Där brukar vi också ta en glass
efter humusrikt nakenbad i Ronnebyån! I sommar skall jag nog passa på att
ta en hamburgare vid Zinksjön!
Vi ses vid de folkmusikaliska matställena!
Glöm inte att äta på årsmötet den 4:e
mars på Axelgård!
Hans

Omslagsbild:
Annika Trofast, med rötterna
i den skånska myllan
– en tös det fläktar om.
Foto: Bengt Wihlborg.
Vinjett:
Göran Bergkvist, Höganäs
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Runtenom 5 år!
Med detta nummer fyller Runtenom
fem år. Tack till alla er som har bidragit
med intressant stoff till tidningen! Vi
ser fram emot fler författare och fler
artiklar!

Kallelse till årsmöte
i Skånes Spelmansförbund
Lördagen den 4 mars går årsmötet av stapeln, även den här gången
på Axelgård i Vallkärra.

redaktionen
Programmet ser ut så här, med reservation för ev. ändringar:

Föreslå
stipendiat

13.00 Årsmötesförhandlingar med
behandling av förslag till nya stadgar (se sidan 5)
Presentation av årets stipendiat

I samband med årsmötet utses alltid en stipendiat och det är hög tid att lämna förslag till 2000 års stipendiat! Stipendiet är
f.n. på 1500 kr. Föreslå dig själv eller din
kompis och motivera väl varför just du eller han/hon ska bli årets stipendiat.
Vem kan bli stipendiat? I riktlinjerna för
utdelandet står bl a:
Stipendiet avser att stimulera intresset för de
värden som spelmansförbundet representerar.
Exempel på skäl för att erhålla stipendium kan
vara:
• Spelman i utveckling som uppmuntras
att fortsätta.
• Insatser inom kurs- och ungdomsverksamhet.
• Forsknings- och insamlingsarbete.
• Foto-, band- eller skriven dokumentering.
• Övrig verksamhet.

Kaffet serveras efter årsmötet
Allspel under Laif Carrs ledning före och efter föredraget.
15.30 ”Skivor från Genarp”, Sven Palm spelar och berättar om tidiga
inspelningar på rulle och stenkaka
18.00 Middag. Därefter dans till spellista
Motioner till årsmötesförhandlingarna ska vara styrelsen
tillhanda senast 18 februari.
Efter middagen blir det sedvanlig dans efter spellista och buskspel så länge vi orkar.
Givetvis vankas det kaffe med dopp någon gång under kvällen.
Priset för förtäringen är som tidigare meddelats 20 kr per fika respektive 60 kr för
middagen. Föranmälan gör du genom att sätta in rätt summa på pg 2 45 09-2 senast
den 21 februari. Ange noga vem anmälan avser och vilket av ovanstående alternativ
du anmäler dig till. Ange också om du önskar vegetarisk mat.
Har du några frågor så kontakta Hans Hovenberg på tel. 046-24 85 22.
Varmt välkommen!
styrelsen

Skicka ditt förslag
senast den 21 februari till:

Medlemsavgift och
försäkringspremie

Hans Hovenberg
Vallkärravägen 22
226 51 LUND

Inbetalningskorten för medlemsavgift och
försäkringspremie har sänts ut till alla medlemmar. Förfallodagen var den 31 januari.
Om du ännu inte har betalt så gör det genast så slipper du få påminnelseavi.

Stipendium
– Ethno
Troligen kommer vi också att kunna dela
ut ett stipendium för deltagande i Ethno i
Falun under en vecka i mitten av juli. Deltagaren måste vara 15-25 år. Skicka ansökan eller förslag senast den 21 februari till:
Hans Hovenberg
Vallkärravägen 22
226 51 LUND

Danskväll på
Musikhögskolan
Malmö, Ystadvägen 25
Lördagen den 18/3 klockan 19.30 blir det
fartfyllt och briljant spel till dans av våra
skickliga skånska ungdomar. Kom och
dansa! Njut av entusiasm och spelglädje!
Kvällens musiker blir bl a Musikhögskolans studenter på folkmusiklinjen. Därefter dans till spellista. Det blir familjedanser, folkliga danser och suggestiva polskor.
Hjärtligt välkomna!
Skånes Spelmansförbund och
Musikhögskolan i Malmö

Göran

Nya rutiner för annonser och
medskick i Runtenom!
Skånes Spelmansförbund vill gärna som en
service till spelmanslag och arrangörer hjälpa till att sprida information om vad som
händer i folkmusikskåne med omnejd. Via
Spelmansförbundets utskick når man samtliga medlemmar och prenumeranter.
Alla som vill ha ut information om kommande arrangemang till medlemmarna är
hjärtligt välkomna att skicka in uppgifterna till Dansstugans sidor. Där publicerar vi
som vanligt materialet utan kostnad.
För kommersiella annonser eller annons
med särskilda krav på utseendet gäller följande annonspriser: 1/6 sida kostar 200 kronor. För annonser med valfria mått är priset 1 kr 50 öre per spaltmillimeter plus en
fast avgift på 20 kronor. Minimihöjd på
annonserna är 40 mm. Tryckfärdigt original (papper eller pdf-fil) skickas till Runtenoms redaktion.

Kortare privata radannonser (köpes/säljes/bytes/skänkes) är gratis för medlemmar.
Medskick av extra lösblad innebär mer arbete och ofta högre kostnader eftersom det
behövs kuvert. Då tidningen inte alltid
skickas i kuvert har vi bestämt att ta ut en
genomsnittlig avgift på 1 kr per blad plus
eventuellt tillägg om portogränsen överskrids. Normalt går det att få med tre extrablad i kuvertet tillsammans med tidningen till den vanliga portokostnaden.
Som en jämförelse kan nämnas att man får
betala vanligt föreningsporto plus kuvert
om man vill ombesörja sitt utskick själv.
Välkomna att ta kontakt med redaktionen!
styrelsen
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Verksamhetsberättelse för

Skånes Spelmansförbund 1999
Årsmötet
Seklets sista årsmöte i Skånes Spelmansförbund hölls som traditionen bjuder på Axelgård i Vallkärra. Datumet den här gången
var lördagen den 6 mars. Som vanligt blev
det en massa spel och dans under kvällen,
efter årsmötesförhandlingar och ett intressant föredrag av småländske spelmannen
och musikforskaren Magnus Gustafsson.
Styrelsen för 1999 fick följande sammansättning:
ordförande
v. ordförande
kassör
sekreterare
suppleanter
spelledare
bitr. spelledare
arkivarie
redaktör
revisorer

Hans Hovenberg
Åke Persson
Stig Hellemarck
Anna Erlandsson
Jenny Sjöö
Ola Larsson
Laif Carr Olsen
Hanna Tibell
Åke Persson
Anna Erlandsson
Elna Svensson
Hazze Viberg

revisorsuppleanter
Sten-Inge Hansson
Tommy Linton
notkommitté
Bo-Anders Dahlskog
Åke Persson
Sven Palm
Boel Asphult
medlemsregister och
försäkringar
Göran Jönsson
valberedning
Peter Pedersen
Anna Svensson
Lotta Folkesson

Kommittéernas arbete
Notkommitténs arbete med att ta fram noter för utskick till medlemmarna har resulterat i sex nya låtar under året. På uppdrag
av medlemmarna har styrelsen tillsatt en
arbetsgrupp som under året tagit fram förslag till nya stadgar. Förslaget har presenterats i medlemstidningen och det togs
även upp för diskussion på höstmötet den
25 september.
Tidningsgruppen, som består av Anna Erlandsson, Åke Persson, Göran Jönsson och
Håkan Dackman, har sett till att medlemstidningen Runtenom utkommit med 4
nummer under 1999.

Medlemmarna
Medlemsavgiften för 1999 har varit densamma som föregående år, d.v.s. 140 kr för
vuxna och 80 kr för barn och ungdomar
upp till 16 år. En skillnad från 1998 var dock
att kategorin familjemedlemmar avskaffats.
Vid årets slut var antalet medlemmar 628
stycken, varav 497 vuxna, 125 barn och
ungdomar samt 6 hedersmedlemmar.
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254 medlemmar hade tecknat instrumentförsäkring genom Skånes Spelmansförbund.
Fyra spelmän har lämnat oss under året,
nämligen Hans Melin, Åke Gustavsson,
Paul Sjögren och Finn Lönskov.

Verksamheten
Fredriksdalsevenemanget Spel&Dans var
egentligen inte inplanerat det här året, men
då Fredriksdals Friluftsmuseum redan
hunnit trycka information om arrangemanget i sitt sommarprogram, anordnades
en heldag i Skånes Spelmansförbunds och
Folkdansens Vänners regi den 31 juli. Kurserna fick formen av workshops, där hugade kursledare själva tog hand om sina
kurser och där intresserade spelmän anmälde sig direkt på plats under förmiddagen. På eftermiddagen ägnade man sig åt
lite mer spektakulära aktiviteter, som till
exempel den traditionella rövkrokstävlingen. Vinnare blev Nils Kjellsson i klassen under 65 kilo, och Laif Carr Olsen i klassen över 65 kilo. Dans blev det förstås framåt kvällskvisten, i år till tonerna från ”Orkester Sarajevo”.
Även i år har det sjudit av liv bland våra
unga spelmän. Både barnkursen i Degeberga och ungdomskursen i Tollarp, som båda
avslutades i samband med Degebergastämman helgen före midsommar, har varit mycket uppskattade. Under båda kurserna blandades spelandet med mer teoretiska kunskaper, till exempel om folkmusikhistoria och kända traditionsbärare
inom vår musik. Barn- och ungdomsstämman som arrangerades på Musikhögskolan i Malmö den 13 mars var även den välbesökt.
Ruskens spelmän i Ystad hade i år tagit på
sig värdskapet för höstmötet, som ägde
rum den 25 september i Marsvinsholms
trivsamma loge. En av programpunkterna
var en diskussion om det förslag till nya
stadgar som presenterats i Runtenom nr 3/
99, vilken ledde till ett par omformuleringar i förslaget. En annan programpunkt höll
Bengt Ericsson i, och han berättade om och
spelade mer eller mindre okända låtar efter spelmän från Ystadtrakten.
Uppspelningar för Zornmärkesjuryn har
det varit även detta år, på Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Bland de skåningar
som tagit sig till de värmländska skogarna
för att spela upp, tilldelades årets stipendiat Richard Kjellberg (se nedan) ett diplom
för lovande låtspel. Göran Jackson från
Lund fick ett bronsmärke för sitt spel på
kohorn och näverlur. Halländska nyckelharpisten Pernilla Karlsson, som studerat
folkmusik på Musikhögskolan i Malmö,
fick även hon ett bronsmärke.

Årets stipendiat
Mottagare av stipendiet ur Spelmansfonden blev i år Richard Kjellberg, en ung och
lovande Tommarps-spelman med bl.a. Assar Bengtsson och Johan Nilsson som inspirationskällor.
I samband med Skånes Spelmansförbunds
60-årsjubileum 1996 fick vi av Dalarnas
Spelmansförbund möjligheten att skicka
två ungdomar på spelkurs. Själva kursen
stod dalaförbundet för, medan resan delvis betalades med de pengar SkSpF fick i
60-årsgåva av Sveriges Spelmäns Riksförbund. Sven Midgren och Kasper Hedberg
åkte till kursen i Dalarna.
Till Ethno skickades Elin Midgren för att
representera Skåne.

Sammanfattning
Det är aldrig tyst i folkmusik-Skåne. Det
kan man konstatera när man ser tillbaka
på alla de arrangemang av olika slag som
anordnats under 1999. Dansstugans sidor
i Runtenom, där man kan finna information om de viktigaste händelserna i den
skånska folkmusikvärlden, har varit fulla
med evenemangstips. Under sommaren
dominerar de välkända stämmorna, till
exempel de i Degeberga, Smyge, TornaHällestad och Billinge, men musiken tystnar ju tack och lov inte bara för att det blir
lite kyligare om kvällarna. Man flyttar ju
helt enkelt inomhus, för hur skulle man
klara en lång mörk vinter om man inte fick
sig lite folkmusik till livs? Om man bara
haft tid, kunde man lyssnat på konserter
eller dansat eller gått på kurs eller buskspelat med andra spelmän någonstans varenda vecka! Därtill kommer alla de spelmanslag och andra grupper som träffas och
övar regelbundet fast kanske lite mer i det
tysta. Låt oss fortsätta denna verksamhet
även under år 2000 och slå an den rätta folkmusikaliska tonen för det nya årtusendet!
Styrelsen tackar för ett fint spelår!

Förslag till nya stadgar
Detta är styrelsens slutliga förslag till nya stadgar som kommer att behandlas vid årsmötet den 4 mars 2000.
För den som vill jämföra med de gamla stadgarna finns dessa publicerade i Runtenom nr 3 – 1999.

§ 1 Ändamål
Skånes Spelmansförbund är en ideell sammanslutning, politiskt och
religiöst obunden. Förbundet ska
verka för att traditionell skånsk folkmusik tillvaratas, levandegörs och
blir känd i vidare kretsar, samt främja skånska spelmäns gemensamma
intressen.

§ 2 Medlemskap och
medlemsavgift
Medlemskap i förbundet beviljas
envar som är intresserad av skånsk
folkmusik, vill ta del i förbundets
aktiviteter eller stödja dess ändamål. Medlem ska erlägga årlig avgift till förbundet med belopp som
årsstämman beslutar.
Till hedersmedlem kan utses medlem eller annan som inom eller
utom förbundet synnerligen förtjänstfullt verkat för förbundets ändamål. Hedersmedlem erlägger
ingen avgift för medlemskap.
Förbundets styrelse har beslutanderätt i alla medlemsfrågor. Besluten
ska meddelas förbundsstämman.
Medlem som inte rättar sig efter förbundets stadgar eller som eljest genom sitt handlande eller uppträdande skadar förbundets anseende och
ändamål kan uteslutas ur förbundet.

§ 3 Styrelse
Förbundets verksamhet ska ledas
av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör, musikledare samt ytterligare en ordinarie
ledamot och två suppleanter. Suppleanter deltar så långt som möjligt i
styrelsens möten och löpande arbete.
Styrelsen är beslutsmässig då minst
tre ledamöter eller deras suppleanter är närvarande. Ledamöter har
var sin röst. Då endast tre styrelsemedlemmar är närvarande krävs
enighet för beslut, i övriga fall gäller majoritetsbeslut. Vid lika röstetal avgör ordföranden. Vid ledamots frånvaro röstar suppleant för
denne.

§ 4 Styrelsens uppdrag
Det åligger styrelsen att handlägga
förbundets löpande angelägenheter,
att verkställa beslut som fattats vid
förbundsstämma samt att besluta i
frågor som inte kan invänta förbundsstämmas avgörande.
Följande ledamöter har särskilda
ansvar enligt:

• Ordförande: Har det övergripande ansvaret för att styrelsearbetet fungerar i en positiv
och konstruktiv anda och att
tillse att inga av spelmansförbundets syften eller medlemmarnas intressen åsidosätts.
• Kassör: Ansvarar för att
spelmansförbundets ekonomiska transaktioner och bokföring
sköts klanderfritt.
• Sekreterare: Ansvarar för att
protokoll vid styrelsemöten
förs, justeras och bevaras, samt
att en årlig verksamhetsberättelse blir skriven.
• Musikledare: Ansvarar för
repertoar och gruppspel vid
spelmansförbundets träffar
samt bör vara medlemmarnas
samtalspartner i frågor som rör
vår musik.
Styrelsen ska tillse och ha huvudansvaret för att arbete med medlemsregister, arkiv, medlemstidning, notredigering och försäljning
och liknande funktioner fortlöper
på ett tillfredsställande sätt och att
lämpliga personer utses att ansvara härför.
Det åligger styrelsen att upprätta
och underhålla ansvarsbeskrivningar för de funktionärer som styrelsen
tillsätter.
Ledamöter och funktionärer som
delegerar uppdrag vidare, behåller
ansvaret för genomförande och
uppföljning av dessa uppdrag.
Styrelsen ska svara för förbundets
ekonomiska förvaltning samt föra
protokoll över förbundets verksamhet.
Styrelsen ska hålla erforderliga kontakter med riksorganisationer som
har närliggande verksamhet samt
med angränsande landskapsförbund.
Styrelsen ska minst vart femte år
föra upp en verksamhetsdiskussion
på något av medlemsmötena. Styrelsen ska också på lämpligt sätt,
och i rimlig tid, förbereda medlemmarna för en sådan diskussion.

§ 5 Förbundsstämma
Årsstämman är ordinarie förbundsstämma med förbundets medlemmar och ska årligen hållas senast
under mars månad.
Styrelsen kan därutöver - om särskilda skäl föreligger - kalla medlemmarna till extra förbundsstämma. Om minst en tredjedel av de
röstberättigade medlemmarna begär det med angivande av ändamålet ska styrelsen kalla till extra för-

bundsstämma. Mellan två förbundsstämmor ska förflyta minst 40
dagar.
Skriftlig kallelse till förbundsstämman, samt då det gäller årsstämman
även verksamhetsberättelse och inkomna motioner ska sändas ut till
medlemmarna senast en månad
före stämman.
Rösträtt vid förbundsstämma har
endast medlemmar som senast 7
dagar före stämman inbetalt medlemsavgiften. Medlem som ej kan
närvara vid förbundsstämma, äger
rätt att ge annan medlem fullmakt
att föra sin talan. Fullmakten ska
vara skriftlig och vidimerad. Omröstning vid stämman sker öppet.
Vid personval ska dock sluten omröstning ske om det begärs. Vid lika
röstetal avgör lotten vid personval,
medan stämmans ordförande har
utslagsröst i övriga frågor.
Motioner till förbundsstämman ska
vara styrelsen tillhanda senast 31
december.

§ 6 Dagordning vid
årsstämma
Vid årsstämma ska följande ärenden
förekomma:
• Årsstämmans öppnande
• Val av funktionärer vid
årsstämman
- förhandlingsordförande
- årsmötessekreterare
- två personer att justera
årsstämmans protokoll
samt vara rösträknare

udda år:
- kassör för två år
- en övrig ledamot för två år
varje år:
- två styrelsesuppleanter för
ett år
- två revisorer för ett år
- två revisorsuppleanter för
ett år
- tre valberedningsledamöter
för ett år varav en utses till
sammankallande
• Övrigt
• Årsstämmans avslutning

§ 7 Stadgeändring
För ändring av förbundets stadgar
erfordras 2/3 majoritet vid två på
varandra följande förbundsstämmor, varav en ska vara årsstämma.

§ 8 Upplösning
Beslut om upplösning av Spelmansförbundet kan endast fattas på årsstämma och bekräftas på nästföljande behörigen utlysta årsstämma.
Vid båda tillfällena krävs minst 4/5
majoritet för att upplösa förbundet.
Eventuella ekonomiska tillgångar
ska tillfalla annan lämplig spelmansorganisation och förbundets
arkiv doneras till eller deponeras i
lämpligt skånskt arkiv i enlighet
med sista årsstämmans beslut. Vid
dessa beslut tillämpas samma majoritet som för vanliga årsstämmobeslut.

• Frågan om årsstämmans
stadgeenliga utlysande
• Godkännande av dagordningen
• Föredragning av verksamhetsberättelse
• Föredragning av resultat och
balansräkning samt fonderade
medels räkenskaper
• Revisorernas granskningsberättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen
• Av styrelsen till årsstämman
hänskjutna frågor
• Behörigen väckta motioner
• Föredragande av budget och
fastställande av medlemsavgift
• Val av ledamöter och
funktionärer:
- förbundsordförande för ett år
jämnt år:
- sekreterare för två år
- musikledare för två år

Crwth
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Om spelmannen Pettersa Per och nöjeslivet i Östra Karaby
av Ola Larsson
Det finns ett hus i Östra Karaby i Onsjö härad som fram till för ungefär tjugo
år sedan var bostad åt min mormors moster. Ida Rasmusson som hon hette var
född i denna by 1889 och bodde här större delen av sitt liv. Hennes stuga var
mer eller mindre att betrakta som ett levande museum. Bortsett från moderniteter som elektricitet och telefon tedde sig livet här ungefär som på 1800-talet.
I kökslådan fanns t.ex. skedar och slevar av horn, många av dem både lappade
och lagade. I stugan vid ena väggen stod en kort säng som var bäddad med så
många täcken, madrasser och kuddar att överkastet kom att hamna i ögonhöjd
för betraktaren. Det bör kanske tilläggas att betraktaren, jag själv, vid den här
tiden var c:a 7 år gammal. Moster Ida var en mycket klok människa. Hon insåg
värdet av att ta tillvara gamla saker och dokument. Dessutom var hon mycket
intresserad av sin hembygd och kunde berätta många historier från gamla
tider, både självupplevda och i tradition efter sina föräldrar. Bland annat har
hon berättat om spelmannen ”Pettersa Per” som var självskriven på traktens
alla kalas och gillen vid förra sekelskiftet.
En av vårens höjdpunkter för ungdomen
på landsbygden förr i tiden var de så kallade fastlagsgillena. I Östra Karaby tycks
denna tradition ha varit starkt förankrad
och vida överlägsen julfesterna i popularitet. Fastlagsgillena i dessa trakter gick för
det mesta av stapeln Fastlagslördag. Festplatsen var någon av byns gårdar och några ungdomar hade därför i god tid förhört
sig hos hemmansägarna om någon var villig att ställa upp med husrum. Säkert var
det inga större svårigheter att hitta en villig själ för detta ändamål. Allmogen var utsvulten på nöjen och säkert tog varje husbonde vara på möjligheten när den gavs
att få lite underhållning i sitt hus och därigenom själv komma med på ett hörn. Alla
som tänkte vara med på fastlagsgillet fick
skriva upp sig på en lista som festfixarna
hade upprättat. På moster Idas tid kostade
det 25 öre att anmäla sig. Vad fick man då
för denna slant? Jo, först serverades det bullar, kaffe och stora madar, d.v.s. smörgåsar. Efteråt bjöds det på risgrynsgröt. Den
stora skaran festande ungdomar gjorde att
varken servis eller stolar på långa vägar
räckte åt alla. Moster Ida har berättat att
de stod runt borden och åt risgrynsgröten
med mjölk direkt ur faten. Kanske var det
till och med så att var och en som kom till
festen fick ha egen sked med sig. I arv efter
Ida har min familj en handfull mycket gamla hornskedar. Undrar just om dessa har
brukats på något fastlagsgille?

Johannesson eller Peterssons Per har i folkmun kommit att bli just ”Pettersa Per”.
Fadern Johannes Petersson var smålänning
och född i slutet av 1700-talet i Fryele församling i närheten av Värnamo. Pettersa
Per var något av en tusenkonstnär. Förutom att spela kunde han bygga fioler och
laga paraplyer. Hade en spinnrock gått sönder var det Pettersa Per man skickade efter för att få felet åtgärdat. En mycket intressant uppgift är att Pettersa Per, vid sidan av sin riktiga fiol, även lär ha haft en
träskofiol. Om detta stämmer måste det
röra sig om ett mycket tidigt belägg för
detta instrument.

Tog sig ton i denna
församlings närvaro
Pettersa Per hade en storasyster, Karna,
som gifte sig på gamla dar. Året var 1890.
Deras föräldrar var båda döda sedan tio år
och Pettersa Per kände att han, som brud-
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ens bror, hade ett visst ansvar för att systerns bröllop skulle bli lyckat. Därför hade
han noga övat själva vigselceremonin med
de blivande makarna. Själv hade han iklätt
sig rollen som pastor Zoll. Med psalmboken i högsta hugg mässade han: ”Jag, Pål
Torstensson, tager dig, Karna Johannesdotter, nu till min äkta hustru, att älska dig i
nöd och lust...” etc. När sen bröllopsdagen
kom och den riktige pastor Zoll stod framför altaret blev det fullständigt kaos. Brudgummen råkade helt enkelt ut för en blackout och kunde inte förmås att korrekt upprepa prästens ord. Vid tredje försöket hade
Pettersa Per, som var vittne, fått nog och
utbrast klart och tydligt: "Men människor,
veda I inte hurdana en rektig vigsel skall
försiggå!"

Dansade gärna men inte
efter annans pipa
Det är Idas far Rasmus Larsson (min mormors morfar) som förmedlat historien om
bröllopet. Han var född i Östra Karaby 1848
och hade, liksom dottern Ida, mycket god
kännedom om människor och händelser i
trakten. Han hade tre yrken, nämligen skomakarens, postmannens och kronofjärdingsmannens. I sin sistnämnda sysselsättning kunde han inte sällan få gå både två
och tre mil för att driva in exempelvis två
kronor. Jag har många gånger funderat på
om han under sina otaliga uppdrag på den
skånska landsbygden någon gång råkat på
några kringvandrande spelmän. Om det är
så tog han säkert tillfället i akt att få höra

Pettersa Per underhöll både
levande och döda ting
Efter maten tog underhållningen och dansen vid. Om man frågade Ida vem som var
spelman på dessa tillställningar svarade
hon kvickt att ”det var Pettersa Per, han
snacka och spela fiol”. Han kallades inget
annat än just Pettersa Per men enligt moster Ida skulle hans riktiga namn vara Per
Johansson. Jag har nyligen gjort efterforskningar som bekräftar detta. Han var född i
Högestorp i grannförsamlingen Reslöv den
9 maj 1841 som son till Johannes Petersson
och hans hustru Pernilla Persdotter. Per

Ida Rasmusson (1889-1982) mindes Pettersa
Per från ungdomens fastlagsgillen i Östra
Karaby.

Rasmus Larsson och Bothilda Jönsdotter, Idas
föräldrar. Fotot taget nån gång efter
sekelskiftet 1900.

fortsättning på sidan 9

Våra äldsta melodier - Codex Runicus
av Åke Persson

S

kånelagen, en av de äldsta av Sveriges och Danmarks
landskapslagar, anses vara skriven senast år 1216. Från
detta tidiga lagdokument finns en avskrift, daterad till
ungefär år 1300, som helt och hållet är skriven med runor på pergament. Denna kallas ”Codex Runicus” och det intressanta är att den också avslutas med en visa, skriven med runor
och koralnotskrift:

Visan utgör Skånes och Danmarks äldsta melodiuppteckning och
texten lyder:

Drömde mik en dröm i nat
um silki ok ärlik päl

Men hur låter melodin? Denna fråga ledde mig in på det följande:
Jag hittade en uppgift om att denna melodi används som pausmelodi på Danmarks Radio. Säkert hade jag därför hört den någon gång, men hur gick den? På med radion - men inte spelade
dom någon pausmelodi där inte.
Nyfiken som jag är ville jag genast veta hur den gick. Med några
uppslagsböckers hjälp fick jag klart för mig att flugskiten uppe
till vänster var en c-klav och att notlinjerna sedan fungerar som
vanligt. De noter som hänger i linjen ska tillhöra linjen och de
som står på linjen ska tillhöra mellanrummen. De konstiga krumelurerna på slutet är tre toner utförda på en stavelse. Tillsammans med några andra små regler till stod det plötsligen klart för
mej att jag skulle kunna tolka notbilden. Alltså fram med notprogrammet!
Men vad var det för taktart? Takt- och rytmmarkeringar saknas
helt i noten. Kanske det fanns en praxis om hur detta skulle utföras som gjorde det överflödigt att skriva ut takt och rytm. Med lite
trix fick jag in noterna utan taktstreck, och lät nu datorn spela:

œ

œ

Drö - öm

?

œ
- de

Andra delen slutar på en ton som kräver en fortsättning. Åter
kunde ett från andra låtar välkänt mönster tillämpas – att ta om
första reprisen igen som upplösning. Melodin blev nu en helhet
på tolv takter, med samma typ av rytmisering som kännetecknar
folkmusikens ålderdomligaste melodier. Skulle även dessa i sin
tur då kunna härstamma ända från 1300-talet eller rent av ännu
tidigare? Eller var det en ren slump att Codex Runicus-melodin
kunde låta sig tolkas enligt sådant mönster?
Efter att slutligen ha transponerat två oktaver och bytt till g-klav
blev resultatet:

Första raden är inte så svår att förstå men vad som följer sen har
jag inte sett någon bra översättning av. Ordet ’ärlik’ förefaller ju
vara det nutida ’ärlig’ och kanske är detta skribentens slutkommentar och fromma dröm och förhoppning om att rättvisa ska
råda, en bristvara på den tiden.

?

När nu den första textade delen var klar, vad skulle jag då göra
med fortsättningen? Där fanns det ingen text att hänga upp rytmen på. Melodin till texten hade blivit en fras på fyra takter, och
kanske kunde resten också utgöra en fras på fyra takter? Värt att
testa. Med ytterligare lite experimenterande visade sig detta antagande fruktbart. En viss uppbyggnadsmässig likhet mellan första
och andra delens melodirörelse framträdde om rytmen indelades
på ett bestämt sätt. Denna typ av likhet mellan första och andra
temat är karaktäristiskt för många andra ålderdomliga melodier
som levt i tradition till våra dagar. Med hjälp av denna likhet blev
det plötsligt logiskt vilken rytm som den andra delen med stor
sannolikhet måste ha.
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Känn på den! Typisk springdans- / långdanskaraktär eller hur?
Tolkningen av rytmen hade gått överraskande lätt tyckte jag, och
valen mellan olika möjligheter hade inte varit så svåra att göra,
särskilt som de även stöddes av reglerna för samspelet mellan
noterna och stavelserna. Var det så att det fanns en lagbundenhet
inbyggd som bara kunde leda i viss riktning, eller var det bara
erfarenheten av äldre låttypers uppbyggnad som hade styrt mina
val?
Jag var nu i än högre grad nyfiken på hur pausmelodin i Danmarks Radio lät. Då pauser är sällsynta i dagens programträngsel
skulle jag nog få vänta länge innan jag fick höra den. Vid sökning
på internet hittade jag melodin på adressen
www.hum.ku.dk/ami/dream.html
som där gick att att lyssna på. Den lät så här:
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Kul! Men det lät helt obegripligt. Någon naturlig takt eller rytm
gick ej att förnimma. Var det tvåtakt eller tretakt? Jag försökte läsa
textraden och tyckte mej känna en tretaktspuls. I samspelet mellan texten och reglerna för koralnoterna kunde man se vissa rytmiska hållpunkter så att vissa alternativ kunde uteslutas. Efter
lite experimenterande, blev rytm och indelning allt mera tydlig
och lik det vi idag känner igen från ålderdomliga springdansmelodier, och till slut föll bitarna på plats. Nu lät det inte bara begripligt utan dessutom bra!

En fullständigt annorlunda tolkning! Denna tolkning passar dock
rätt så bra med den rytm man spontant läser in i texten, vilket
talar till dess fördel. Dock har här vissa toner blivit bortrationaliserade. Varför finns det utskrivet två toner på melodins första stavelse om de ändå skulle sjungas som en ton? Samma sak gäller
för ordet ”silki”. Det förefaller som om idén, att man skulle ha
använt jambisk rytm på 1300-talet, påtvingats melodin, snarare
än att man läst ut detta ur notbilden.
Det finns ju ingen möjlighet att avgöra huruvida rekonstruktionen av rytmen gjord ovan skulle vara den sanna, men jag skulle
nog våga sätta en krona på att den åtminstone ligger en bit närmare sanningen än den som spelas som Danmarks Radios pausmelodi.
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Skånes Spelmansförbund inbjuder till

Spelmansstämma
för alla barn och ungdomar lördagen 18/3 2000
Barn 3-12 år klockan 13.00 - 16.00.

Ungdomar klockan 17.00 - 24.00

Även i år vill vi samla alla spelsugna barn till deras egen spelmansstämma på Musikhögskolan i Malmö (Ystadvägen 25). Vi
samlas i ”Lilla salen” där vi börjar med sång, dans och lek. Därefter stämmer vi våra instrument, delar in oss i olika grupper
och går till låt- och visutlärning. Efter en fika samlas alla igen
och sedan avslutar vi med allspel och konsertframträdande!

Alla ungdomar är hjärtligt välkomna till Musikhögskolan i
Malmö. Vi samlas i ”Lilla salen” och delar in oss i grupper. Därefter följer låtutlärning, dansutlärning, fika, allspel, konsertframträdande, spel till dans och spellista! (Ni som spelar till dans får
en överraskning.)

Spelgrupper: Sång med Ulrika Gunnarsson, Maria Swedebring.
Fiol med Ylva Svenonius, Ninni Carr, Maria Persson, Sara
Åström, Edward Anderzon, Jon Sirén och Andreas Rudenå.
Allspelslåtar: Hönsafötter, Göingen, Kovals, Lindahls polka.

Spelgrupper: Sång med Ulrika Gunnarsson, Maria Swedebring.
Nyckelharpa med Edvard Anderzon. Saxofon med Pär Moberg
och Torbjörn Righard. Tvärflöjt med Sofie Håkansson. Dragspel
med Edin Bahtijaragic. Fiol med Karin Olsson, Laif Carr Olsen,
Jon Sirén och Sara Åström. Gitarr med Andreas Rudenå, Tobias
Allvin, César Peña. Dans med Hans Hovenberg och Kersti Alm.
Allspelslåtar: Här kommer pågar, Engelska från Skåne, Blomgrens polska SvL nr 477 och Kristina Nilssons vals.

Barn och ungdomar och pedagoger gratis inträde, föräldrar/vuxna betalar reducerad avgift om de kommer före 19.30, därefter fullt
pris, dvs 50:-. Resebidrag utgår ej. Anmäl er helst i förväg (blankett i bilagan) så vi vet hur många/vilka som kommer. Inbjudan har
också skickats till kommunala spelgrupper, ensembler, enskilda musiker och dansare.

Alla är hjärtligt välkomna!

Sommarlåtkurser
Barnkurs 14-17 juni 2000

Ungdomskurs 13-17 juni 2000

Även på 2000-talet blir det folkmusik för barn 7-12 år i Degeberga skola!

Nu är det dags att samla alla spelsugna ungdomar 13 -25 år och
göra ett riktigt härligt spelläger! Alla som vill spela folkmusik
har möjlighet att anmäla sig. Lärare blir Hans Kennemark samt
Hanna Tibell, Reine Steen, Karin Wallin, Maria Persson (blandade instrument) och Laif Carr Olsen som resurs.

Alla som spelar fiol har möjlighet att anmäla sig. Lärare blir Bengt
Ericsson, Sylvia Svensson, Sara Åström, Ylva Svenonius, Edward
Anderzon. Gästlärare är Ninni Carr i sång, lek och dans, och
Edin Bahtijaragic i ensemble. Kursavgiften är 800 kronor inklusive mat, logi och undervisning. För medlemmar i Skånes Spelmansförbund är kursavgiften 700 kronor. Antalet platser är begränsat (60) så först till kvarn...
Samling sker på Degeberga skola onsdag 14 juni kl 13.00. Avslutning sker i samband med Barn- och Ungdomsstämman i hembygdsparken lördag 17 juni kl. 14.00.
Måltider (frukost, lunch, fika, middag och kvällsfika) intages i
bespisningen på skolan. Inkvartering sker i stora idrottshallen madrass och sovsäck medtages.
Husvagnsplats finns vid skolan. Detaljerat program med kvällsaktiviteter m.m. kommer att skickas till dem som har fått plats
på kursen.

Kursavgiften är 950 kronor inklusive mat, logi och undervisning.
För medlemmar i Skånes Spelmansförbund är kursavgiften 850
kronor. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn...
Samling sker i matsalen på Tomelilla Folkhögskola tisdagen den
13 juni klockan 10.00. Avslutning sker i samband med Barn- och
Ungdomsstämman i hembygdsparken i Degeberga den 17 juni
klockan 14.00. Busstransport dit ordnas.
Måltider (frukost, lunch, fika, middag och kvällsfika) intages i
matsalen på skolan i Tomelilla från tisdag till fredag, därefter på
skolan i Degeberga. Inkvartering sker i undervisningssalarna,
madrass och sovsäck medtages. Tält- och husvagnsplatser finns
vid skolan. Kursinnehåll blir låtspel, stämspel, dans, visor, solospel, konserter, grillkväll, spexuppträdanden. Mer detaljer kommer att skickas till dem som har fått plats på kursen.

Huvudarrangör för kurserna är
Musik i Skåne, c/o Laif Carr, som också besvarar eventuella frågor.
Spelmansgården 2161, 266 98 HJÄRNARP.
Tel: 0431-454230, e-post: fam.carr@telia.com.
Kursavgiften inbetalas till Musik i Skåne, pg 431 43 86-6,
när ni fått bekräftelse på att ni fått plats på kursen.
Senaste dag för anmälan är onsdagen den 5 april. Anmäl på blanketten i bilagan.
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Recensioner
Peter Pedersen, 0490-352 42

de raint ingen reda mäet”. Fiolspelmannen
Lars Jönsson framför en vemodig låt kallad ”Vals efter Sören” som genom sin vacklan mellan dur och moll fångar lyssnarens
intresse. Bland övriga instrumentalister
märks riksspelmännen Karin Eriksson med
”Polska efter Fornander” och Kjell Leidhammar med ”polska från Lindome”.
Tvenne vissångare som också förtjänar
omnämnande är Erland Johansson och Torbjörn Johansson.

ning. Spelmännens småprat, jag tänker
framförallt på Viksta Lasses anekdoter, förgyller helhetsupplevelsen. Detta är en utmärkt CD som ger nutida spelmän och
övriga intresserade möjligheten att få närkontakt med några av Upplands finaste
traditionsbärare.
Information: Per-Ulf Allmo, tel: 08-7782973.

Information: Alwa Musik, tel: 035-107405.

Nära havet
Låtar och visor i Halland
alwaCD-2
Klarinettspelmannen Kjell Leidhammar
står som producent av denna grannlaga
dubbel-CD med ett rikt utbud av låtar och
visor från Halland. Resutatet är imponerande. Inleder gör Hans Kennemark, Lars
Jönsson, Greger Siljebo och Kjell Leidhammar i bästa Forsmark 3-stil med ”Polska
efter Brogren”. Trubaduren Alf Hambe har
också fått en central roll på CD:n. En riktig
liten pärla framförd av sångerskan Eva
Bartholdsson är kärleksvisan ”Det hände
sig” efter Adolf Olsson, Vallda ur Bondessons notbok. Den kan man höra många
gånger. Pampigt låter det om allspelet från
spelmanstämman på Hallandsgården i
Halmstad 1998 där 80 samspelta hallandsspelmän bl a framför en ”Vals efter Anders
Nilsson, Skummeslöv”. Sångaren Leif Axel
från Morup är ju alltid lika rolig att höra
på med sina dialektala visor som här i ”De
gaur la an ...” skriven på dialekten ”mårpekanska”. Andemeningen i visan är att
”ainn ska syba mäns ainn e nykter, sen blir

Sång under segel
Trio Grande
AWCD-37

Gubbskivan
Leif Alpsjö, Bo Larsson, Viksta
Lasse, Sven Larsson, Eric
Sahlström, Curt Tallroth och
Gunnel Viking
AWCD-27 (EMMA LP-3)
”Gubbskivan” som nu föreligger på CD är
en välkommen återutgivning av LP:n med
samma namn från 1979. Inspelningen gjordes under otvungna former en kväll då
man träffades hemma hos Leif Alpsjö i
Göksby och bandspelaren fick rulla på.
Resultatet blev en synnerligen spontan och
levande skiva där spelmansglädjen smittar av sig och där den genuina låtkänslan
och samspelet kommer till sin fulla rätt vilket inte alltid är fallet vid en studioinspel-

Ingvar Jörpeland, Gunnar Norlinder och
Leif Sällqvist är herrarna bakom Trio Grande och denna samling helmysiga sjömansvisor. Trion bildades 1994 och har sedan
dess intresserat sig för de traditionella sjömansvisorna. Mycket av materialet hämtas från boken ”Sång under segel” som
gavs ut 1935 av kapten Sigurd Sternvall.
Sångerna framförs oerhört trovärdigt och
med stor inlevelse. Trions sångröster som
är klippta och skurna för ändamålet och
skulle kunna karakteriseras som oskolat
mustiga och bordusa men ändå anständigt
tonsäkra. Stämsången är som den bör vara
enkel men ytterst välklingande och effektfull. En förträfflig CD som jag varmt kan
rekommendera.
Information:
Ingvar Jörpeland, tel 08-754 36 62.

Om spelmannen Pettersa Per...
fortsättning från sidan 6
några låtar. Musik och dans var han mycket förtjust i, det har jag hört berättas. Under sin tid som skomakarlärling brukade
han delta i ungdomstillställningar när tillfälle bjöds. En gång under lärlingstiden
utförde han ett arbete hos en högfärdig
husbonde i Östra Karaby. På kvällen samma dag skulle det vara gille på gården. Mor
i huset, fin i kanten även hon, sa till Rasmus: ”Du är glad för att dansa. Du kan
komma hit och dansa i kväll. När de andra
går in i stugan och får förplägning kan du
gå ut i köket.” Ida har berättat att hon frågade sin far om han verkligen nappade på
detta erbjudande. ”Nej, det gjorde ja visst
inte, når ja inte var god nog å vare med dem
hela tiden, kunde det vara det samma.”

Två gamla spelande
”blindgångare”
Jag har i samband med skrivandet av denna artikel även botaniserat lite i Reslövs/
Östra Karabys äldre kyrkoböcker i jakten
på eventuella spelmän, aktiva långt före
Pettersa Pers dagar. Följande två anteckningar är hämtade ur födelseboken 1775
respektive dödboken 1776.
”Palmsöndagen döptes spelmannen Jöns
Håkanssons och Bengta Pehrsdotters barn
af Reslöv till Anders. Född d. 6 April. Barnet hölls av Karna Sven Ols i Östra Karleby. Faddrar och vittnen: Rasmus Larsson
och Ola Månsson samt Pernilla Bengt Jepps
i dito by.”

”X-ti himmelsfärdsdag begrovs blinde
spelmannen Håkan Svänsson af Östra Carleby, warit gift 28 åhr med Kjerstina Larsdotter, warit sjuk i 2 månader, död d. 9 maj
af håll och styng 55 åhr gammal.”
Denne Håkan Svänsson som således var
född omkring år 1721 är med största sannolikhet far till den i födelsenotisen nämnde Jöns Håkansson. Det bör tilläggas att vid
ett annat barns födelse några år senare står
även Jöns Håkansson som blind spelman.
Vad dessa båda musikanters liv och leverne beträffar hoppas jag kunna återkomma
vid ett senare tillfälle.
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Vill du spela fiol i någon
av mina grupper (Spillepengen i Lund, Ruskens i
Ystad eller hos mej i Malmö)?
Jag lär ut låtar som jag oftast själv plockat fram och
annat, för olika nivåer. Vi
jobbar med fiolteknik,
komp och stämmor. Allt
sker på gehör, men du får
också noter med lättläst tabulatur.
Hör av dej!
Bengt Eriksson
040-93 03 17

Smygestämman flyttar fram en vecka i år
För att inte kollidera med den
sedan länge aviserade invigningen av Öresundsbron den
1 juli flyttar Smygestämman
framåt en vecka, vilket innebär att den blir den 7 och 8
juli. Smygestämman går av
stapeln för 15:e gången och
det kommer att firas särskilt.

Åtta glada tjejer som vuxit upp med Smygestämman och som nu bildat Trelleborgs spelmanslag.
Bl.a. åker de i maj med ett danslag till Ungern. Foto: Folke Jönsson.

Programplaneringen är i full
gång och klart är redan att vi
får besök av Jyllands populäraste musikgrupp ”Jydsk på
Næsen”, som kommer att deltaga i olika programinslag
och även spela till dans. Klart
är också att vi än en gång inbjuder till låt- och vistävling,
vars final kommer att gå av
stapeln den 8 juli. Tävlingsregler kommer att publiceras
i nästa nummer av Spelmannen och finns även på Smygestämmans hemsida:
www.trelleborg.se/kultur
där ni också kan följa programuppläggningen. Glädjande är att vi än en gång kan
bjuda alla besökare på fri entré och parkering till denna
sydligaste punkt av vårt land
- just där slätten möter havet!
Mycket hjärtligt välkomna!
Programkommittén för
Smygestämman genom
Folke Jönsson
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Vikingakryss
Konstruktör: Åke Persson

•

1

•

14

4

Vikingatiden, som beräknas ha
infallit c:a 800-1050 e.Kr. avlöste
vendeltiden där inte så mycket
hände som lämnat spår efter sig.
Om vikingatiden vet vi desto
mera – en betydelsefull brytningstid på många sätt där bl.a.
de nordiska hedningarna blev
kristnade, organiserad skatteindrivning infördes och små-hövding-länder förenades till centralmakter. Krysset denna gång
är ett ”korståg” genom ett antal
ord och företeelser från bl.a. denna tid. Trevligt nöje.

•

Den först öppnade rätta
lösningen belönas med
en valfri publikation eller
CD från vårt notlager.

•

Lösning till förra
numrets
kryss
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Våra läsare gillar uppenbarligen att julpyssla! Ett stort antal lösningar har nått
redaktionen och bland de rätt klädda granarna föll lotten på:
Isak Sandberg, Everöd – Grattis!
som vinner en valfri publikation (CD/
band/nothäfte) från vårt utbud. Ta kontakt
med Boel Asphult, 0431-807 62.
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Anna Erlandsson
Befälsgatan 6
212 33 Malmö
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När du är färdig så
skicka in lösningen
senast den 3 april 2000
till:
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48

49

51

54

55

•
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•

Vågrätt
V4 Vikingastad på Björkö i Mälaren
V8 Anfordran
V11 Odens korp och hushållsapparat
V14 Säd och sikte
V15 Släktförhållanden
V16 Sentida Valhall på jorden
V19 Här fann vikingarna en aktiv plats
V18 Funktionshinder för vikingatåg
V20 Kan man en crwth
V23 Ovanlig metall i vikingatida
smyckekonst
V24 Dryck på jäst honung
V25 Kort för Sverige
V26 Är mycket gammalt som
V27 Tors hammare
V30 Gör man med allmosan
V31 Att höra med
V33 Gammalt flicknamn
V34 Syskon till Midgårdsormen,
avkomma till Loke och jättekvinnan Angerboda
V39 Skånsk klass i rövkrok
V41 Plätt i Kattegatt
V42 Utmärkte langobarderna
V44 Träd med kottar
V45 Träfästningar från 980-talet
V49 Strö ut livsbetingelser
V50 Hunnerkungen Attila i Eddan
V51 Vikingatidens yttersta dag
V52 Dependerar
V55 Glyttar
V56 Solgud och vassbåt
V57 Hackade informationsbärare
V58 Besvärjelser
V59 Förkänning

56

•

59

•

•
•

Lodrätt
L1 Gick man i för att röva
L2 Skånes största vatten
L3 Bestod vikingaskatter framför allt av
L5 Därifrån kom det folk som gav
Ryssland dess namn
L6 Kristen befolkning
L7 Ville, men kunde ej – bli martyr
L8 Starkare ljud av kortare slag
L9 Runda i ringen
L10 1/100 har
L12 Utan anmärkning
L13 Lyxvara för vikingahövding
L15 Att stämma blod med
L17 Ville L7 kristna
L21 Hamnade ofta den i som förlorade
en holmgång
L22 Glad getgrimas i sommarnatten
L28 Åländskt ja
L29 Avgrundsvrål
L31 Gick de färder i som slutade i
Smolensk (Småländsk?)
L32 Tog sig ett och kallades borna i L5
L34 Skafferi och förrådsbyggnad
L35 Gånge-Rolf, vikingahövding i
Normandie
L36 Mårddjur
L37 Skyddar
L38 Hetsar
L40 Den Harald som vann sig hela
Danmark och Norge och gjorde
danerna kristna
L43 Ger ej mjöd men mjölk
L46 Solgud och vassbåt
L47 Spelade på crwth och harpa
L48 "Bärigt" träd
L53 "Enstakigt" träd
L54 Fick man vid stiltje
L55 Blev något nytt att lära sig
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Noter, skivor och kassettband
våren 2000
Skånes Spelmansförbund

NYHETER

Skivor & Kassettband

Folkmusik runt Kärnan
med Luggudeharporna, Jeanette
Eriksson, Hasse Persson Band,
Filom, Goa Gubbar, Klirrpa, Claus
Bengtsson, Karin Wallin och
Gränsfall

Carl-Eric Berndt spelar på
träskofiol,
Del I, Del II, Del III,
ett 30-tal skånelåtar på varje
band.
per band ................ 50:- (40:-)
alla tre delarna ..... 105:- (80:-)

Visor i Skåne, Utgivna av
Utbildningsradion i serien
Visor i Sverige. Urvalet av
visor är gjort av Christer
Lundh och Rigmor Sylven.
Enbart kassettband
del 1 & 2: .......... 160:- (145:-)

Visor och låtar från ett hörn
av Österlen med Albotrall,
skiva: ..................... 55:- (45:-)

Plommonkärnorna, låtar med
fem unga skånespelmän.
Kassettband ........... 80:- (65:-)

Inspiration Haväng med
Susanne Brogårdh & Albotrall
skiva: ..................... 85:- (70:-)
båda titlarna ...... 120:- (100:-)

Plommon, låtar från Skåne,
Sverige och Europa. Fioler,
tramporgel, blockflöjter, sång
mm. CD ............ 130:- (120:-)

Engelskor med
Göran Jönsson, Ronny
Landstedt och Karin Wallin
Kassettband ........... 55:- (50:-)

Storm over sundet
kassettband .......... 100:- (80:-)

CD .................... 120:- (100:-)

Noter
Nu åter:
Allspelslåtar, 108 svenska
allspelslåtar utgivna av Sveriges
Spelmäns Riksförbund ...........
.............................. 90:- (70:-)
Svensk Folkdansmusik,
Nils Löfgren, 95 låtar för
2 fioler ............... 140:- (120:-)
30 låtar ur Carl-Eric Berndts
samlingar, CEB 1981-84 .......
.............................. 65:- (50:-)
Spelmansförbundets
”Nygamla samling”, 28 låtar .
.............................. 65:- (50:-)
Klockarklang ur Per Nebbele
och O. P. Löfstedts nothäfte ..
.............................. 65:- (50:-)
Skånsk Folkmusik efter
Riksspelman Johan Nilsson ...
.............................. 65:- (50:-)
Ur Skånska Spelmansgömmor
(gröna häftet) 25 låtar ur
Carl-Eric Berndts samlingar ...
.............................. 65:- (50:-)
Byadans 30 låtar för gammaldans (röda häftet) .. 65:- (50:-)
Förvaringspärm ”blå pärmen”,
med påskriften Skånelåtar och
förbundets emblem i guld ......
.............................. 35:- (30:-)
Till våra spelmanslärlingar
.............................. 80:- (65:-)
80 Skånska Spelmanslåtar
Utvalda och arrangerade för
2 fioler av riksspelman
Enar Lönn ......... 120:- (100:-)
Nisse Tisse Timmerman
rim och ramsor i Skåne
sammanställda och med
teckningar av
Mai-Liss Sydborn .. 90:- (70:-)

Visor i Skåne, Utgivna av
Utbildningsradion i serien
Visor i Sverige. Urvalet av
visor är gjort av Christer
Lundh och Rigmor Sylven .....
............................ 110:- (90:-)
som ovan men med tillhörande kassettband del 1 och 2
.......................... 230:- (200:-)
Mässa i Skånsk Folkton,
Sammanställd av Elisabet
Wentz-Janacek 1990. Finns
som körpartitur och fiolstämmor .......... 35:- (30:-)/del
Spelmannen Bror Dahlgrens
låtar nedtecknade och arrangerade av Bo Dahlgren ............
............................ 100:- (80:-)
Wilhelm Gunskärs låtar för
nyckelharpa och fiol...............
.............................. 55:- (40:-)
20 låtar ur Anton Johanssons
repertoar, samlade & nedtecknade av Mautitz Bondesson ...
.............................. 55:- (40:-)
Gamla Dansar i Skåne,
utgivna av Sonja och
Börje Wallin
Engelskor. ........... 105:- (80:-)
Tävlingdanser och skicklighetsdanser ............. 75:- (60:-)
Kadrilj och francaise .............
.......................... 120:- (100:-)
Alla tre häftena .. 240:- (200:-)
Skånsk Folkton handskrift av
Nils Löfgren ...... 170:- (150:-)
Skånska bitar från
Torna Hällestad
med Reine Steen, Bengt
Ericsson och Ylva Svenonius
Kassettband ......... 100:- (90:-)
Nothäfte ............ 130:- (120:-)
Båda .................. 220:- (200:-)

Skåne runt på 75 minuter, 34
skånska låtar med 16 skånespelmän
band ...................... 90:- (75:-)
Ringsjö Spelmäns skivor:
Låtar från Skåne .... 60:- (45:-)
Christer Lundhs inspelningar
av skånska låtar och visor,
kassettband:
Den Lille Mannen 80:- (60:-)
Skånska Bitar ........ 80:- (60:-)
Toner från Tassemarkerna
och Slätten ............ 80:- (60:-)
Trössale, visor från de vilda
göingeskogarna, Christer
Lundh & orkester Kalabalik,
CD .................... 130:- (120:-)
Di Bäste Bidana, Christer
Lundh 25 skånska visor från
urtid till nutid,
CD .................... 140:- (130:-)

Lunds Spelmansgille
kassettband ............ 80:- (60:-)
Niklas Roswall
Skånes värdsmästare på
kromatisk nyckelharpa
CD .................... 150:- (130:-)
SPÅR
med Malmö Spelmanslag
CD .................... 130:- (120:-)

Diverse
Fredriksdals
”Klarinettfiol”
pin ................. 25:-

Skånes
Spelmansförbunds
medlemsmärke i
brons 24 x 33 mm
.................... (35:-)
Vykort:
Träskofiol o spelmanshatt .. 5:-

12

Utan krus!
Tjugosju låtar

Alla priser är inkl. moms.
Priser inom parentes är
medlemspris.
Portokostnad tillkommer.
Beställningar sändes till

Boel Asphult
Ängavångsgatan 22
262 41 Ängelholm
tel. 0431-807 62
e-post:
fam.asphult@swipnet.se

Dansstugans sidor
Redaktör: Håkan Dackman, 040-97 35 13

Lördag 12 febr
Ranarim

Lördag 29 jan
Dan ”Gisen” Malmquist &
Worchestra
Änglarnas språk
Vi börjar vårens program med en konsertkväll på Fredmans på Regementsgatan 4 (vid Studiefrämjandet).
Worchestra är en ganska nystartad
grupp, men dess medlemmar är idel
gamla rävar ur den skånska folkmusikeliten. Gruppen leds av Dan
”Gisen” Malmqvist, klarinett, känd från
Avadå band. Därifrån har han även tagit
med sig Jens Ulfsand på gitarr och
mandola. Gruppen består för övrigt av
Malmö Folks egen Hanna Tibell på fiol,
Lars Holm, fingerfärdig dragspelsveteran
och lärare på Malmö Musikhögskola,
samt Per Melin, slagverk. Gisen är ju inte
bara musiker utan också en god kompositör (CD-skivorna Nattljus och Vattenringar), så det lär bli mycket nyskriven
musik.
Änglarnas språk är en sångensemble
bestående av tidigare och nuvarande
studenter i folklig sång på Malmö
Musikhögskola, närmare bestämt Anders
Larsson, vår egen ordförande Ulrika
Gunnarsson, Maria Swedebring och
Anna Elwing. Med sina röster tar de oss
med till både himmel och helvete.
Entrén till denna kväll är 70 kr för
medlemmar och 90 för övriga.

Nya unga grupper, ofta med anknytning
till musikhögskolornas folkmusiklinjer,
börjar få ett allt större utrymme i Folkmusiksverige. Bland dessa finns Ranarim, en ensemble bestående av musiker
med anknytning till folkmusiklinjen vid
Musikhögskolan i Stockholm. Skåningen
nyckelharpsfantomen Nicklas Roswall,
sångerskorna Ulrika Bodén och Sofia
Sandén samt Jens Engelbrecht, gitarr och
mandola, som tidigare varit hos oss med
Hulling, tillhör det nya unga gardet av
folkmusiker, och förenar gediget låtspel
med säker sång. Gruppens första skiva
släpps i januari.

Lördag 4 mars
Låtvis
Edward Anderzons trio
Det här är förmodligen det färskaste
inslaget i vårens program. Två nybildade
skånska grupper!
Låtvis består av idel kända ansikten: Sara
Åström (som hade sin examenskonsert
hos oss förra våren) på fiol, Ylva
Svenonius (välkänd gäst hos oss med
sina barn- och ungdomsgrupper) på fiol,
Lotta Folkesson, Skånes förmodligen
främsta folksångerska, och Esbjörn
Hazelius, som annars kan höras spela
såväl svenskt som irländskt i bl a
Valramn och Hot Pebble.
Edward Anderzons trio är ett dansant
gäng bestående av Edward Anderzon,
spelman från Sörmland men numera
student på folkmusiklinjen på Malmö
Musikhögskola, på fiol och nyckelharpa,
Annika Wikström, mångsidig gitarrist,
och Leif Jonsson, som spelar slagverk
från Jordens alla hörn. Musiken är
skandinavisk folkmusik, både nyskriven
och traditionell, med fokus lagd mycket
på dans.

Lördag 8 april
Toxa
Toxa har liksom Ranarim sitt ursprung på
folkmusiklinjen på Musikhögskolan i
Stockholm, och består av Olle Lindvall,
gitarr, flöjt och säckpipa, Marie Axelsson,
sång och fiol, och Olof Misgeld, fiol.
”Toxa hänger sig åt ett svängigt samspel
med stor variation och utrymme för
improvisation och innerligt musicerande”
(Folkmusikkatalogen). Gruppen skall
släppa sin första CD under våren 2000.

Maj och juni
Någon gång i maj planerar vi en kväll på
Kulturknuten med Plommon och Maria
Perssons avslutningskonsert från
Musikhögskolan.
Vi tänker givetvis ordna en bussresa till
Ransätersstämman i år också. Det blir vid
pingsthelgen 9-12 juni.
Lokalen för danskvällarna är Druidorden,
Västergatan 3A strax väster om Stortorget. Kassan öppnar 19.30, och programmet börjar 20.00, oftast med en kort
konsert och därefter dansmusik.
Det blir också servering av öl, vin, kaffe,
smörgåsar och tårta till oslagbart låga
priser.
Entrén till danskvällarna är 60 kr för
medlem resp. 80 kr för gäst. Det krävs
medlemskap eller att man är gäst till
medlem för att komma in. Medlemsavgiften 30 kr för 2000 betalas enklast på
postgiro 98 88 58-7, Malmö Folkmusikförening. Medlemmar i Mix Musik Café
går in hos oss för medlemspris, och
tvärtom.
Info:
Ulrika Gunnarsson
Håkan Dackman
Pär Moberg
Anna Carlberg-Kriig
Hanna Tibell

040-92 42 26
040-97 35 13
040-96 56 87
040-29 07 53
040-12 73 37

Hemsida: move.to/malmofolk/

MEJERIET
På Kulturmejeriet blir det även i vår en
kväll med folkmusik som ett samarrangemang mellan föreningen Plektrum, Schottisbersån och Tryllefolket.

Torsdag 2 mars
SWÅP
Hanna och Karin
SWÅP är en musikalisk kärlekshistoria
mellan svensk och irländsk/engelsk
folkmusik. Här blöts svenska polskor i
Guinness och reels får en lätt doft av
pors. Två av Sveriges ledande folkmusiker, Ola Bäckström och Carina
Normansson, samt två av de ledande
gestalterna inom den yngre generationen

av brittiska folkmusiker, Karen Tweed
och Ian Carr, bildar SWÅP.
Karen Tweed har varit mycket uppskattad dragspelerska i Kathryn Tickell Band.
Nu turnerar hon flitigt i Storbritannien
och Tyskland med The Poozies.
Gitarristen Ian Carr spelar med Kathryn
Tickell Band och har tillsammans med
Karen Tweed gett ut två CD:
”Sssshhhh...” och ”Fyace”.
Fiolspelaren Carina Normansson är
ledare för Falu spelmanslag och har
spelat in en CD med Maria Jonsson,
”Änglar”.
Ola Bäckström är en fantastisk spelman
som har spelat med Den Fule, Simon
Simonsson Kvartett, Virvla och Träton.

Kvällens inleds med en konsert av
Hanna Tibell och Karin Ohlsson, de
välkända fioltjejerna från Malmö. Hanna
är uppländska, Karin är värmländska.
Deras repertoar består av låtar från hela
landet och även eget material.
Info: 046-13 11 32.
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SCHOTTISBERSÅN

SPEL OCH DANS I
KRISTIANSTAD
Tisdag 8 febr (OBS ändrad dag!)
Konsert med Ranarim
19.30 Kammarmusiksalen, Musik i Skåne
Info: Bengt Wihlborg 044-12 86 13.

Lördag 6 maj
Schottisbersån kommer att ordna en
danskväll under våren och ett par kvällar
under hösten i vår nya lokal Logen – en
nyrenoverad och inredd loge i allmogestil.
Det är ännu inte klart med vilken grupp
som spelar. Detta meddelas i nästa
nummer.
Eftersom man måste vara medlem i
Schottisbersån för att komma in är det
lämpligt att betala medlemsavgiften för
2000 redan nu. Sätt in 20 kr på Schottisbersåns postgiro 43 60 69-9.
Logen finns på en gård i nordöstra Lund,
strax innan La Strada. Kör av E22 mot
öster vid rondellen Lunds Norra, kör
gamla vägen mot Gårdstånga. Snart syns
en bensinmack, sväng då vänster och
vänster en gång till. Adressen är Brunnshögsvägen 1. Buss 4 stannar efter Matex,
därifrån finns gångbana under E22. Där
går också cykelväg.
Välkomna!
Info: Jörgen Murath 046-211 22 94,
Håkan Dackman 040-97 35 13.

MIX MUSIK CAFÉ
Mix Musik Café i Malmö fortsätter sin
framgångsrika linje med en blandning av
svensk folkmusik och världsmusik, oftast
på onsdagkvällar.
Lokalen är normalt Fredmans på Regementsgatan 4.
Info: 08-611 83 58/59.
Hemsida: www.mixmusikcafe.com

MÄSSINGSHORNET
Folkmusikpub med jam på Mässingshornet, Kirsebergsgatan 32, fortsätter som
vanligt under vintern och våren varannan torsdag, kl. 19.30 udda veckor.
Backadraget medverkar och i övrigt är
det fritt fram för alla som vill spela. Mat
och dryck är fortfarande till hyfsade
priser.
Välkomna!
Info:
Göran Holmberg 040-34 19 68, 15 27 60
eller Mässingshornet 040-93 73 07.

Lördag 12 febr
Nyckelharpskurs
Svårighetsgrad: medel.
Lärare: är Niklas Roswall.
Info och anmälan:
Annika Trofast 044-10 06 83.

Onsdag 5 april
Sabbat hela veckan
Klezmermusik med Bente Kahan.
Info: Bengt Wihlborg 044-12 86 13.
Arrangör:
Spel & Dansstugan i Kristianstad.

ÄNGELHOLM
Spelmansstämma
söndag 19 mars
på Biblioteket
Börjar kl 13 med allspel.
Därefter uppträder Åsbo spelmanslag
och andra grupper.
Möjlighet till buskspel och fika
Konferencier och spelledare:
Laif Carr-Olsen.

Annandag pingst 12 juni
i Hembygdsparken kl 14
Allspel och märkesutdelning. Uppspel.
Folkdansuppvisning.
Konferencier och spelledare: Laif CarrOlsen.

GNID & KUTA RUNT
Lördag 20 maj
”Röstis” i Magnarp
Vi fortsätter i samma lokal som tidigare
och på samma sätt, dvs alla deltar på
samma villkor. De som vill spela tar med
sig instrument, de som vill dansa tar med
sig dansskor. Vi håller på så länge vi
orkar och avslutar med en gemensam
frukost.
Vägbeskrivning: Från Ängelholm (väg
105) till Barkåkra, t.v. mot Vejbystrand
och t.v. mot Magnarp andra t.v. mot
Magnarpsstrand. Kör förbi hamnen och
ta t.h. på Utsiktsvägen.
Info: Laif och Ninni Carr 0431-45 42 30.
Arrangör: Åsbo spelmän.

SMYGESTÄMMAN

DEGEBERGASTÄMMAN

Fredag-lördag 7-8 juli

För 20:e gången år 2000!

Sveriges sydligaste spelmansstämma
flyttaS en vecka på grund av Öresundsbroinvigningen.

Som vanligt helgen före midsommar,
16-18 juni.
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RANARIM
Onsdag 9 febr kl 19.00
Kabusa Konsthall
Konsert med
Niklas Roswall, skånsk världsmästare på
nyckelharpa,
Ulrika Bodén och Sofia Sandén, sång,
Jens Engelbrecht, gitarr & mandola.
Berättande ballader, ömsinta kärleksvisor
och svängiga polskor!

LUNDS STUDENTERS
FOLKDANSLAG
Dans till svensk folkmusik blir det på
söndagar från 30 jan kl 18.30 på Klostergårdens fritidsgård. Nybörjardans första
timmen, sedan något svårare och avancerat från 19.45.
Info: Ragnhild Ekman-Hägg
046-12 72 29.
Fest med knytkalas och dans lördag 1
april. Föranmälan till Kim Hansen
046-15 83 25.
Internationell folkdans på torsdagar
från 27 jan på Vipeholm, hus D 10.
Nybörjare 19.30, fortsättare 21.00.
Info: Peter Nilsson 040-46 09 56.

TRYLLESTÄMMAN
Torna Hällestad
10-13 augusti
Tryllestämman kommer även i år att
erbjuda kurser, konserter, dans, midnattskulning, buskspel, visstuga, sagor,
byahistoria, hantverksmässa
m m.
Info: Jonas Ising 046-534 05
Lotta Stenroos 046-20 96 18.

VALSHUSET, VÄXJÖ
Lördag 6 maj
Traditionell träff för spelmän från
Småland, Blekinge och Skåne.
Info: Magnus Gustafsson, Smålands
Musikarkiv, 0470-184 52.

VÄTTERBYGDEN
Lördag 5 febr
Nyckelharpsorkestern
Lördag 26 febr
Faust
Lördag 18 mars
Olle Paulsson och lokala spelmän
Lokal är Tvetagården, Odengatan 2 i
Huskvarna. Konsert kl 19, dans kl 21.

Info: Mats Thiger, 036-702 01.

DANMARK
FREDERIKSBERGS
FOLKEMUSIKHUS
Danskvällar en fredag i månaden med
dansutlärning kl 19 och spel till dans från
20.30. Husorkestern Frøberg och en
gästorkester står för musiken.

Fredagar 18 febr, 24 mars,
28 april och 26 maj
Lokalen är i Frøbelseminariet,
Grundtvigsvej 11, ingång över gården
från Henrik Steffensvej.
Info: Hans Henrik Lund +45 38 81 11 88
Jack Sander +45 43 42 00 19.

FOLKETS HUS

BROBY GAMLE SKOLE
Folkkulturverkstad, Suserupvej 55, Vester
Broby, mitt på Själland,söder om Sorø.

Lördag 18 mars
Vårdagjämningsfest
Lördag 25 mars
Folkemusikhusringens årsmöte
och bal
Lördag-söndag 13-14 maj
Barn och ballader
Info: +45 53 64 83 36.

COPENHAGEN
FOLK CLUB
Måndag 14 febr kl 20
Sångare och musiker från
Riverdance
Irländsk dans, sång och musik.
Lokal är ej bestämd.

Lördag 1 april
Lia Luachra &
Damp in the Attic
Lokal är ej bestämd.
Info: Martin O’Hare +45 36 45 08 02
Morten Alfred Høirup +45 33 32 11 67.
Hemsida: www.ashplant.dk.

Folkets Hus’ spelmanslag håller Ramslag
den andra fredagen i varje månad kl 20 i
kaféet i Folkets Hus, Stengade 50 på
Nørrebro.

Fredag 14 jan
Medvind
Fredag 11 febr
Nøkkens galoscher
Fredag 14 april
Steen & Ral
Info: Christina Jørgensen +45 44 84 22 67.
Hemsida: www.folketshus.dk.

KØBENHAVNS
FOLKEMUSIKHUS
Danskvällar första lördagen i månaden kl
19.30, Lundtoftegade 87

Lördag 5 febr
Lördag 4 mars
Fastlagskarneval
Lördag 1 april
Lördag 6 maj
Jæ’ Sweevers
Info: Judy Ryslander Schomacker
+45 35 43 55 80.

HOLTE
FOLKEMUSIKHUS
Öppna folkmusikkvällar ordnas i
Menighedshuset på hörnet av
Øverødsvej och Pile allé.

Lördagar 12 febr, 11 mars,
8 april och 13 maj
Info: Gerd Gottlieb och
Benny E Andersen +45 45 42 43 49.
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B Föreningsbrev
AVS
Skånes Spelmansförbund
Ädelstensvägen 41
SE-226 51 LUND

1 tis

februari
2 ons
3 tors Mässingshornet
4 fre
5 lör Norrsken

3 mån
4 tis

1 lör
2 sön

april

Kalendarium våren 2000
mars
1 ons
2 tors Mejeriet, Mässingshornet
3 fre
4 lör SkSpF Årsmöte, Mö Folk

8 tis Kristianstad
9 ons Kabusa

10 fre Nørrebro
11 lör Nørrebro

7 tis
8 ons
9 tors

12 ons
13 tors Mässingshornet

10 mån
11 tis

8 lör Malmö Folk
9 sön

5 sön
6 mån

10 tors
11 fre

12 sön Nørrebro

5 ons Kristianstad
6 tors
7 fre

12 lör Malmö Folk

6 sön
7 mån

13 sön
14 mån

17 tors Mässingshornet
18 fre

19 sön Ängelholm
20 mån

16 tors Mässingshornet
17 fre
18 lör

28 fre
29 lör
30 sön

24 mån
25 tis
26 ons
27 tors Mässingshornet

22 lör
23 sön

20 tors
21 fre

18 tis
19 ons

16 sön
17 mån

14 fre
15 lör

13 mån
14 tis
15 ons

19 lör
20 sön

15 tis
16 ons

21 mån
22 tis

28 tis
29 ons

26 sön
27 mån

24 fre
25 lör

21 tis
22 ons
23 tors
23 ons
24 tors
25 fre
26 lör
27 sön
28 sön
29 mån

30 tors Mässingshornet
31 fre

1 mån
2 tis
3 ons

4 tors
5 fre

maj

6 lör Schottisbersån, Korrö
7 sön
8 mån

9 tis
10 ons

11 tors Mässingshornet
12 fre

13 lör
14 sön

15 mån
16 tis

17 ons
18 tors

19 fre
20 lör Magnarp

21 sön
22 mån

23 tis
24 ons

25 tors Mässingshornet
26 fre

27 lör
28 sön

29 mån
30 tis
31 ons

