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Jag funderar ibland
varför vi håller på med
folkmusik. Och vad folkmusik egentligen
är. Framför allt det sistnämnda ämnet är ju
tillräckligt för en doktorsavhandling men
det är samtidigt viktigt att vi funderar lite
över det hela ibland. Begreppet folkmusik
skapades (om jag nu inte är helt ute och
cyklar) av den tyska filosofen Herder för
kanske 200 år sedan. Det hela är från början
en filosofisk/akademisk konstruktion och
det är ofta bra att komma ihåg. Det vi idag
kallar folkmusik, det vi alla älskar och på
olika sätt värnar om, är från början till slut
bara en tankekonstruktion. Gränserna för
vad som är folkmusik är inget som finns
”av naturen givet” och de har inte heller
legat helt fast under tidens gång. När nationalromantiken kom och insamlings- och
dokumentationsarbetet tog fart på 1800talet var det många som ville bevara ”den
gamla” musiken. Standardverket Svenska
Låtar är sålunda fyllt av polskor och valser, i skånes fall även en mängd kadriljer,
medan polka, schottis och mazurka lyser
med sin frånvaro. Och även bland de låtar
som inkluderades premierades ofta de som
antogs ha en ”ålderdomlig” karaktär. Detta
historiserande arv fördes sedan vidare av
bl.a. Skånes Spelmansförbund och om man
bläddrar i Nils Löfgrens gula häften märker
man tydligt på kommentarerna att de låtar
som är gamla skall betraktas med lite extra
vördnad. Det samma gäller för de som på
något sätt har en tydligt Skånsk karaktär.

Rhenområdet. Och de fick sitt fotfäste här
därför att folk var öppna för nya influenser
och gärna ville ta till sig nymodigheter från
kontinenten. Det vi idag pratar om som
typiska regionala särdrag är egentligen
minst lika mycket ett utslag för att det som
betraktas som folkmusik har bevarats vid
lite olika tillfällen i olika delar av landet,
och att nya influenser utifrån vid dessa
tillfällen hade hunnit olika långt. Jämför
man manuskript från tidigt 1800-tal från
olika delar av landet finner man mer likheter än skillnader. De skillnader som idag
finns mellan spelsätt i olika delar av landet
handlar till stor del om vilka särdrag som
olika nyckelpersoner och stilbildare valt att
förstärka och lyfta fram. Kvartstoner är ett
tydligt exempel: det finns gott om tecken i
uppteckningarna i bl.a. Svenska låtar på att
det använts flitigt av en del spelmän även i
vår landsända. Men de spelmän som varit
stilbildande under 1900-talet har valt att
lyfta fram andra element i musiken istället,
och därmed har det vuxit fram en skånsk
stil utan kvartstoner
Om ett år är det dags att för 100-årsjubileum av den första riksspelmansstämman
på Skansen. Det är där Zornmärket har
sitt ursprung och det var första gången
som spelmän från hela landet träffades på
samma ställe. Tanken var just att visa upp
de regionala särdragen. Det är också i och
med detta evenemang som folkmusiken
kommer att sammankopplas med folk- och
bygdedräkterna (även denna koppling alltså
en konstruktion). Det är bra att vi tar 100årsjubileet som chans att få folkmusiken
att synas i media, låt oss ta chansen att slå
hål på några av de myter som omgärdar
den samtidigt. Varför inte ordna en konsert
som visar på likheter mellan låtar från olika
delar av landet?

Sven Midgren

Men det vi kallar Skånsk folkmusik är inget
som har vuxit fram ur skånes marker, skogar
och fält. Det är musik som har spridits fram
och tillbaka genom Sverige och Europa.
Influenser och trender har kommit och gått.
Schottis, polska, engelska och rheinländer
heter så för att låttyperna och danserna kommit hit från Skottland, Polen, England och
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Spelsugna ungdomar
finnes!

Inbjudan till höstträff
Lördag 24 oktober 2009 på församlingshemmet i Stångby utanför Lund

Hans Melins minnesfond och Musik i
Syd ger i år möjlighet att engagera unga
folkmusiker, ledsagade av Laif Carr, utan
kostnad för spelstället.

15.00 	
16.20

Låtkurs med Patrik Dahlin

Meningen är att unga som bedöms kunna
växa med uppgiften, skall kunna få riktiga
betalda speljobb i höst.

18.00

Allspel

18.30

Middag

Spelningar kan erbjudas gratis för bibliotek, skolor, vårdhem, hembygdsdagar
el.dyl.

20.00-24.00  Dans till spellista

Om du vet ett bra spelställe, så tveka inte
att sätta igång processen! Föreslå också
gärna lämpliga ungdomar.
Kontakta Laif.Carr@musikisyd.se

Laif Carr

Spelledarkurs

Per Bergkvist visar sin film ”Zornsilver”

16.00-16.10  Kort medlemsmöte. Se separat kallelse

Kostnad för eftermiddagsfika är 20 kr och för middag är 120 kr, vilket betalas på plats. Kaffe och
kaka på kvällen kostar 20 kr och betalas också på
plats. Bindande anmälan till maten måste göras
senast torsdag 15 oktober till Karin Sjöö på mail:.
johnny.sj@telia.com eller tel. 040-49 37 48.
Man kan åka Pågatåg till Stångby

Välkommen!

Skånes Spelmansförbund planerar att
i samarbete med Världens Musik och
Dans organisera en spelledarkurs under
hösten/vintern.

Givetvis är kursen öppen även för dem
som inte är spelledare i dagsläget, men
som kanske vill prova på.

Stort Jubileum
6-8 augusti 2010

Den som redan nu vill hålla sig uppdaterad med vad som är på gång kan kontakta
Sven Midgren på sven.midgren@gmail.
com eller 0709-586889. Information kommer även att läggas upp fortlöpande på
www.skanefolk.se

Som vi informerade om på årsmötet är det
den 6-8 augusti 2010 dags för 100-årsjubileum av den stora riksspelmansstämman
på Skansen. Det var till denna stämma
som Zornmärket (som då delades ut till
alla deltagande spelmän) skapades. Alla
landskapsförbund har bjudits in att skicka
upp spelmän och på olika sätt vara med
och sprida folkmusiken på Stockholms
gator och torg. I nuläget är fortfarande
mycket väldigt öppet men klart är att
det kommer finnas spelplatser på Skansen, Nybrokajen och i Kungsträdgården.
Det finns också ett uttalat önskemål från
centralt håll (SSR) om att framför allt lyfta
fram solospelmän.

Sista chansen
att betala om det på adressetiketten står
att avgiften är obetald. De som inte betalt
medlemsavgiften till Skånes Spelmansförbund senast under september gallras
därefter bort från medlemsregistret.
Om uppgifterna på adressetiketten inte
stämmer så kontakta Göran snarast!
046-24 83 45 (säkrast 17.30 - 18.00).
goran.jonsson@lsn.se

Göran

SkSpf´s styrelse utlyser härmed ett extra medlemsmöte
den 24 oktober 2009 kl 16,
alltså på höstmötet på församlingshemmet i Stångby. Endast en punkt står på dagordningen, nämligen utseende av
en ny hedersmedlem.

Värdens
musik och dans

Detaljerna är i nuläget inte alls klara men
tanken är att fortbilda alla de spelledare
som finns i spelmanslagen runt om i
landskapet.

Sven Midgren

Kallelse till extra
medlemsmöte

Vi i styrelsen vill såklart att så många
skåningar som möjligt skall åka och har
bl.a. funderat på att organisera gemensam
resa i tåg eller buss upp till huvudstaden.
Vi diskuterade en del på årsmötet och det
kom fram en hel del idéer om vad vi kan
göra från spelmansförbundets sida, och
vad vi bör skicka för ”officiell” skånsk
representation, men fler idéer är alltid
välkomna. Det bästa vore om vi kunde
bilda en liten jubileumskommitté som
samordnar Skånes insatser.
Har du idéer inför jubileet, gärna roliga och lite galna sådana, eller vill vara
med i en arbetsgrupp? Kontakta ordföranden: sven.midgren@gmail.com eller
0709-586889

Sven Midgren

Sommaren har varit full av folkmusik
och dans, så även för allas vårt projekt
Världens musik och dans. Smygestämman
fylldes av välbesökta prova-på-danskurser och en ungdomskurs resulterade i bejublat framträdande på stämman. Christer
Lundh höll visworkshop i Trelleborg. I
samarbete med Forum:Folk/Klubb Navet
och Backafestivalen fick festivalen ett helt
nytt danstält fyllt av danskortkurser och
spel-till-dans. Under Malmöfestivalen
(samarr. Mix musik, Malmö Folk, Forum:
Folk) bjöds på Klubb Rålåt, danskurs och
Hoven Droven. Under programpunkten
Let’s Folk Dance fick Malmö Stads lokalpolitiker utmana varandra i slängpolska
under förtjust publiks jubel. I juryn satt
Åsa Söderberg (Skånes Dansteaters VD
och konstnärliga ledare) och Marika Kajo
(ledamot i Mix Musik). (Mp:s) Lari PitkeKangas vann.

Ungdomskurser och
nätverksträff i höst
Under hösten kommer ungdomskurserna
MiXtuR (dans) och Skånekursen (spel)
att samarbeta fram en föreställning som
bl a kommer visas upp i Malmö och i
Göteborg. En kurs/nätverksträff för arrangörer ska hållas i Lund (samarr. Musik
i Syd, MAIS).
Flera ytterligare projekt står i startgroparna. Håll utkik på www.skanefolk.se
eller www.vmod.se.
Har du funderingar/idéer/vill veta mer?
Kontakta mig!

Maria Bojlund
Projektledare för Världens musik och
dans 0708-50 96 75


Ola Larsson nybliven riksspelman på träskofiol
Följande pressmeddelande är hämtat
från folkdansringens hemsida http://
www.folkdansringen.se/zorn/. Ett jättestort grattis Ola!

-

Under den tredje dagen av de pågående
uppspelningarna till zornmärket i Karlstad har idag Ola Larsson fått utmärkelsen
zornmärket i silver, och får därmed rätt att
titulera sig riksspelman.
Ola Larsson är från Skåne, och mer precist
från trakten kring Malmö, och spelar framförallt skånska låtar. Utöver att spela i Malmö
spelmanslag spelar han också mycket tillsammans med sin familj. Ola Larsson, hans
tvillingbror och en ytterligare bror började
alla spela nästan samtidigt, och har sedan
dess spelat mycket tillsammans. Utöver
att bara framföra musiken har Ola också
ett stort intresse av att titta på bakgrunden
till låtarna.

Låtarna ger så mycket mer då man har en
historisk koppling och vet vad man spelar,
säger Ola med inlevelse.

Ola Larsson spelar mest fiol, men även den
skånska varianten träskofiol, och det var på
det sistnämnda instrumentet han idag erövrade titeln riksspelman. Detta instrument,
som har en kropp tillverkad av en träsko,
har en säregen ton som är något sprödare
än fiolens. En av Olas förebilder vad gäller
att spela låtar på träskofiol är Carl-Eric
Berndt från Lund.
Det är idag ganska svårt att få tag i bra
träskofioler. Ola har tidigare byggt ett eget
instrument. Den träskofiol som Ola spelade
på under dagens framgångsrika uppspelning kom han dock av en lycklig slump
över på en fyndauktion för några år sedan.
Instrumentet visade sig ha tillhört Axel
Boberg, en av männen bakom det för svensk
folkmusik oerhört betydelsefulla verket
“Svenska Låtar”.

Urban Lind

Ännu en malmöbo blev riksspelman - Åsa Björkman
På folkdansringens hemsidor finns en
sammanställning över alla som erövrat
märken och diplom vid årets uppspelningar i Karlstad. I listan hittar vi ännu
en malmöbo: Åsa Björkman som blev
riksspelman på västgötalåtar. Vi gratulerar! I pressreleasen läser vi följande:
På sista dagen av årets zornmärkesuppspelningar erövrade Åsa Björkman från Malmö
Zornmärket i silver.
Ända sedan hon som 11-åring blev skickad
på spelläger i Sjövik av sin fiollärare har
hennes hjärta klappat för västgåtalåtarna.

Den musik hon spelade upp
för juryn idag är hämtad ur
ett nothäfte med musik från
Sävare. Utifrån detta, och
med hjälp av riksspelmannen Mikael Pettersson som
spelat in musiken på skiva,
har Åsa arbetat med låtarna
och gjort dem till sina. Zornmärket är en bekräftelse på
hennes strävan att fånga
spelmanstraditionen. Även
om hon nu bor i Malmö och
har sin bästa spelkompis i
Enköping, så är det fortfa-

rande västgötalåtarna som
står i centrum.
För Åsa har spelglädjen
alltid varit viktig. Arbetet
inför zornmärkesuppspelningarna genom åren har
drivit hennes spel framåt,
samtidigt som det varit
roligt. Nu ska Åsa åka på
Bingsjöstämman, slappna
av och bara ha kul.

Text och bild:
Anders Ewaldz

Folkdansens vänner på fotbollsmatch
Midsommarafton 2009 blev en händelserik
dag för Folkdansens Vänner i Helsingborg.
Förutom att föreningen arrangerar midsommarfirande i två dagar på Fredriksdal så
var vi också inbjudna att dansa på Olympia
fotbollsarena i samband med att Sverige och



Italien spelade U21 fotboll. Det var en magisk känsla att dansa, långdans och skånsk
springdans, på en av Sveriges finaste gräsplaner inför ett nästan fullsatt Olympia med
vajande flaggor, applåder och hög stämning.

För musiken svarade Karin Wallin, Gina
Nyander och Claus Bengtsson.

Hälsningar
Bosse Nyander
Foto: Bengt-Åke Magnusson

Detta är uppställningen till Let´s Folk Dance på Malmöfestivalen. Lokala politiker inbjöds till tävlingen och fem partier hörsammade detta och fick dansa
slängpolska efter instudering av en dansistruktör och partner (här kallad ”proffs”). Från vänster till höger: Lari Pitkä-Kangas, (Mp och vinnare), Hanna
Högström (proffs och vinnare), Agneta Eriksson (S), Dan Nordström (proffs), Marilyn Pettersson (Kd), Petter Wickman (konferencier), Carl-Erik Carlsson
(proffs), Johanna Levin (proffs), Jan Steimer (SPI), Agneta Olsson-Theodosopoulos (Fp) och Linus Hjelm (proffs). Foto: Micke Olsson

Helgläger med
Tummel!

”Numera första lördagen i oktober”

Dags för Spelmansstämma!

Spela klezmer- och Balkanmusik tillsammans med ett
av Sveriges röjigaste band!
4-6 december. Mer info på
www.tummel.nu

Hjärtligt välkommen till Spelmansstämma nr. 41

på Kulturhuset (Medborgarhuset) och Gula Huset i Markaryd.

Pär Moberg

Lördagen den 3 oktober 2009

Spelledare; Riksspelman Laif Carr Olsen

WMO samarbetar
med oud-spelaren
Jafar Hasan Aboud
Som ett av mycket få Folk/världsmusiksökande har World Mix Orchestra fått ett
bidrag på 180 000 kr från Kulturrådet för
att samarbeta med den irakiske tonsättaren
och oud-spelaren Jafar Hasan Aboud.

Program
kl. 12.30

Workshop

Samling i Kulturhuset (Kungsg. 1)

Anders Löfberg håller låtkurs 11-13!

Stor parkeringsplats ﬁnns mellan hotellet och järnvägen.

kl. 13.00
kl. 14.00

i Gula Huset. (100:-, stud. gratis)

Övning i allspel
Konsert i folkton
Anders Löfberg spelar & berättar
Hinneryds Kyrkokör sjunger ur folkmusikmässan ”Upp min Dufva”

Stort allspel & uppspel

Jafar var före kriget en av Iraks mest uppburna tonsättare, som bland annat jobbade
för irakisk TV, och har skrivit låtar bland
annat till Arash. Nu bor han, helt okänd
förutom för sina landsmän, i en av Malmös
förorter. Mer info på http://sydsvenskan.
se/inpalivet/article290374/Ny-vardag-iofrivilligt-hemland.html. Jafars musik rör
sig i gränslandet mellan irakisk klassisk,
folklig och populär musik.

kl. 16.00

Jafar har skrivit musik till World Mix
Orchestra, som består av några av Sydsveriges främsta folk- och världsmusiker
från fyra kontinenter. Mer info, bilder etc
på www.worldmixorchestra.se. Repetitionerna påbörjas nu i augusti, och meningen
är att musiken skall uruppföras i början
av 2010. En turné planeras då.

Ingen föranmälan behövs i år.

Alla får tillfälle att lyssna på de gästande spelmännens bästa låtar!
I foajen serveras det kaffe, fralla och våfﬂor hela eftermiddagen, med buskspel förstås...
kl. 18.00 (ca.) Efterspel i Gula Huset (Kungsg. 38)
Det ﬁnns möjligheter till nattlångt samkväm i SV’s
lokaler, 250m från medborgarhuset. Med gott om
spelrum och gemytlig atmosfär. Ta med dig det
som skall ätas/drickas där. Stora Hotellet rekommenderas
för övernattande, hör av dig om du vill ha alternativ.

Samkväm till fram på natten!
Info Spelmansstämman,
Studieförbundet Vuxenskolan, 0433-215 52

Allspelslåtar
Småland
Gånglåt från Skärsjödal
Mäster Karls Polska, nr. 21
Johan Magnus Dals polska nr. 38
J.P. Landholms vals nr. 10
Skåne
Skånevalsen
Ola Nilssons Lans Polska nr. 60
Carl-Eriks Gånglåt nr. 5
Kerstin Anderssons vals
Halland
Bondessons vals nr. 13
Kadrilj Finkanett, Häfte II , nr. 16
Hallands Spelmäns gånglåt nr. 20

Vi hoppas att ni förbereder något
särskilt ﬁnt/klämmigt/roligt/intressant
inslag till konserten efter allspelet.
Anmäl till spelledaren under övningspasset kl. 13-14, så att han kan sätta
samman ett bra program.

Välkomna!

Pär Moberg



Carl Gustaf Thomson (1824-1899) - skånsk insektkännare och flöjtist
Ibland upptäcker man artonhundratalets skånska notböcker även på ställen som
man aldrig hade tänkt sig. När jag för några år sedan började arbeta som biolog
i Lund, fick jag snart veta att C.G. Thomson hade beskrivit flera arter av de små
parasitsteklar som jag arbetar med. Men stor var min överraskning, när jag inte
bara hittade Thomsons insektsamlingar på Zoologiska Museet i Lund, utan också
tre handskrivna notböcker och hans två traversflöjter!
Carl Gustaf Thomson föddes 1824 i Mellan-Grevie socken, Malmöhus län; han
studerade i Lund 1843-1850, blev 1857 docent i zoologi och dog i Lund 1899. (Hans
efternamn stavades på minst tre olika sätt:
Thomaeson, Thomason och Thomson - jag
håller mig till den tredje varianten som han
själv använde när han som respekterad zoolog publicerade sina böcker och uppsatser
om Sveriges insektvärld.)
Esaias Tegnér d.y. skrev om honom: “Han
vandrade sin väg fram ganska tyst och föga
bemärkt, men han var enligt sakkunniga mäns
uttalanden en vetenskapens storman, en av
samtidens främsta, om icke den allra främste i
sin fack. En insektkännares öde är ju att blott
bli stor i det lilla, hans storhet blir därför lätt
förbisedd, i synnerhet som han själv såsom
många av hans medkryp, håller sig i skuggan.
Thomson har enligt hans efterträdares beräkning
beskrivit ej mindre än 2375 för vår svenska fauna
nya insekter. Som student hörde jag förtäljas att
Thomson, när han gjort något lyckligt fynd,
plägade slå sig ned i gröngräset och blåsa en eller
annan glad melodi på den flöjt han gärna bar i

sin ficka, och på vilken han var virtuos. Hans
stilla forskarbana bör alltså ha varit kringtonad av mycken ljuvlig musik.” (Bland Lunds
minnesvårdar. i boken “Under Lundagårds
kronor”, Gleerups förlag 1921, s.588.)
Thomson själv uppfattade sig säkert inte
som folkmusiker - på sina flöjter spelade
han allt som var populär i hans tid: Kända
operettmelodier, arior, Bellmanvisor, men
även en stor del sådana låtar
som vi idag kan använda inom
folkmusiken: valser, marscher,
angläser, kadriljer m.fl.

Notböckerna
Två av notböckerna hade
Thomson tydligen fått av andra spelmän: En handskriven
“Not-Bok för flöjt” daterad
1844 som “Souvenir af E. E.
Svensson”, och en handskriven bok “Sångstycken med
Accompagnement af Guitarre
samlade af Carl Joh. von Greiff.”
Det tredje nothäftet skrev
Thomson själv, när han var
16 år gammal: Häftet bär titeln “Samling af musikalier
för Fleut” och är daterad med
“Malmö den 26 Augusti 1840”.
Det är skrivit med samma
handstil som Thomsons Förteckning öfver Swenska Skalbaggar som han skrev några
år senare.
Innan jag hunnit undersöka
de två förstnämnda böckerna,
får ni en kort sammanställning
av de danslåtar som finns i det
tredje nothäftet:



Danslåtar som Thomson skrev i sina nothäften i augusti 1840
Thomsons “Samling af musikalier för fleut”
i Zoologiska museet innehåller 18 valser,
10 marscher, tre kadriljer, tre anglaiser,
två menuetter (en av dem är identisk med
Fredmans Epistel no 58), en écossaise, en
polonaise, en gallopad och 25 låtar med beteckningar “Allegretto”, “Andante”, “Aria”,
“Ariette” m.m. Till flera låtar finns också
stämmor utskrivna.
Ecossaisen (=”den skotska”) var en kontradans besläktad med angläsen, som också
förekommer i många danska spelmansböcker från 1800-talet. Medan angläsen varit
begynnelsedans på svenska baler fram till
1850 och ganska populär eftersom man fick
“se alla damerna ansikte mot ansikte och
åtminstone en gång taga dem i handen”
(Svenska Familjeboken 1850, s.139), förekom
écossaisen enligt Tobias Norlind “tämligen
allmänt vid balerna på kontinenten fram till
1830 men sedan blott som musikstycke”
(Norlind 1941: Dansens historia, s.121).
Kjeld Nørgård skrev i Dansens og musikkens rødder 31 om Skotskdans (“eller Ecossaise, hvilket er det samme”) att den blev
modern i 1800-talets början och “foregår
ligesom engelskdansene på rækker hvor
parrene i løbet af dansen skifter plads med
hinanden, men de har typisk en simplere
opbygning. Det er næsten altid små korte
melodier, hvor de opførende par til den
første del af musikken danser en eller anden forholdsvis simpel figur og til den
anden del af musikken danser op og ned
gennem rækkerne.” (http://dansedatabase.
dk/nyt_fra_rodder/rod31.htm)
Det är spännande att hitta även gallopaden
i Thomsons nothäfte. Enligt Tobias Norlind
var denna nya dansen med valsens fotombyte i 2/4 takt första gången representerad i
Sverige år 1838 (Dansens historia, s.110). Att
gallopaden redan två år senare fanns med i
Thomsons låtsamling tyder på att Thomson
verkligen spelade det som var modernt!
Dessutom hittade jag i Svenska visarkivet
ett annat nothäfte (M115, “Notbok för Fleut”
från Malmö, som ägare uppges “Carl G.
Thomason”), skrivit med precis samma
handskrift och stil: Det är daterat samma år
som häftet på Zoologiska Museum i Lund,
fast är tio dagar äldre (“16 Augusti 1840”).
Häftet M115 innehåller tretton valser, åtta
marscher, sex fransäser, fyra angläser, tre
“Hopser Walser”, två polskor, två kadriljer,
en Pas Redoublé, en dans som heter “Fria
Valet” och 24 “Diverse” låtar.
Även här dominerar alltså vals och marsch,
fast till skillnaden från nothäftet i Zoologiska
Museet förekommer här några ytterligare
danstyper. Till exempel fransäsen (“den
franska”) var en enligt Tobias Norlind (Dansens historia, s.122ff.) en väldigt populär
kadrilj fram till mitten av 1800-talet: Från
Edinburgh kom 1818 idén som upptogs 1832

i Sverige, att förena flera moderna franska
småkadriljer till en serie. Dessa hade precis
samma namn som Thomson har med i nothäftet M115 (L’été, Pantalon, Pastourelle, La
poule, La trénise).
Tillsammans ger dessa två självskrivna
nothäften en ungefär uppfattning om vilka
favoritlåtar en sextonårig skånsk spelman i
Malmö hade 1840. Kanske kan dessa låtar
inspirera nutida spelmän att utvidga sin
repertoar. Och vem vet, kanske kommer
Thomsons valser, kadriljer, polonäser, angläser, écossäser och fransäser att uppstå på
nytt och åter börja dansas?

Josef Straka
PS: Idag, strax före Runtenoms manusstopp,
hittade jag ytterligare ett nothäfte i Svenska
visarkivet med samma handstil, daterat ett
år senare, som ägare uppges “Carl G Thomaesson”. Häftet har katalog-id M176 och
innehåller tjugotvå valser, elva kadriljer, två
gallopader, två schottisar, en polonäs och
två övriga låtar...

Klubb:Navet drog i fält

Klubb Navet utlokaliserade i år en av sina
danskvällar från Tangopalatset i Malmö
till Backafestivalen på Österlen. Med eget
danstält och dansvärdar/värdinnor. Liv
Hellström nedan var en av dem, och på ryggen står uppmaningen ”Bjud upp mej!”

Foton: Maria Bojlund



Hänt i bäcken

Anne-Grethe och Søren
Korshøj var värdar för en
ny nordisk spelmansträff:
”Musik over Præstø fjord”
strax söder om Køge.
Den blev mycket lyckad
och välbesökt. Bl.a. hade
de byggt en dansbana
runt ett valnötsträd
med kronan som tak.
Helt fantastiskt och
stämningsfullt! Tanken är
att träffen ska återkomma
nästa år. Här har Bengt
Wihlborg fångat dem på
Bodatämman i somras.

Folkmusikens dag på Kulturen: Amanda Eriksson, Sara Dahl och Ylva Hägg spelar
i Bosebo kyrka framför ett par rader av småspelmän och mikropräster (eller är det
möjligen apostlar?). Foto: Anita Eriksson



Denna stämningsfulla bild av gitarristen
Runo Pålsson i Åsbo spelmanslag, är tagen
vid ett buskspel på Degebergastämman.
Foto: Bengt Wihlborg

”Om någon vecka ska Fuglesang ut i rymden igen. När
han kommer tillbaka ska alla
ha klätt ut sig till apor. Det är
viktigt att ni sprider informationen till era vänner och att
ALLA är med, annars funkar
inte skämtet.”

Degebergastämman: Så här mysigt var det inne i stugan för
intimkonserterna. Astrid Pörtner från Danmark gjorde en av
konserterna tillsammans med Alva Bosdottir, och i väntan på sin tur
fångas hon av Zorn-målare Bengt Wihlborgs kamera.

Denna fina skylt kunde
man beskåda vid
Degebergas ökändaste
spelmansstråk(e:-).
Betyder den månne
”Varning för korsande
riskspelmän” eller är det
bara en allmän varning
för ”Herr-spel-man”?
Foto: Bengt Wihlborg

Malung: Det är inte
bara i Degeberga det
finns näckar. Denna
vackert bemålade
yngling steg en lika
vacker dag upp ur
diket, under en
av malungkursens
utflykter. Synd
bara att vi inte gör
tidningen i färg!.
Foto: Ambjörn Lätt

Gitarrist eller basist och
slagverkare sökes till folkrockband
Hej!
Jag är på gång att starta upp ett folkrockband med bara tjejer. Två fioler är
klara men jag söker nu en gitarrist eller
basist och en slagverkare till bandet. Är
du intresserad eller vet någon som är
det? Hör av dig till mig!!
Ella-Kari Hellström, .
ellakari@gmail.com, 0736-213887
Vinnarparet som vann Let´s Folk Dance på malmöfetivalen:
miljöpartisten Lari Pitkä-Kangas och instuderaren och danspartnern
Hanna Högström från Malmö Folk, ivrigt applåderad av
jurynmedlemmen Marika Kajo från Mix Musik. Tävlingen blev
mycket uppskattad även av publiken som slutligen avgjorde med
ljudstyrkan av sitt bifall. Foto: Micke Olsson

Degebergastämman: Fredrik ”Pom-pom” Bengtsson och Anita Eriksson
tar var sitt grepp och ser båda ut att lyckas frambringa glada toner.
Foto: Bengt Wihlborg

Jönköpings allmogemarknad: Marie Länne Persson, alias ”Bankelmajsan”, sjunger
och visar hur ”kungen av Amerika blir skjuten mitt itu” så att ”blo´en stänkte på
tapeten”. Detta var ju 1800-talets motsvarighet till MTV. Bilden är dock från
allmogemarknaden 2006, men vi kunde inte undanhålla våra läsare denna dråpliga
bild. Foto: Kristoffer Jonsson eller Jan Blänning



Recensioner
Every man´s polka
Kings of polka
G00908

Självklart har Esbjörn duktiga medmusiker
på skivan - Sara Isaksson, Göran Wennerbrandt, Johan Hedin, Olle Eriksson, Jonas
Åkerlund och Gideon Andersson. Det spelas
på gitarrer, cittern, fioler, mandoliner, low
whistle, tramporgel, dobro, nyckelharpor,
kontrabas, munspel och bodhran. Och Esbjörn har arrat och producerat allt själv.
En riktigt bra CD - årets julklapp?? Tack
Esbjörn!

Kummin

Frida Höfling, Jenny Fransson,
och Lina Lerche Ahlblad

Ethel Wieslander

Trall
Kristian Bugge från Danmark och kusinerna
Esko och Antti Järvelä från Finland bildar
trion Kings of Polka. Vi har tidigare hört
dem med sina brittiska kompisar i Baltic
Crossing. Här kommer de på egen hand
på en CD fylld med spralliga låtar. Det är
tre skickliga killar som verkligen behärskar
sina instrument och på ungdomligt sätt
inte bryr sig om några fartgränser eller
andra trivialiteter. Det är bara att hänga
med och njuta!
På fioler, gitarr, perkussion och lite sång tas
vi på en resa genom både Danmark och Finland, med polkor, hoppsa, Läsölåtar, några
schottisar och - en finsk variant av Styv- och
rackarpolskan! Givetvis tolkad som en polka
- annars vore den väl inte finsk?
En jättekul skiva!

Ethel Wieslander

Blunda och du ska få se
Esbjörn Hazelius
AMCD 923

Lika underfundiga som titeln är texterna till
många av de visor som Esbjörn Hazelius
presenterar på sin nya CD. Det är vackra,
roliga, känsliga, sorgliga texter som alla
snirklar sig runt kärleken på ett eller annat
sätt. “Lisa och Love” får mej att gråta, och
“Förvillskelse” är jätterolig även om den
handlar om nåt så svårt som brytning i ett
förhållande. “En afton i Gamla Stan” visar
på ett dråpligt sätt en annan sida av kärleken. “Spelman håll fast vid din gamla fiol
“ - om hur viktig musiken är för oss även i
mörka stunder. Endast första låten har text
av någon annan (Pär Lagerkvists dikt “När
solen löser sitt blonda hår”). Även den fint
tonsatt av Esbjörn.
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Ulrika Gunnarsson

Årets stipendiat, Frida Höffling, och hennes spelkamrater Lina Lerche Ahlblad och
Jenny Fransson bildar gruppen Kummin
som släppte sin CD med samma namn på
förbundets årsmöte. Det är tre duktiga tjejer
som började spela folkmusik genom en kurs
i skolan för Peter Rousu. Det var så kul så
de fortsatte som en egen grupp. Originalsättningen fiol, flöjt och gitarr har i studion
utökats med piano, bas och perkussion. På
en låt sjunger de också flerstämmigt.

GCD-80

Debaclet kring Zornmärkesuppspelningarna 2005 då trallarna Anders Larsson och
Ulrika Gunnarsson vägrades tralla upp för
juryn har väl lagt sig. Den efterföljande debatten visade tydligt på en del av de något
grumliga tankegångar som styr Zornmärkesnämndens verksamhet, men det är helt
annan diskussion.
Även om den här skivan inte kommer att ge
Ulrika något silvermärke är det kanske ändå
en slags revansch. Det är den första skivan
på annars så gubb- och fioldominerade
Giga som har trall i fokus, tillika en av de
ganska få folkmusikplattor som frontas av
en kvinna. Gunnarsson visar med Trall att
det som brukar betraktas som instrumentalmusik går att förmedla även vokalt, med
bibehållet sväng, driv och pondus. Hennes
trallande är dynamiskt och tekniskt drivet,
med mycket klang och gott om varierande
av melodierna. Hon räds inte heller att ge
sig på ganska ekvilibristiska låtar, sådan
som är ganska kniviga även på fiol, och
här finns med ett par riktigt ”klassiska”
smålandsbitar.
Uppblandat med det traditionella materialet
finns även en handfull egenskrivna låtar,
som står sig bra bland tradlåtarna. Esbjörn
Hazelius och Anders Löfberg, båda väldigt
rutinerade musiker, backar upp elegant
och effektivt på ungefär hälften av spåren,
vilket bidrar till att variera ljudbilden en
hel del. Som med alla Giga-skivor blir det
kanske lite mastigt och enahanda att lyssna
från början till slut. Men så är ju de vinröda
skivorna minst lika mycket dokumentation
och traditionsförmedling som lyssningsprodukter.

Sven Midgren

Låtarna är både traditionella, t ex sångnumret Omas-Ludwigs polska, och nyskrivet,
där både egna och andras låtar kommit med.
Tillans vals, som tjejerna gjort tillsammans,
är extra fin.
Gruppens låtar har fina arrangemang där
allas talanger får komma till sin rätt, och
ljudbilden blir varierad och behaglig. Konvolutet är också vackert med fina bilder, men
jag saknar lite fylligare information om var
låtarna kommer ifrån, t ex Dans polska?
På det hela taget en lovande första CD från
unga spelmän.

Ethel Wieslander

Klacken i nocken!
Alla Fagra Barn
ntcd15

Det finns en fin tradition av malmöbaserade
folkmusikband som gör barnskivor. Jag är
själv uppvuxen med Filarfolkets numera
klassiska Hönsafötter & Gulerötter och
min lillasysters första CD-skiva var Avadå
Bands Alla Barnen. Jag minns också ett antal
fantastiska konserter under min uppväxt
med båda ovanstående grupper. Är Klacken
i nocken! nästa led i den kedjan?

Filarfolket tog avstamp i befintlig barnkultur och byggde skivan på experimenterande med traditionella skolgårdsrim och
barnramsor. Alla Fagra Barn (AFB) bygger
istället upp ett helt universum och gör varje
sång till en egen saga. Flera av sångerna
ramas in av dialoger som på ett fyndigt
sätt målar upp den miljö eller situation där
sången utspelar sig.
Skivan är fylld av roliga texter med fyndiga
rim och oväntade ordvrängningar och det
finns en språkglädje som får mig att associera till Beppe Wolgers. Precis som med

Bokanmälan
Lirum Larum Lys på rødderna
Karen Dansen

ISBN 978-87-88563-60-3

Vi som under en rad år besökt spelmansstämman och andra arrangemang i Roskilde
har mötts av väloljade och välbesökta arrangemang som dock på senare år börjat
andas en viss matthet. Vi vill ju gärna ta
för givet att allt ändå ska fortsätta ”som det
alltid varit”, men tiderna förändras...
Hur det egentligen började och  har utvecklas genom åren, får man inblick i genom
denna krönika över föreningen Lirum Larums historia som ger en del svar på dagens
förhållanden.

A

lltsammans började med tre ungdomar
som 14 och 15 år gamla bildar en trio
1966 och sjunger amerikanska folksånger
under namnet Han Hun & Ham. Deras
namn är Sven-Erik Pedersen, Grethe Aagard
och ”ham” Poul Bjerager Christiansen
I början av 1970 får bandet in en fjärde
medlem som spelar fiol, vilket inspirerar
Paul och Sven-Erik att också börja spela
fiol. 1970 och -71 åker Paul och Sven-Erik
till Skottland och Irland på musikutbildEn liten lustig teckning ur boken (den
är full av sådana) av Lirum Larums
egen tecknare Erik Nielsen, ”Eriktegner”. Erik har varit med nästan
från början och genom åren genom
sina teckningar skildrat alla faser av
föreningens utveckling.
Denna teckning är en kommentar till
vart det 1980 nyinstiftade kulturstödet
skulle gå - till de fria utövarna och
amatörerna eller till kulturhuset i
Hoager - Danmarks motsvarighet till
ESI eller Folkmusikhuset i Rättvik
- och deras ambition att skapa ett
folkmusikkonservatorium.

Alla Fagra, ”vuxenversionen” av AFB, går
det kanske att invända att texterna ofta är
lite väl naivistiskt positiva. Men frågan är
om kritiken är relevant; ibland är det rätt
skönt att tillåta sig att segla runt på rosa
moln.
Och Klacken i nocken! är inte bara sockersöta historier om kärlek, vänskap och
slängpolskans förmåga att läka alla sår.
Här ryms också sånger som mindre än du
tror, som reflekterar kring att alla vuxna
också varit barn en gång och att det barnet
kanske finns kvar nånstans därinne. I tuffa
Offes vals är temat mobbing och tolerans

ning och kommer där i kontakt med äkta
traditionsmusik och de inser att det måste
finnas sådan även i Danmark. Väl hemma
igen börjar de gräva i den danska folkminnessamlingen för att kunna sjunga på sitt
eget språk. De kommer nu också  i kontakt
med den danska spelmansmusiken och man
skapar  då en ny grupp med ytterligare ett
par medlemmar som spelar bas, klarinett
mm. Denna grupp tar nu namnet Lirum
Larum och uppträder första gången 1971
i Roskilde.
Gruppen blir snabbt känd i hela Danmark
då de representerar något helt nytt, de får
en bred publik och får framträda i radio
och TV. 1973 spelar de in en LP med namnet Lirum Larum och får flera spelningar
utomlands. Kontakter med engelska och
svenska spelmän blir också en viktig inspirationskälla.
Strax startar de också en folkmusikklubb
med samma namn, som trots svårigheterna
att hitta lokaler i vara i, snabbt växer. Första
kvällen blir nästan 100 personer medlemmar för att bara några år senare vara över
1000, huvudsakligen ungdomar. Det bildas
nya grupper inom Lirum Larum såsom
folkdanslag och spelmanslag och man har
en uttalad idé om att alla får vara med.
På den vägen blir det, och en rad nya intressegrupper uppstår kring allt möjligt:
grupper för läger och festivaler, en stämmogrupp, ett snapselag, ett kyrkbåtslag etc. I
denna miljö uppstår t.ex. den musikfest som
redan efter några år ska komma att utveckla
sig till Roskilde stora rockfestival.
Musikbandet Lirum Larum som nu växt till
ohanterlighet upplöses och medlemmarna
bildar nya band, bl.a. välkända  Rejseorkes-

mot de som vill vara annorlunda och för
en vuxen kanske texten skriver lyssnaren
lite väl mycket på näsan, men jag kan tänka
mig att det funkar med barn. Sammantaget
målar sångerna fram en värld som sjuder
av en positiv och varm människosyn: ”vi
är alla fagra barn av jorden”.
Extra plus för snyggt omslag; den vanligtvis
strama Nordic Tradition-looken har lättats
upp (även om det fortfarande inte är något
tvivel om skivbolagstillhörigheten). Kronan
på verket (signerat Erik Rask) är den fyndiga
EAN-tigern på baksidan.

Sven Midgren
tern. Föreningen lever dock vidare med alla
sina lag och arbetsgrupper.
Under åren är bl.a. lokalfrågan ett ständigt
bekymmer och önskan om ett kulturhus
blir till konkreta planer vid flera tillfällen
men får ej gehör hos de lokala politikerna,
tills de efter 25 års ansträngningar till slut
går i graven. De en gång så entusiastiska
unga har till slut nött ut sin energi i denna
fråga. Många har nu också börjat passera
medelålden och återväxten av unga som vill
driva de olika verksamheterna vidare och
ta ansvar för dem är inte så stor.

O

rdet Lirum Larum kommer från omkvädet i en visa som heter ”Karen fra
Dansen” - därav även författartiteln Karen
Dansen, i själva verket är det en redaktion
på fem personer som samlat in, redigerat
allt material.
Vid genomgången av sånt här material
måste man göra olika sammanställningar
och kronologier för att få överblick, och
bokens sista fjärdedel (av c:a 200 sidor)
utgör sådana. Utöver kronologier är där
klargörande beskrivningar av t.ex. vilka
grupper och spelmän som spelat på olika
arrangemang under åren, de olika grupperna och banden inom miljön, vad man
komponerat mm, ja t.o.m. vilka låtar som
varit på repertoaren under åren. Ett rent
nöje för en kalenderbitare - inget lämnas
åt slumpen - eller för en som t.ex. vill veta
vilka år man varit på stämman där.
Slutligen medföljer  en CD och en DVD med
urval av låtar och film/videoupptagningar
från Lirum Larums digra historia.
Det är en gedigen historieskrivning och fascinerande läsning om den dynamiska kraft
dessa ungdomar släppte loss och hur den
sedan utvecklades till den folkmusikmiljö
vi känner idag.

Åke Persson
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Spelhålet i Lund
läggs på is under
Hösten

Spelhålet i Lund har i många
år arrangerats av Föreningen
Schottisbersån. Långt före
jag blev inblandad var det på
Klostergårdens Fritidsgård det
hände. Efter ett uppehåll höll vi
sedan till på Lilla Kaféet inne i
stan, därefter flyttades Spelhålet
till en vindslokal hos Vuxenskolan. Efter några år där var det
dags att flytta igen; till IOGTNTO:s lokal på Bantorget.
Det är många människor som
genom åren har engagerat sig
i Schottisbersån och Spelhålet,
och arrangemanget har sett ut
på   många olika sätt genom
årtiondena. På senare år har
det varit ett litet mysigt ställe
att träffas, spela och dansa en
fredag i månaden. För mig och
många andra Lundabor har det
varit väldigt kul att ha en egen
liten folkmusikkväll, som fyllt
en annan funktion för oss än till
exempel Malmö Folk i Malmö
och andra återkommande arrangemang.
Men som med allt annat så går
saker och ting i vågor, även
spel- och danskvällar. Under
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vissa perioder var vindslokalen hos Vuxenskolan knökad
till bristningsgränsen med folk
och vi satt i varandras knän och
spelade, medan det de senaste
två halvåren ibland varit under
10 besökare under en kväll. Styrelsen har lyckats hålla Spelhålet
vid liv, men det är också det
enda. Inspiration har saknats
för att utveckla något nytt och
spännande.
Vi har därför tagit beslutet att
lägga Spelhålet på is under
hösten. Den nuvarande styrelsen (André Josefsson, Fredrika
Lundberg, Anders Persson, Håkan Dackman och Tina Hansson)
kommer att sitta kvar fram tills
nästa årsmöte och föreningen
kommer att finnas kvar. Om det
finns idéer och vilja att starta
nya folkmusikprojekt i Lund, så
finns det möjlighet att använda
sig av Schottisbersån som förening! Det vore väldigt synd
om de resurser som finns inom
Schottisbersån går till spillo.
Detta besked känns såklart väldigt trist för samtliga i styrelsen
och för våra medlemmar. Vi
vill gärna höra på folks åsikter
och egna erfarenheter i liknande
samanhang. Hur ska man hantera att en verksamhet går sämre
och sämre och ingen hittar inspi-

ration att förnya? Är det fler runt
om i Skåne som är/har varit med
om samma saker? Vi vill gärna
veta! Det är viktigt att det pågår
en diskussion om hur vi kan göra
saker och ting bättre.
I ett mail på Schottisbersåns
maillista från ordföranden
framkom vissa tankar, planer,
och möjligheter som också har
betydelse i sammanhanget. Vi
har här klippt fritt ur den texten
och plockat fram några av
tankarna. [ ]=red. amn.
* Schottisbersån är en förening
som [numera] i huvudsak gör
en sak nämligen arrangerar
Spelhålet i Lund. Men det
innebär inte att det måste vara
så. [...] Inom Schottisbersåns
ramar ryms även möjlighet för
tillfälliga arrangemang.
* Två, kanske tre, styrelsemedlemmar kommer helt att avgå
till våren [...bl.a. ordföranden]
Kvar blir då Anders Pehrsson
som för att driva vidare arbetet
behöver åtminstone tre nya
vid sin sida.
* Delar av den sittande styrelsen i Schottisbersån kommer i samarbete med personer

Skicka era åsikter, tankar,
erfarenheter och idéer till.
Schottisbersan@Musiker.nu.

Fredrika Lundberg
Styrelsemedlem Shottisbersån
utanför styrelsen att under
nyårshelgen att anordna en
dans- och spelkurs med en
avslutande nyårsfest.
* Vad tycker ni Lund behöver?
Ett folkmusikkafé där vi kan
mötas och spela och ta en fika?
Ett dansgolv där vem som
helst får ställa upp på spellistan och utveckla sitt spel till
dans? Vill vi vara i offentliga
miljöer eller privata?
* Schottisbersån är en förening
som redan finns, så det är lätt
att dra igång en ny verksamhet
genom den, inget krångel som
en start av något helt nytt annars kan innebära.
* Kontakta oss i styrelsen om
du har något du vill genomföra, idéer på projekt eller om
du vill vara med och förnya
styrelsen så att något kul händer!
Kontakt: André 0737-599059,
schottisbersan@musiker.nu

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

Dansutlärning
Vi har också i höst en kort danskurs för
de som känner sig osäkra på danserna kl
19-19.45 före alla danskvällar. Det kostar
inget, det krävs ingen föranmälan, det är
bara att komma.

Lördag 5 sept
Rusk
Malmö Folk rivstartar hösten med häpnadsväckande norsk musik. Vi får finfrämmande från vårt västra grannland.
Vegar Vårdal (fiol), känd även för sitt
samarbete med Patrik Andersson, kommer hit med sina två vänner Unni Løvlid
(sång) och Frode Haltli (dragspel). Med
sitt unika samspel och sitt fantastiska
sväng har de rönt stor uppmärksamhet.
Ta chansen att se dessa enastående musiker, enda Sverigespelningen i år!

Lördag 3 okt
Triller
Att kvällen blir lika spänningsfylld som
en Hitchcock-film kan vi inte utlova, men
däremot en kvartett med hjärtat på rätta
stället. Gruppens ovanliga sättning - klarinett, munspel, fiol, slagverk och gitarr
- ger sällsynta möjligheter. Deras musik
hämtas huvudsakligen från tre mindre
spelade landskap: Västergötland, Närke
och Gotland. Kom till Malmö Folk för
att lyssna och dansa till Pontus Estling,
Erik Ronström, Kersti Johansson och Jens
Linell.

Lördag 7 nov
Frigg
Denna afton får Malmö Folk celebert
besök från vårt grannland i öster. Finlands fräckaste fiolfölje Frigg förenar
finsk och norsk musik. I Finlands folk
musikcentrum Kaustinen har gruppen
bildats och sprider nu sin heta folkmusik
världen över. Med den finska fioltradi
tionen som grund ger Frigg oss en intensiv konsertupplevelse. Förbered er på en
allt annat än lugn kväll för Frigg utlovar
”hot fiddles from cool Scandinavia”!
Detta program är en del av World Mixfestivalen.
Entré 120 kr för medlem, 140 kr gäst.
Biljettbeställning via Kulturcentralen

Lördag 12 dec
Gubbaduon
Den ständigt lika aktuelle Mats Edén
behöver väl ingen närmare presentation.
Kvällen till ära ingår han i en härligt
dansvänlig Gubbaduo tillsammans
med Sven Ljungberg, och de går lös på
durspel och fiol. Vi försäkrar att kvällen
kommer bjuda på svettiga värmlandspolskor, underfundiga leenden, slitna
skinnbyxor, svängiga bitar, roliga infall
och kvartstoner i överflöd. Dansa dig
hungrig inför inför julmaten.

Höstens danser är:
5 sept Vals
3 okt
Polska
7 nov
Polka
12 dec Värmlandspols
Lokal för danskvällarna är Barnens Scen i
Folkets Park, ingång från Falsterbogatan.
Entrén är 80 kr för medlem och 100 kr för
gäst (utom 7 nov). Det krävs medlemskap eller att man är gäst till medlem för
att komma in. Medlemsavgiften 40 kr för
2009 kan till Plusgiro 98 88 58-7, Malmö
Folkmusikförening.
Om du har frågor eller synpunkter är du
välkommen att ringa någon av oss:
Petter Wickman
Håkan Dackman
Dan Nordström
Olof Göthlin
Niklas Olsson
Julia Westberg
Carl-Erik Carlsson
Johanna Levin
Annika Sylwan
Magnus Norén
Britta Björs
Julia Persson
Anna Carlberg-Kriig

0705-62 95 37
040-97 35 13
0736-64 99 87
0709-74 58 51
040-18 19 33
0739-63 91 11
0737-34 81 25
0730-27 95 44
040-23 24 21
0730-88 40 70
0762 52 45 36
0709-95 33 05
040-29 07 53

Hemsida: www.malmofolk.se
Tack till Malmö Kulturstöd, Statens
kulturråd Musik i Syd och Kulturens
bildningsförbund för deras bidrag.

KLUBB NAVET, MALMÖ

KLUBB RÅLÅT, MALMÖ

Lördagar 12 sept, 14 nov

Varje onsdag kl 18
Tröls i Malmö

Under vissa lördagskvällar huserar
Klubb Navet i tangopalatsets källare.
Här finns möjlighet att dansa till levande
musik och spela till dans. Här finns naturligtvis också bar och möjlighet till jam!
Öppet kl 20-01 .
Info: Maria Bojlund, 0708.50 96 75
www.myspace.com/forumfolk
Arrangörer: Världens Musik och Dans,
Kulturens Bildningsverksamhet

Här finns ett unikt tillfälle att lyssna på
folkmusikers spontana skapande. En
värd för kvällen bjuder in en eller två
medmusiker för en stunds fritt musicerande. Svensk folkmusik såsom det låter
i folks kök!
Höstens värdar är Jonas Olsson, Allan
Skrobe, Olof Göthlin och Markus Tullberg.
Kontakt: Markus Tullberg
markus@markustullberg.com
www.myspace.com/forumfolk
Arrangörer: Världens Musik och Dans,
Kulturens Bildningsverksamhet
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MIX MUSIK

STÄMMA I VÅXTORP

Mix Musik Café arrangerar konserter på
olika scener i Malmö: Palladium, Inkonst
och Babel.

Lördag 5 sept
Dans & spelstämma Våxtorps
hembygdsstuga

Tisdag 8 sept kl 20
KAL
Balkanmusik på Inkonst

Tisdag 15 sept kl 20
Esbjörn Hazelius
Vis-och folkmusik på Inkonst

Tisdag 29 sept kl 20
People
Aforkubansk musik på Inkonst

Fredag 2 okt kl 19.30
Karaikudi R. Mani

Sydindiskt slagverk på Inkonst

Onsdag 14 okt kl 20
Zilverzurfarn och
Mare Nostrum
Portugisisk folkrockreggae på Inkonst

Lördag 24 okt kl 19.30
Fokatelep/Trusted Enemy
Ungersk folkcrossover på Babel

Onsdag 28 okt kl 20
Renato Borghetti Quartet

World Mix 4-8 nov
Onsdag 4 nov, kl 19.30
Kálmán Balogh
Ungersk cimbalonmusik på Palladium

Torsdag 5 nov kl 20
Kilema
Strängmusik från Madagaskar på Inkonst

Fredag 6 nov kl 19.30
Beats in the heart of Orient

En stämma med allspel, dansuppvisning,
allsång, dragspeluppträdande, spellista
och gärna en massa buskspel.
Stämman börjar kl 13, allspelet efter
invigningen kl 15.
Spelmän bjuds på fika.
Hemsida med noter och ljudfil: www.
hembygd.se/halland/vaxtorp
Fri entré för alla.
Hjärtligt välkomna!
Arrangör: Våxtorps Hembygdsförening
med stöd av Laholms kommun och Musik i Halland.

Iranska trummor med Chemirani

Lördag 7 nov kl 21
Sangaré
Afrikansk sång

Söndag 8 nov kl 15
Alla Fagra barn

HELSINGBORG

Folkmusikupptåg på Palladium
Info och förköp:
Kulturcentralen 040-10 30 20.
Hemsida: www.mixmusik.com

Torsdag 10 sept, kl 19.30
KAL

Arentinskt dragspel på Inkonst

Balkanmusik från Serbien

Tisdag 29 sept kl 19.30
Karaikudi R. Mani

WORLD MIX FESTIVAL
Musik i Syd ordnar vart annat år en
festival med värlsmusik på flera scener i
Sydsverige. De flesta Malmöprogram ingår i Mix Musiks och Malmö Folks utbud
och presenteras där.
Övriga program följer här.

Lördag 31 okt
Anki & Pytte med World Mix
Orchestra

Sydindiskt slagverk

Torsdag 8 okt, kl 19.30
Angelite
Torsdag 5 nov kl 19
Beats in the heart of Orient
Konserthuset Växjö

Torsdag 5 nov kl 19
Kálmán Balogh

Konserthuset, Hässleholm

Konserthuset Kristianstad

Lördag 31 okt kl 14
Alla Fagra Barn

Fredag 6 nov
Frigg

Konserthuset Kristianstad

Palladium, Växjö, kl 19

Tisdag 3 nov kl 19
Kálmán Balogh

Lördag 7 nov
Anki & Pytte med World Mix
Orchestra

Rififi Växjö

Onsdag 4 nov kl 19
Kilema
Palladium Växjö,

Torsdag 5 nov kl 18
Our Songs for Tomorrow
Palestinska, israeliska och svenska musikstudenter
Palladium Malmö
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Älmhult

Söndag 8 nov
Anki & Pytte med World Mix
Orchestra
Konserthuset Växjö
Hemsida med aktuell information om
program, biljetter m m:
www_musikisyd.se

Bulgarisk kvinnokör

Torsdag 15 okt, kl 19.30
Alla Fagra
”Folkmusik från ala håll”

Torsdag 22 okt, kl 19.30
Deodato Siquir
Jazz från Mocambique

Torsdag 5 nov kl 19.30
A Journey of Sound
Musikaliskt möte mellan Indien, Sverige
och Palestina

Lördag 28 nov, kl 19.30
Dansfest på tre scener
Kubanskt, tango och swing med
Grupo Danson, Quinteto Tango och
Åhus Swingorkester.

HOFTERUP

STÄMMA I MARKARYD

Lördag 12 sept
Nils Andersson-stämma

Lördag 3 okt

Malmö Spelmanslag hälsar alla hjärtligt
välkomna till Hofterup och årets Nils
Andersson-stämma! Denna gång är
evenemanget koncentrerat till lördagens
eftermiddag och kväll med start klockan
16.30 i Hofterups kyrka där det bjuds på
folkmusikframträdanden. Sedan följer
traditionsenlig hyllning vid Nils Anderssons grav ute på kyrkogården.
Nytt för i år är att vi därefter transporterar oss till Hofterups byastuga där vi
bjuder på ärtsoppa innan spelandet och
andra aktiviteter tar vid. Kaffe serveras
under kvällen. Byastugan lämpar sig väl
för allspel och framträdanden.
Info och anmälan: Jonas Larsson
0411-15706, 0736-144146 eller via
hemsidan www.malmospelmanslag.se

VITTSJÖ
Lördag 19 sept, kl 13
Spelmansträff vid
”Raka spåret”
Godsmagasinet, Hässelholmsvägen 2.
Allspel kl 13.30, sedan fortsätter vi så
länge vi orkar
Fika och mat finns att köpa på Raka Spåret., beställning senast en vecka innan
Info och matbeställning:
Malin Bengtsson och Gunnar Olofsson
0451-224 47, 0451-230 48
epost: frokenmalin100@hotmail.com

12.30
13.00
15.00
16.30
19.00

LUNDS STUDENTERS
FOLKDANSLAG

Samling i Medborgarhuset
Övning i allspel
Kaffe
Uppspelning inför publik
Gemensam måltid

Spelledare: Laif Carr-Olsen.
Samkväm till framåt natten.
Övernattning kan ordnas på Stora Hotellet. Anmälan till Stora Hotellet
0433-107 30.
Info: Gullan Carlsson, Vuxenskolan,
0433-215 52

JÖNKÖPING
Söndag 13 sept kl 11-16
Allmogemarknad
1800-talsmarknad på Hovrättstorget mitt
i centrala Jönköping! Osannolikt mustig
och tidstrogen marknad med handel, teater, musik, teknik, hantverk, dans, lekar,
mat, godsaker, djur, spektakel, vatten,
liv och död, dofter och smaker, lycka och
elände.

Lördag 28 nov
Spelmansstämma i advent
Traditonell stämma på Länsmuseet i
Jönköping. I år medverkar bl a Pelle
Björnlert.
Stämman inleds kl 14 med allspel.
Info: Iréne Lindström, 036-30 18 23

Lär dig dansa gammeldans, polskor och
kadrilj!
Söndagar med början 13 sept på Kloster
gårdens fritidsgård för nybörjare kl 18.3020.30 och fortsättare kl 20-21.30 . Levande
musik.
Du behöver inte vara student, behöver
inte ha partner med! Bara kom!
Knytkalas med dans lördag 17 okt, kl 19
Vuxenskolan, Lund
Julfest med mat och dans (föranmälan
och avgift) lördag 5 dec, kl 19.
Info: Stig Hellemarck, 040-796 45, stig.
hellemarck@swipnet.se
www.af.lu.se/foreningar/danslag

BALKANFÖTTER

Föreningen Balkanfötter inbjuder till internationell folkdans (mest danser från
Balkan) på torsdagar från 5 sept på Vipeholm, hus D 10. kl 19.30 -21, gemensamt
för nybörjare och fortsättare.
Info: Sedat Tura, 040-23 4 939
Eva Asztalos, 046-15 77 41
Hemsida: balkanfotter.dinstudio.se

DANMARK
FOLKETS HUS

Folkets Hus’ spelmanslag håller
Ramslag den andra fredagen i varje
månad i kaféet i Folkets Hus, Stengade 50
på Nørrebro.
Dansk och svensk spelmansmusik.
Knytkalas kl 19, spel och dans kl 20-24.

1 sept Irene Stage og
Bolette Beck
9 okt

De Vestsjællendere

6 nov

Niels Ullman & venner

4 dec

Julfest

Info:
Christina Jørgensen, +45 44 84 22 67.
Hemsida: www.spillefolk.dk

FREDERIKSBERGS
FOLKEMUSIKHUS

Danskvällar en lördag i månaden. med
början kl 20. Husorkestern Frøberg och
en gästorkester står för musiken. Under
hösten börjar alla kvällarna med övning
och utlärning av argentinsk tango oftast
till levande musik.

Lördag 26 sept
Fuur
Lördag 31 okt
Søborg Vognfjederfabrik
Lördag 28 nov
Dobbelt Op
Lördag 12 dec
Kerstin og Irene
Lokalen är i Frøbelseminariet, Henrik
Steffensvej 8, ingång över gården.

KØBENHAVNS
FOLKEMUSIKHUS

Danskvällar en lördag i månaden på
Valhals–gade 4, Nørrebro.

Lördagar 3 okt, 7 nov, 5 dec
Info:
Henrik Jørgensen, +45 39 20 15 33.
Hemsida: www.kfmh.dk

HOLTE
FOLKEMUSIKHUS

Öppna folkmusikkvällar ordnas i Pilehuset, Øverødvej 27, Holte.

Lördagar 12 sept, 10 okt, 14
nov och 12 dec
Info: Steen Thorbek +45 45 80 00 38
Hemsida: www.holtefolkemusikhu

Info: Jack Sander +45 43 42 00 19.
Hemsida: www.ffmh.dk
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Skånes Spelmansförbund
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Kalendarium hösten 2009
september

oktober

november

1 tis
2 ons
3 tors

1 tors
2 fre Mix Musik
3 lör Malmö Folk + Markaryd

1 sön
2 mån
3 tis

4 fre
5 lör Malmö Folk + Våxtorp
6 sön
7 mån
8 tis Mix Musik

4 sön
5 mån
6 tis
7 ons
8 tors Dunkers

4 ons
5 tors
6 fre
7 lör
8 sön

9 ons
10 tors
11 fre
12 lör
13 sön
14 mån
15 tis
16 ons
17 tors
18 fre
19 lör
20 sön
21 mån
22 tis
23 ons
24 tors
25 fre
26 lör
27 sön
28 mån
29 tis
30 ons

Dunkers
Hofterup, Navet

Mix Musik

Vittsjö

Mix Musik + Dunkers

9 fre
10 lör
11 sön
12 mån
13 tis
14 ons
15 tors
16 fre
17 lör
18 sön
19 mån
20 tis
21 ons
22 tors
23 fre
24 lör
25 sön
26 mån
27 tis
28 ons
29 tors
30 fre
31 lör

Mix Musik
Dunkers

Dunkers
Höstträff + Mix Musik

Mix Musik

Nema Problema, CD
med Balkanmusik.
120:- (120:-)
Bror Dahlgren,
video inspelad 1995
på spelmansförbundets årsmöte
DVD 120:- (100:-)

Totakt-pols, Danska
polskor i tvåtakt
samlade och tolkade
av Åke Persson,
Kristian Bugge m.fl.
CD 150:- (140:-)
Notbok 80:- (70:-)
CD+notbok
200:- (180:-)

World Mix
World Mix + Dunkers
World Mix
Malmö Folk + World Mix
World Mix

9 mån
10 tis
11 ons
12 tor
13 fre
14 lör Navet
15 sön
16 mån
17 tis
18 ons
19 tors
20 fre
21 lör
22 sön
23 mån
24 tis
25 ons
26 tors
27 fre
28 lör Dunkers
29 sön
30 mån

manusstopp

trol till tyck

trol postas

World Mix

Noter skivor
Noter,
skivor och
och kasettband
kassettband
CD
bild
saknas

december
1 tis
2 ons
3 tors
4 fre
5 lör
6 sön
7 mån
8 tis
9 ons
10 tors
11 fre
12 lör Malmö Folk
13 sön
14 mån
15 tis
16 ons
17 tors
18 fre
19 lör
20 sön
21 mån
22 tis
23 ons
24 tors
25 fre
26 lör
27 sön
28 mån
29 tis
30 ons
31 tors Nyårsfest

Här presenteras försäljningsnyheter, de senaste först. Hela vårt stora sortiment
av äldre notböcker, skivor, kasetter hittar du på vår hemsida www.skspf.org

Skånska Körens
Visbok, av Christer
Lundh. Noter till 59
skånska visor, en CD
med konsert och en
övnings-CD med
alla melodier och
stämmor tydligt.
240:- (240:-)
Grannar
Sofiagatan,
CD
120:‑ (120:‑)
Chokladfabriken,
demo
CD
50:- (50:-)
Jubileumslåtar
2007, Låtbok till
SSR:s 60-årsjubileum med tre
allmänt spelade
låtar från varje landskapsförbund
250:- (200:-)

Degeberga SpelBuskspel, en bok
mansstämma 25 år,
om spelmansstämUrval från kyrkokonmor av PEO
serter, dansspelningar,
Östholm
näckspel och
150:‑ (140:‑)
framträdanden på stämman under
Musiken kring
Ramlösabrunn, 56 tidigare år.
CD
100:- (90:-)
låtar efter Nils och
Ida Larsson, Bengt
Bengts osorterade,
Drill, och Jöns
Spillepengen spelar
Persson, Nothäfte
skånsk folkmusik. 34
50:‑ (200:‑)
låtar ur Bengt
Ericssons samlingar
100:- (90:-)
Omtyckta Skånska CD
allspelslåtar, 36 av
Skånes populäraste
allspelslåtar.
Nothäfte 60:‑ (50:‑) Hela sortimentet med äldre artiklar finns på:
www.skspf.org ->Försäljning
Hanna Tibell solo
CD
150:- (130:-)

A

lla priser är inkl. moms. Priser
inom parentes är medlemspris.
Portokostnad tillkommer. Beställ
ningar sändes till:
Lars Vretare, Rektorsvägen 10,
224 67 Lund, tel: 046-134425,
e-post: larsvretare@hotmail.com

