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Efter avslutat års-
möte funderar jag 
som vanligt på varför 
Spelmansförbundet 
egentligen finns. Ib-
land känns det som 
om vi utgör en relikt 
från en svunnen tid, 
en kvarlämning från 
en folkmusikvärld som 

inte längre finns. Det är så mycket som är 
annorlunda nu jämfört med när spelmans-
förbundet grundades för 75 år sedan (ja, 
det är 75 års-jubileum i år). Antalet aktiva 
utövare av folkmusik och folkdans idag är 
många gånger större och spridningen mel-
lan olika åldersgrupper och samhällsgrup-
per är också betydligt större. Sett på det här 
sättet finns det ett stort medlemsunderlag 
för spelmansförbundet. Men frågan är hur 
många av dessa folkmusiker som tycker 
spelmansförbundet är en angelägenhet värd 
att betala för. 

Skåne står idag starkt som folkmusikland-
skap. Här finns gott om duktiga musiker, tre 
folkmusikutbildningar (Musikhögskolan i 
Malmö samt folkhögskolorna i Skurup och 
Tomelilla), en av sveriges största arrang-
örsföreningar (Malmö Folk) för folkmusik-
konserter, ett antal spelmanslag (vi tror det 
är ca 15 men vet inte riktigt, en inventering 

pågår), ett tiotal årliga spelmansstämmor 
och till sist även Sveriges näst största spel-
mansförbund. 

Spelmansförbundet utgör en viktig länk 
bakåt till spelmansförelsens rötter och histo-
ria, men det är viktigt att vi också hela tiden 
blickar framåt. Om spelmansförbundet ska 
stå starkt även de kommande 75 åren är det 
mycket som behöver utvecklas. Styrelsen 
fick in en del förslag under årsmötet på vad 
spelmansförbundet bör syssla med. Vi är 
ständigt öppna för nya förslag. Men det är 
viktigt att också inse att man kan göra saker 
själv. Det behöver inte vara stort och svårt, 
har man en grupp som jobbar är det oftast 
roligt och ganska enkelt. Tillsammans kan vi 
lyfta spelmansförbundet och folkmusiklivet 
i Skåne till nya höjder.

För övrigt vill jag här passa på att slå ett 
slag för nystartade Spelmanslagsforum 
Skåne. En satsning på spelmanslagen i 
Skåne vars mål är att öka inspirationen, 
höja kvalitén och bredda kontaktnäten hos 
de spelmanslag som finns i Skåne. Läs mer 
inne i tidningen.
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Omslagsbild:  
Åke ”UFO” Gustafsson framför caféet 
på Ransäterstämman. Foto: Magnus 
Lundberg

Vinjett:  
Göran Bergkvist, Höganäs

Ledare

Kontakt
Ordförande: Sven Midgren,  
Bragegatan 5D, 214 30 Malmö 
0709-586889,  
sven.midgren@gmail.com
V. ordf:örande Mats Emanuelsson, 
0435-711239,  
mats-emanuelsson@telia.com
Sekreterare: Anita Eriksson,  
046-134779, anitae@fagotten.org
Kassör: Karin Sjöö,  
040-493748, johnny.sj@telia.com 
Spelledare: Mattias Lundgren,  
073-8515446,  
mattiaslundgren21@ hotmail.com  
Arkivarie, redaktör: Åke Persson,  
Gunnesbovägen 99, 226 54 Lund, 
046-323534, ok.person@swipnet.se

Runtenom
Tidningen utkommer med fyra nummer 
per år och ingår i medlemsavgiften till 
Skånes Spelmansförbund.
Redaktion: Åke Persson, Ethel Wieslan-
der och Håkan Dackman 
Ansvarig utgivare: Åke Persson
Info om Evenemang sändes till  
Håkan Dackman, Stadiongatan 55E:V 
217 62 Malmö, 040-973513, e-post:  
h.dackman@bolina.hsb.se
Redaktionellt material sändes till 
Åke Persson, Gunnesbovägen 99,  
226 54 Lund, eller via e-post: 
ok.person@swipnet.se

Webb
Hemsida: www.skspf.org och 
webbportal: www.skanefolk.se  
webmaster: ok.person@swipnet.se 

Medlem och prenum.
Medlemsavgift 2010: vuxna 175 kr/år 
eller ungdom upp till 18 år 95 kr/år.
Prenumeration kostar för övriga 100  
kr/år inom Sverige eller 200 kr/år utan-
för Sverige. 
Medlemsavgift, prenumeration, 
adressändring och instrumentförsäk-
ring: Göran Jönsson, Ädelstensvägen 41,  
226 51 Lund, 046-248345,  
goran.jonsson@lsn.se

Konton
Vi har tre olika konton för olika 
ändamål, se nedan. Det är viktigt att 
inbetalning sker på rätt konto!
1: All betalning till kurser: 
bankgiro: 5765-7520,  
swift/bic: SWEDSESS,  
iban: SE8680000807960741172324
2: Endast medlemsavgift, prenumera-
tion och försäkring:  
plusgiro: 637 54 48-5,   
swift/bic: NDEASESS,  
iban: SE9795000099603463754485
3: Försäljning och övrigt:  
plusgiro: 2 45 09-2,  
swift/bic: NDEASESS,  
iban: SE6395000099602600245092
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Listan med kontaktadresser till spelman-
slag och spelmansgrupper behöver aktua-
liseras. Hur många lag och grupper finns 
det i Skåne och var kan de nås? Det är vår 
nya suppleant Helena Norlander som fått 
i uppdrag att göra detta.

Denna lista kan användas till att sprida 
information av särskilt intresse för dessa 
grupper. Just nu startas projektet Spel-
manslagsforum Skåne just för denna mål-
grupp (se nästa sida).

Listan kan även vara kontaktinformation 
för de lag och grupper som sugna på att 

hitta nya medlemmar. I matrikeln trycks 
årligen en sådan kontaktlista, men upp-
gifterna måste förstås vara aktuella för att 
fylla sin funktion. 

Skicka ert lags kontaktuppgifter till:  
norlanderhelena@gmail.com

Ange namn och beskrivning på gruppen, 
ort, antal medlemmar (ev. namn) samt 
kontaktperson och uppgifter till denna. 
Ange även om ni vill att uppgifterna 
syns i Skånes spelmansförbunds med-
lemsmatrikel. 

Styrelsen

Inventering av spelgrupper och spelmanslag
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Smygestämma trots 
allt?
Följande är saxat från senaste numret av 
Pilavisan, medlemstidning för Folkdans-
ringen Skåne. Kanske finns det fortfa-
rande hopp? :

Söderslätts Folkdanslag har begärt anslag från 
Trelleborgs kommun för att kunna genomföra 
årets Smygestämma. Dansbana, bajamajor, slå 
gräset på parkeringen mm, allt kostar pengar. 
Inget ekonomiskt beslut är taget än säger ordf 
Ola Pärson.

Däremot vet han att en del spelmän trots det 
kommer till Smyge helgen efter midsommar. 
Ingen kan hindra dem från att ha buskspel.

Alltså ta cykeln dit, knip från behoven och 
dansa på gräset, så blir det stämma ändå, 
kanske ännu roligare än andra år, vem vet?

Ola ber oss hålla koll på Smygestämmans 
hemsida under Trelleborgs kommun. Det går 
även bra att skicka e-post till honom om ev 
frågor: ola.parson@telia.com

Inger

Ny spelmansstämma i 
Borgeby!
I samband med fyradagarsevenemanget 
Toner vid Borgeby Slott kommer det i 
år för första gången att arrangeras Ernst 
Norlind-stämman. Evenemanget går av 
stapeln fredag-lördag 2-3 september och 
inkluderar såklart både allspel och scen-
framträdanden och dessutom en stor 
konsert med musiker från när och fjärr-
ran (bl.a. munspelaren Pelle Lindström 
med band). 

Ernst Norlind var konstnär, vanligen kall-
lad ”storkamålaren” då hans tavlor med 
storkar var synnerligen populära. Han var 
bror till musikforskaren Tobias Norlind, 
och gifte sig med dottern till ägaren av 
Borgeby slott vilket sedan blev deras 
hem. Mindre känt är att han också själv 
spelade fiol och träskofiol och spelade 
och framträdde mycket tillsammans med 
folkmusikupptecknaren Olof Andersson 
från Åhus. 

Det kommer att finnas campingmöjlighe-
ter vid slottet och goda spelmöjligheter 
såväl inomhus som utomhus. Se mer 
information på Dansstugans sidor.

Skansen även i år
Efter succén med jubileumsstämman i fjol 
kommer Svenska Folkdansringen även i 
år att anordna en riksspelmansstämma 
på Skansen. Stämman kommer att äga 
rum den 26-27 augusti. Bättre väder ut-
lovas och Skansenchefen har lovat att 
ställa upp med vattentäta lokaler om det 
trots allt skulle komma någon liten skur. 
Mer information kommer att finnas på 
Folkdansringens hemsida. Alla spelmän 
är välkomna! 

Peter Pedersen

Nominera till Nord 11!
Vem ska representera Sverige på Nord 11 
i Sälen i november? Var med och föreslå 
solister och grupper som kan konkurrera 
med norrmän, finnar och danskar!

Det är SSR som utser de svenska repre-
sentanterna. Men SSR behöver få in fler 
nomineringar och förslag från medlem-
mar runt om i landet.

Klasserna är solist, grupp och spelmanslag 
och varje land har två representanter per 
klass. Detta nordiska mästerskap i folk-
musik arrangeras nu för fjärde året och 
är redan ett uppskattat och stimulerande 
evenemang i höstmörkret. Förutom själva 
tävlingarna blir det gott om tillfällen 
till dans, buskspel och möten med an-
dra musiker, utställare och andra. 11-13  
november äger årets mästerskap rum. 

Förslag på svenska representanter skickar 
du enklast på mail till ssr@spelmansfor-
bund.se. Snarast möjligt! 

Vill du veta mer om Nord 11 så kolla in 
www.nord10.com. (Vad jag ser så är det 
fortfarande den adressen)

 Sveriges Spelmäns Riksförbund 
Margaretha Matsson 

Gunnar Brandin 

Årets stipendium till 
Thomas Tellving
”För smittande spelglädje och stora insatser 
inom den nordskånska folkmusiken”

Även om Thomas nu bor så långt söderut 
som i Höör, så är det musiken i norra Skåne 
som han ägnat sig mest åt.

Både som trubadur med gitarren i ett säkert 
grepp, och som spelman med fiolen under 
hakan, sprider Thomas Tellving glädje med 
sitt musicerande.

Numera ser vi honom ofta i sällskap med 
Lisa Eliasson. Tillsammans utgör de Ca
femusikanterna, och tillbringar en del av 
semestern med att åka runt till olika caféer 
och fråga om de får bjuda på lite musik. 
Och det får de ju förstås!

Thomas är också mannen bakom spelca
féerna i Broby, Hässleholm m fl platser. 
Han har spelat mycket irländsk musik, 
och därifrån också fått idén till spelcaféet 
på söndagarna. Efter kyrkan borde man ju 
gå hem och städa garaget eller tvätta, men 
vem vill det? Det passar ju mycket bättre 
att gå på café och lyssna, spela och träffa 
folk. Och Thomas håller i trådarna på ett 
sätt som gör alla delaktiga, både spelmän 
och publik.

Thomas har också varit aktiv i Göinge
musickanterna i flera år. Bl a har han skan
nat in ett flertal av de originalnotböcker 
från trakten som man hämtar sitt material 
ur, så att noterna finns tillgängliga på CD

skiva. Thomas spelar också med bröderna 
Tommy och Mattias Lundgren och deras 
mor Marina, i ett gäng med det passande 
namnet Tom Tomat i Marinad!

Thomas har också skrivit flera bra låtar, 
inklusive en härlig text om Jöns Persson i 
Roalöv till engelskan i exemplet på sid 6. 
Han har även sysslat en del med skivin
spelningar bl a åt Molly på rymmen.

På årsmötet bjöd Thomas och Lisa oss på 
ett par härliga låtar. Och Thomas blev extra 
glad eftersom han inte fått något stipen
dium tidigare. Så det var ju på tiden!

Runtenom gratulerar!

Ethno-stipendiat
Sveriges Spelmäns Riksförbund och Skå-
nes Spelmansförbund bekostar årligen en 
plats på Ethnolägret i Rättvik genom ett 
stipendium. Stipendiat blev i år  Johanna 
Lundin från Lund.

Har du inte betalt  
medlemsavgiften?
Om det på adressetiketten står att avgiften 
är obetald så är detta det sista numret av 
Runtenom som du får och du kommer 
inte heller med i årets medlemsmatrikel.
Vill du vara kvar som medlem i Skå-
nes Spelmansförbund måste du betala 
din medlemsavgift snarast. Har du en 
försäkring som förfallit gäller den först 
dagen efter att spelmansförbundet fått 
din betalning.

Om uppgifterna på adressetiketten inte 
stämmer så kontakta Göran snarast! 
046-24 83 45 (säkrast 17.30 - 18.00) 
goran.jonsson@lsn.se

Göran



�

Tack vare ett utvecklingsbidrag från 
Kulturens Bildningsverksamhet 
kan vi nu dra igång ett projekt som 

diskuterats i styrelsen ett tag nämligen 
Spelmanslagsforum Skåne. Projektet har 
till syfte att utveckla de spelmanslag och 
spelgrupper som finns runt om i Skåne. 
Detaljerad information kommer skickas ut 
till alla spelmanslag och spelgrupper som 
styrelsen känner till. Vill man vara på den 
säkra sidan ser man till att lämna kontakt-
uppgifter till Helena Norlander (svebilia@
yahoo.se) som sköter den pågående inven-
teringen av skånska spelmanslag.

Kort om projektet
I Skåne finns idag mellan 15 och 20 aktiva 
spelmanslag och spelmansgrupper. Skånes 
Spelmansförbund (SkSpF) är det näst största 
i Sverige sett till antal medlemmar. Men trots 
att Skåne är ett till ytan ganska litet landskap 
med goda kommunikationsmöjligheter sker 
det ganska lite utbyte mellan olika spel-
manskretsar i landskapet. Det finns också 
många som är aktiva i spelmanslag eller 
på andra sätt aktivt utövar folkmusik men 
inte är medlemmar i SkSpF. Med det här 
projektet vill SkSpF dels stimulera kontakt-
skapande mellan olika spelgrupper i Skåne 
och dels nå ut till nya potentiella medlem-
mar samtidigt som vi skapar något som 
är värdefullt och intressant för befintliga 
medlemmar.

Under 2011 är målet att organisera tre träf-
far med Spelmanslagsforum Skåne. Den 
första är öppen för alla spelmän i Skåne 
och går av stapeln på Hovdala Slott på 
Midsommardagen (se info på annan plats i 
tidningen). De två andra träffarna kommer 
ske efter önskemål från de grupper som vill 

medverka. På längre sikt är målet att etablera 
Spelmanslagsforum Skåne som ett löpande 
projekt inom Skånes Spelmansförbund.

Spelmanslagsforum är upplagt som träffar 
där minst två spelmanslag/spelgrupper 
medverkar vid samma tillfälle. Det kan 
vara en heldag eller en hel helg, det är 
upp till de medverkande att vara med och 
besluta, men under den tid de träffas ska 
de dels utbyta musikaliskt material med 
varandra. Vid varje träff medverkar också 
en inbjuden inspiratör som kan bidra med 
nytt låtmaterial och/eller jobba med t.ex. 

samspelsövningar, scennärvaro, publikkon-
takt eller spel-till-dans. Om intresse finns 
från de medverkande kan en träff avslutas 
med t.ex. en danskväll eller konsert där de 
får möjlighet att ”redovisa” vad de jobbat 
med under träffen.

Låter det intressant? Mer information 
kommer som sagt att skickas ut direkt till 
spelmanslagen. Har du frågor är det bara 
att kontakta projektledare Sven Midgren, 
sven@midgren.net

Styrelsen 2011 (halva nya styrelsen hamnade som synes under bordet redan vid första styrelsemötet. ;-) 
Fr.v. kassör Karin Sjöö, suppleant Helena Norlander, sekreterare Anita Eriksson, spelledare Mattias 
Lundgren, suppleant Anita Anderberg, ordförande Sven Midgren och vice ordförande Mats Emanuelsson. 

Nya styrelsen

Spelmanslagsforum Skåne - nytt projekt för att stärka spelmanslagen 

Det finns planerade projekt och händelser 
som vi tror svarar på några av önskemå-
len.

Spelmanslagsforum Skåne
”Spelmanslagsforum Skåne”, som drar 
igång i sommar (se info ovan), kommer att 
göra det möjligt för Skånes olika spelman-
slag och spelgrupper att träffas och spela 
tillsammans. Det här är både en möjlighet att 
lära känna nya människor och att utvecklas 
musikaliskt.

Dans och musik
”Dans och musik” blir en helg i höst för 
dansare och spelmän från SkSpf , Folkdans-
ringen och VMoD. Kurser där man lär ut 
och lär av varandra ska skapa möten och 

inbjuda till samarbete. Skåne är ett landskap 
som av tradition har förhållandevis lite 
samarbete mellan syskonorganisationerna 
Spelmansförbundet och Folkdansringen, 
något vi hoppas kunna ändra på.

Pelle Fors-tävlingen 
2013 är det tänkt att Skånes Spelmansför-
bund ska vara värd för Pelle Fors-tävlingen, 
Mästerskapet i sydöstsvensk folkmusik 
(se annons om årets tävling på nästa sida). 
Tävlingen har tidigare gått av stapeln i 
Linköping under 2008 och 2009 och från 
och med i år är tanken att den skall rotera 
mellan de olika sydöstsvenska landskapen 
(Östergötland, Närke, Sörmland, Småland, 
Gotland, Öland, Blekinge, Skåne och Hal-
land). I prispotten har tidigare år legat bl.a. 
en spelning på Korröfestivalen...

Det kan vara på sin plats här att påpeka att 
Spelmansförbundet inte kan vara mer än 
summan av medlemmarnas insatser. För 
att det ska hända saker måste vi hjälpas 
åt och engagera oss. Styrelsen är en liten 
grupp med begränsade tid att arbeta med 
spelmansförbundet (de flesta av oss är hel-
tidsarbetande) och vi kan inte göra allt på 
egen hand. Vi kan dock bidra med värdefull 
information, kunskap och kontaktförmed-
ling (och ibland ekonomiska resurser) om 
man har en idé man vill genomföra.

Fler förslag
Här är fler av de inkomna medlemsförsla-
gen. Kanske kan de verka som inspiration 
till er medlemmar.

*Sånghäfte vid träffarna.
*Danslekar för alla åldrar.
*Lustspel som stående punkt på höst- 
och vårmötena.
*Dansutlärning på mötena.

Styrelsen

På gång i spelmansförbundet och nya förslag 
På SkSpf´s årsmöte frågade styrelsen medlemmarna vad vi ska ha förbundet 
till. Här är några av förslagen: Lära känna nya människor, hitta nya människor 
att spela med. Ordna spel- och danskvällar med dansutlärning, även för barn 
och ungdomar. Spelmanstävling för att dra folk – som på Kulturen. Erbjuda 
kurser.
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Korrö
$

28–31 juli 2011
www.korrofestivalen.se

Helena Norlander, suppleant
Helena Norlander, ny medlem i styrelsen. Kommer 
från Valje på gränsen mellan Blekinge och Skåne, 
men sedan 2003 bosatt i Lund. Började då också 
i studentspelmanslaget 
Lustspel och var engage-
rad där fram till 2009. Nu-
mera spel varje vecka med 
folkrockbandet Gullveig 
samt de gamla kompisarna 
från långlivade gruppen 
Vift från Bromölla även 
om namnet väl knappt an-
vänds längre. 

Spelglädje och fika är vik-
tigt. Internet är viktigt. Ser fram emot att ta del av 
detta i lagom proportioner med nya gänget och 
hoppas kunna tillföra något!

Jag kommer till att börja med göra en samman-
ställning av de olika grupper och spelmanslag 
som idag finns runtom i Skåne. Syftet är att ha en 
uppdaterad lista för förbundets spridning av in-
formation etc. Ni är välkomna att skriva till mig på 
adressen norlanderhelena@gmail.com. Ange namn 
och beskrivning på gruppen, ort, antal medlemmar 
(ev. namn) samt kontaktperson och uppgifter till 
denna. Ange även om ni vill att uppgifterna syns 
i Skånes Spelmansförbunds medlemsmatrikel. 

Helena

Nya i styrelsen
Mats  
Emanuelsson, 
vice ordförande

Mats Emanuelsson, 
född och uppvuxen, 
bor och arbetar i 
Klippan.

Har dansat folkdans 
sedan tidiga tonåren. 
Fiolspelet startade 
några år senare.

Musikalisk hem-
vist i Skåne men 
även Småland och 
Finnskogarna har 
en stor plats i mitt 
låtarkiv. 

Mats

Anita Anderberg, suppleant
Hej!  Jag heter Anita Anderberg och blev på  årsmötet i 
mars invald som suppleant i  Skånes Spelmansförbunds 
styrelse.

Jag har spelat folkmusik i över 20 
år nu och tycker att det blir roligare 
för varje år som går och ju fler låtar 
jag lär mig. Eftersom jag nu, som 
nybliven  pensionär,  har  mycket 
tid att ägna mig åt musik,  ser jag 
fram  emot  att  göra  en  insats  för 
Skånes Spelmansförbund. Jag spe-
lar i grupperna  Ruskens Spelmän 
och i Lunds Spelmansgille sen lång 
tid tillbaka och i Gillet är jag även 

sekreterare sedan 2005. Pianot var från början mitt in-
strument men när barnen började spela fiol i Kommunala 
Musikskolan och också fick kontakt med folkmusiken 
ville jag också testa något nytt, så på den vägen är det. 
Nu spelar jag folkmusik både på fiol och piano och får 
en riktig kick när allt stämmer.

Jag  känner  mig  priviligierad  som  fått  chans  att  möta 
och spela med fantastiska spelmän, fått härliga minnen 
från sommarstämmor  samt inte minst fått många nya 
goda spelvänner. Dessutom är jag en stolt mamma och 
svärmor till härliga gruppen Mp3.

Hoppas att ni håller med mig om att ”Life  is a Song, 
Love is the Music”.  

Spelhälsning, Anita



�

På 1980-talet jobbade Chris Wal-
shaw med att notera fransk säck-
pipemusik i formatet MusicTeX 
och det var en mödosam pro-
cess. Han kom snart underfund 
med att han kunde spara mycket 
jobb på att först notera musiken 
med bokstäver, siffror och spe-
cialtecken enligt ett system han 
själv tagit fram och sedan låta 
dataprogrammet abc2mtex, som 
han själv utvecklat, omvandla 
denna till MusicTeX-formatet. 
1993 gjorde Chris ABC och abc-
2mtex offentligt och sedan dess 
har det skett en rejäl utveckling 
av både ABC-format och redige-
ringsprogram som kan användas 
med denna.  Idag finns det inte-
grerade program som innehål-
ler all den funktionalitet man 
som notskrivare någonsin kan 
komma att behöva, bl. a.:

• Editor med vilken man kan 
redigera ABC-filer.
• Uppspelningsfunktion med 
vilken man kan lyssna hur den 
inskrivna melodin låter.
• Utskrift av noter till PDF och 
många andra bildformat.
• Export av ABC-fil till midifil.
• Import av midifil och konvertering 
till ABC-fil.
• Avancerade sök- och sorteringsfunk-
tioner, vilket är bra om man har många 
ABC-filer i sitt bibliotek.
• Möjlighet att välja språk i programmet, 
bl a svenska.

Enligt vissa uppskattningar finns det cirka 
275 000 låtar på nätet i ABC-format och  
50 000 musikanter som regelbundet jobbar 
med ABC.

Att försöka notera musik med bokstäver är 
inget nytt och har förekommit i århundra-
den. Gubben Noak skulle exempelvis kunna 
skrivas så här: “CC CE DD DF EE DD C”. 
Nackdelar är att det är svårt att skriva detal-
jerade noter med punktuation och ornament 
och att det är svårt att läsa dem - speciellt 
om en melodi ska spelas i stämmor och 

kompletteras med bastoner och ackord osv. 
Detta är dock principen för ABC-notation 
och det är inte så komplicerat som det kanske 
verkar vid en första anblick. Det finns många 
detaljerade bruksanvisningar på nätet som 
beskriver ABC och denna artikel har inte 
som ambition mera än att möjligen väcka 
intresse för ABC. 

Här följer ett enkelt exempel:

T: På första raden anger låtens titel
T: På andra raden anger en undertitel
R: Anger låttyp. Vissa värden ger t ex 
automatiskt synkoperade 8-delar
O: ”Origin”.  Här kan man skriva något 
om låtens geografiska ursprung
Z: Kan användas för att ange vem som 
har noterat låten.
M: Anger “metrics”, dvs taktarten
L:  Anger längden på “standardtonen”, 
oftast 1/8 eller 1/16
K: Tonarten (key på engelska).  

Därefter följer själva noterna.  Vissa noter har 
skrivits med versal och andra som gemen.  
Det bestämmer i vilken oktav tonen ska 
ligga.  Vissa toner följs av siffran 2, vilket 
betyder att deras längd skall vara dubbelt 
så lång som “standardtonen”

Länkar:

http://abcnotation.com/  
- Chris Walshaw’s egen site med grund-
kurser och massor av länkar

http://www.folkwiki.se/  
- En wiki med framför allt svenska och 
nordiska låtar

http://www.thesession.org/  
- Ett bibliotek med nära 10 000 irländska 
låtar

http://abc.stalikez.info/abce2.php?ex=137 
- Här kan du ladda hem ABC Explorer 
som jag själv använder och som mer än 
väl räcker för mina behov. 

Patrik Månsson

En låt inskriven i programmet ABC Explorer: De två notraderna ovan ovan har således genererats av de två 
textraderna:

|: f3 e dcdB | ABAG F2 D2 | a3 f gabg | (ef)ec d4 :| 
|: afdf afdf | gece dAFA | afdf afdf | (ge)ce d4 :|

FolkWiki - notresurs i säkert format
Då och då uppstår behovet att skriva in en 
låt för att sedan skriva ut den på en prin-
ter som läslig not. För detta finns det en 
rad datorprogram tillgängliga att lösa den 
uppgiften. Dessa har olika prislapp, från 
flera tusenlappar till dem man kan ladda 
hem gratis. De är också varierande svåra 
att använda, men har man en gång lärt sig 
ett program brukar det flyta på.

En tråkig sak är däremot att varje program 
har sitt eget speciella filformat och  kan van-
ligen bara läsa andra filformat om detta är 
kommersiellt motiverat. Notfilerna är därför 
ofta helt beroende av att programmet de är 
skrivna i fortsätter att leva. När datorer och 

ABC-notation 

kommer man därför alltid att kunna hitta 
program som kan läsa dem, program som 
dessutom vanligtvis är gratis.

Om man dessutom sparar sina inskrivna 
noter på internet kan även andra ha glädje 
av dem, och man kan också spara arbete om 
någon annan redan skrivit in låten. Svenska 
FolkWiki (www.folkwiki.se) är en sådan 
databas för folkmusiknoter i ABC. Här kan 
du också skriva in och skriva ut dina noter 
direkt i webbläsaren utan att ens ladda hem 
något notprogram till datorn. Och noterna 
överlever en datorkrasch, och alla sorters 
uppdateringar och byten av system i din da-
tor. ABC och FolkWiki anbefalles varmt!

Åke Persson

operativsystem utvecklas kommer förr eller 
senare en punkt då programmet inte kan 
köras längre i den nya datorn eller opera-
tivsystemet och man står där med ibland 
tusentals filer som inte längre går att läsa.

Filformatet ABC (se nedan) utgör undanta-
get. Filerna är vanliga textfiler och det finns 
en lång rad program för olika plattformar, 
som översätter textsnuttarna till noter (pdf 
eller något bildformat) eller spelar upp dem 
(midi). Kodningen är också rättfram och 
lättlärd. Tonen a skrivs som ett a, tonen b som 
ett b etc. Formatet är öppet, och entusiaster 
runt om i världen utvecklar ständigt nya 
program för de nya plattformar som dyker 
upp. Till de noter man en gång skrivit in 
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Åke UFO 1927-2011 - en spelmanslegend har gått ur tiden
Åke ”UFO” Gustafsson, en levande spel-
manslegend har gått ur tiden 84 år gammal. 
Med honom har också en epok nått sin 
ände genom den roll Åke UFO spelade på 
spelmansstämmorna som katalyasator och 
inspiratör för nya och unga spelmän. 

Bakgrund
Åke föddes 1927 och hade sin uppväxt i 
Knäred i Halland. Under sin skoltid 
kom han i kontakt med en kringresande 
illusionist som han blev vän med, och 
som han lärde några enkla trick av och 
blev även hans hjälpreda vid uppträ-
danden. I sin ungdom reste Åke även 
runt med cirkus och reste cirkustält. 
Senare arbetare han med att tillverka 
plattor av cement i en firma i Halland 
som han också var delägare i. Han har 
också varit gift med en balettinstruktör 
och har en dotter.

På 60-talet arbetade Åke på en industri 
som tillverkade stoldynor till möbler, 
och då denna flyttade sin tillverkning 
till Tranås i slutet av 60-talet så flyttade 
Åke med. Lite senare började han arbeta 
på en fabrik som tillverkade madrasser, 
och där blev han sedan kvar fram till 
sin pension.

Allkonstnär
Åke hade många talanger och intressen. 
Utöver musiken var han livsfilosof och 
trodde på ett kosmiskt sammanhang 
och existensen av olika väsen i natu-
ren. 1973 startade han Tranås UFO-
klubb, därav och därefter blev namnet Åke 
UFO.  Han var också socialt engagerad och 
fungerade under en tidsperiod bl.a. som 
övervakare för ungdomar på glid. 2008 
utsåg Tranås-föreningen Livsfilosoferna 
honom till sin hedersmedlem. Åke skrev 
även dikter och tog bilder på spelmän, 
natur och blommor och som fotograf och 
diktare uppmärksammades han genom en 
utställning i Tranås 2007.

Musiken
Musiken är det som vi folkmu-
siker kände Åke mest genom. I 
unga år spelade han gitarr i ett 
dansband. I samband med flyt-
ten till Tranås började han spela 
dragspel och tillsammans med 
en trubadur gjorde de spelningar 
i Tranåstrakten. 1975 [troligen] 
besökte han och spelkompisen 
danstävlingen Hälsingeham-
bon och Delsbostämman  och 
detta blev startpunkten för hans 
folkmusikintresse. Åke började 
nu att spela fiol och lärde sig  
den allspelsrepertoar som var 
gängse vid denna tid. Denna re-
pertoar blev också hans signum 
när dragspelet sen åter igen tog 
överhanden.

Åke hade alltid smak för de udda grejerna. 
Han satte ihop en show med en rad instru-
ment, bl.a. ett ”krukspel” med olika stora 
blomkrukor med var sin egen ton. För att få 
ihop hela skalan fick han leta krukor länge. I 
showen ingick även såg, munspel, mungiga, 
flöjt och fiol med fiolen bakom ryggen - på 
ändan - och låten ”uti ändan om, uti ändan 
om”. Det var högklassig underhållning 
intygar de som sett showen.

Åke komponerade också melodier som 
hade sin alldeles speciella trolska klang, och 
några har blivit riktiga örhängen. Namnen 
till låtarna hämtades han ofta  i sagovärl-
den bland älvor och troll. Åke spelade 
också in meditationsmusik på kasettband 
och CD som han sålde både i Sverige och 
Danmark. 

1995 drabbades Åke av en stroke som förla-
made honom på ena sidan. Emellertid job-
bade han stenhårt med sin rehabilitering och 

fick också till viss del tillbaka sin förmåga att 
spela dragspel, men fick nu kämpa för var 
enda ton. Dock kunde han inte längre spela 
många av sina egna kompositioner som ofta 
krävde en hel del teknisk färdighet. 

Åke var dragspelare ute på stämmorna, men 
spelade fiolrepertoar på dragspelet. Kom 
andra dragspelare och bytte till den gängse 
dragspelrepertoiren var det dax att packa 

ihop och gå till ett annat ställe. 

Giganten
En minnesruna över Åke UFO vore inte 
komplett om man inte också nämnde 
den stora betydelse Åke haft för spel-
mansstämmolivet. Åke besökte årligen 
en rad spelmansstämmor i Sverige och 
även Danmark. Han var trogen besökare 
på stämmorna i Ransäter, Degeberga, 
Smygehuk, Delsbo, Bingsjö, Boda, Ros-
kilde och flera andra och han hade också 
sin egen mycket välbesökta hemma i 
Tranås. På flera av dessa var han inte 
bara besökare utan rentav ett inventa-
rium. Om Åke UFO inte kom frågade 
man efter honom. För många var han 
en fast punkt på stämmorna, den man 
alltid kunde gå till om man saknade 
spelkompisar. Runt Åke UFO fanns det 
alltid spelkompisar och repertoaren var 
stor och allsvensk dvs gemensam för en 
stor skara spelmän från när och fjärran. 
Och fanns där inga så kom de så snart 
spelet kom igång. 

Åke UFO var alltid vänlig och välkom-
nande vilket hade stor betydelse för nya 

och unga spelmän. Folkmusikvärlden är 
på många sätt en sluten värld för de redan 
invigda och nybörjare kan finna svårigheter 
att ta sig in i den. De är inte tillräckligt bra 
eller saknar självförtroende att ta kontakt 
med andra spelmän. Spel med UFO över-
bryggade detta. Alla var välkomna och 
kontakter knöts. Speciellt gällde detta de 
helt unga som UFO gärna spelade med. Spel 
med UFO kunde bli en livsavgörande kick 
som för alltid räddade dem åt folkmusiken. 
Många unga såg det som årets höjdpunkt 

att få spela med honom när han 
årligen dök upp på den lokala 
stämman. Många, idag betydel-
sefulla spelmän har startat sin 
bana i kretsen runt UFO. 

Det är därför ett stort tomrum 
han lämnar efter sig. Han var en 
lätt igenkänd centralpunkt på 
stämmorna, spelkompis och en 
stor inspiratör för många. Det är 
en stor förlust för folkmusiksve-
rige och det är svårt att se hur 
det tomrummet efter honom ska 
kunna fyllas. 

Åke Persson 
Tack till Magnus Lundberg, 

Lisa och Per Tidman samt 
Ingrid och Peter Karlsson för 
bistånd med bakgrundsfakta.

1973 startade Åke Tranås 
UFO-klubb och blev dess första 
ordförande. Klubben finns än 
idag och har egen hemsida. Åke 
Gustafsson blev därefter kallad Åke 
UFO, ett namn han sedan vårdade som sitt eget signum. På bilden ser vi 
ett fotomontage på medlemmarna spanande mot ett tänkt ”ufo”. Det är Åke 
som står längst till höger på bilden. Förebådar inte denna bildskapelse även 
en senare mycket välkänd spelmanshatt, Åke UFO:s egen?

Åke UFO på Ransäterstämman. Foto: Magnus Lundberg
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Detta troll tittade fram ur vårens kortklippta spalje och hälsade 
våren välkommen mitt i lövsprickningen. Inte utan att man kan få 
vissa associationer liksom Åke UFO till en besjälad natur.

Trollungarnas schottis är ett exempel på en av Åke UFO:s enklare kompositioner. 
Denna låt blir också en allspelslåt på Degebergastämman i år i något sammanhang 
där vi hyllar vår bortgångne väpnare. Ur Lennart Mellgrens notbok med UFO-låtar.

Folkmusikelever från Odense Musikkonservatorium hälsade på på Malmö Musikhögskola och gav konsert. Jens Ulvsand, längst till vänster, en av deras lärare, 
fick också vara med på finalnumret. Foto: Åke Persson.

Vid höstmötet besökte vi Nilssons fiolverkstad i södra Malmö. Här 
är froschen och en bit stång från en stråke som påstås ska ha använts 
av en smed. Vad kan egentligen ha orsakat en så kraftig nedslitning? 
Filspån på fingrarna? Kemikalier? Eller ett allt för flitigt spelande 
till ”dunket av maskin”? Ren techno alltså? Foto: Åke Persson

Spontanspel i solen på torget i Sala. En delegation som varit på SSR:s årsmöte i Sätra 
Brunn väntar på tåg och hemfärd. Foto: Anita Eriksson
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Trallaren
Anders Larsson
Nordic tradition NTCD17

Sörmlänningen och f.d. mal-
möbon Anders Larsson har nu 
kommit med en soloplatta med 
trall. Anders trallar här låtar 
från främst Sörmland och Små-
land, några av de bästa därifrån. 
På plattan gästar också Ulrika 
Gunnarsson, Maria Röjås, Lars 
Halvarsson och Emma Härelin 
som medtrallare. Skivan har nit-
ton spår, mest polskor av äldre 
slag,  men bland de övriga hör vi 
bl.a. även den nästan bortglömda 
dängan Kväsarvalsen som trall.

Nya fönster
Navarra
Kakafon  records 
KAKACD00�

Gruppen Navarra består av fyra 
göteborgare, Arvid Kästel, pia-
no, Sofia Bergström, sång, Erika 
Risinger, fiol och Carl-Johan 
Groth, trummor, och detta är 
deras debutskiva. Erika känner 
vi bl.a. som dalatösen som blev 
riksspelman i Degeberga �00� 
på skånelåtar. De tolv låtarna är 
egenskrivna av Arvid och Sofia. 
Stilen är lite obestämbar men 
vissa nummer ger lite associa-
tioner till Ranarim, Alla Fagra 
och Triakel. 

Jenny Bengtsson 
Per-Axel Karlsson
Jenny B. och Per-Axel K.
Gammalthea SEWJN0�

Denna skiva är ännu inte släppt 
i skrivande stund men för-
väntas vara klar att säljas på 
Hagsta´stämman och Degeber-
gastämman. Jenny och Per-Axel, 
båda riksspelmän från Hjärnarp,  
samspelar på fiol och durspel. De-
ras repertoar är hämtad från olika 
håll, allt från skånska Enar Lönn, 
över Dalarna, Norge, Danmark 
och England till Kentucky, och ett 
par av de femton melodierna är 
även egna kompositioner.

Dansstugans sidor
Redaktör: Håkan Dackman, 0414-602 51

Höstens program är inte helt klart än.  
Det blir i varjre fall fyra konsert- och 
danskvällar på nyrenoverade Barnens 
Scen i Folkets park.

Lördag10 sept  
Jidder med hemliga gäster

Lördag 22 okt 
World Mix Festival 

Lördag 12 nov (ej klart) 

Lördag 10 dec (ej klart) 
Hemsida: www.malmofolk.se.

Info: 
Petter Wickman 0705-62 95 37
Olof Göthlin 0709-74 58 51
Håkan Dackman 040-97 35 13  
Anna Carlberg-Kriig 040-29 07 53
Brita Björs 0762 52 45 36
Magnus Norén 0730-88 40 70
Annika Sylwan 040-23 24 21
Cissi Paulsson 0730-35 53 13
Anna Jönsson 040-92 71 32 
Jesper Brunholm-Scharff 040-644 40 38
Emil Brynge  070-8551288

Hedmanska gården
Malmö Folk arrangerar också i år två 
konserter på Hedmanska gården vid 
Lilla Torg i samarbete med Sommarscen 
Malmö. 

Onsdag 6 juli, kl 21  
Punsch
En fräsch och ung men erfaren trio som‚ 
med ett alldeles eget sound‚ röjer nya 
vägar för möten mellan folkmusik‚ live-
elektronik och pop. Punsch är tre kända 
unga folkmusiker med blickarna utåt och 
fötterna på jorden. De har just släppt sin 
första CD. 
Punsch är Maja Eriksson – sång och fiol, 
Erik Ronström – gitarr‚ mandola och 
liveelektronik och Samuel Andersson 
– fioler‚ slagverk och liveelektronik.

Fredag 22 juli, kl 19 
Blink
Med två röster och två stränginstrument 
utforskar de den nordiska och baltiska 
traditionsmusiken. Med traditionella 
sånger och egna kompositioner i nutida 
kläder siktar Blink mot stjärnorna!
De fyra tjejerna i Blink är Jullie Hjetland 
-  sång, autoharp, ukulele, slagverk, 
elektronik, Lotta Hagfors - sång, slagverk, 
melodica, kantele, klockenspiel 
Emilia Amper - nyckelharpa, sång, slag-
verk och Johanna Adele Jüssi - fiol, viola, 
sång, slagverk.

Malmöfestivalen 
Onsdag 24 augusti
Vi kommer också i år att ordna  en kväll 
under Malmöfestivalen på scenen på 
Gustav Adolfs Torg. Som huvudband har 
vi bokat Navarra, ung grupp från Göte-
borg med Sofia Bergström - sång  
Erika Risinger - fiol, Arvid Kästel - piano 
och Carl- Johan Groth - slagverk. De spe-
lar egen musik, totad i folkmuiken men 
influerad från många andra håll.
Dessutom kommer  det att hända mycket 
annat t.ex. spelmansträff, dans, tävlingar 
m.m. Håll dig uppdaterad på hemsidan 
eller genom festivalprogrammet.

Nya skivor Texterna ska ses mer som beskrivningar än som regelrätta recensioner
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DEGEBERGA 
Spelmansstämma 19-21 juni 2011 

- alltid helgen före midsommar

Fredag 19 juni
Kl 19  Folkmusikkonsert i Degeberga Kyrka 
Kl 21  Förstämma, buskspel och dans till spellista

Lördag 20 juni
Kl 14  Barn- och Ungdomsstämma
Kl 18-27  Dans till spellista på lövad bana och i tältet
Kl 24  Näckaspel
Kl 24.30   Nattallspel

Söndag 21 juni

Kl 13-16  Spelmanståg från campingen, allspel, 
 folkdansuppvisning, uppspel och 
 uppträdanden.

Kom och lyssna, dansa eller spela med!
Med reservation för ändringar, programmet är inte helt klart än. För det fullständiga 
och slutliga prgrammet se www.skanefolk.se eller www.spelodans.org.
Campingmöjligheter från fredag eftermiddag. 
Arrangörer: Spel-o-dansstugan, Kristianstad, Gärds Härads Hembygdsförening i sam-
arbete med Musik i Syd.
Hemsida: www.spelodans.org, där noter till allspelslåtarna kan hämtas.

SKÄRALID
Lördag 28 maj 
Spelmansstämma
Välkommen till vår fjärde spelmanstäm-
ma till minne av storspelmannen Per Joel 
Berndtsson i natursköna Skäralid vid na-
tionalparkens entré och Naturum. Allspel 
när alla samlats strax efter kl. 14. 
Naturum håller öppet med naturutställ-
ning. Restaurang, kafé och camping finns 
i anslutning till stämman. Alla är hjärtligt 
välkomna. Spelmän bjuds på fika. Fri 
entré. 
Info:  Sigfrid Eriksson 0435-71 14 36 eller 
Bertram Andersson  0435-300 28.
Hemsida: www.klippansmusikkapell.
weebly.se
Arrangör: folkmusikgruppen Klippans 
Musikkapell.

HAGSTA´STÄMMAN 
Lördag 4 juni, kl 14 
Artur Lundkvist-gården
Stämman öppnar kl. 14 och musiken 
startar klockan 15 med allspel. Sedan blir 
det uppspel från scen av allehanda grup-
per innan buskspelet sätter igång och det 
brukar hålla på till framåt småtimmarna. 
För dem som tycker om att dansa går 
det alldeles utmärkt att slå sig lös på den 
lövade logen, där olika grupper spelar till 
dans. Ett annat populärt inslag är sång-
stuga med skånska visor. 
Fritt inträde, gratis camping. Alla spel-
män äter gratis. 
Info: Patrik Dahlin 0435-243 54, Bert 
Klang 0435-321 43, Anders Berling 0435-
355 96
Hemsida: www.nyckelharpsfolket.se
Hjärtligt välkomna!  
Nyckelharpsfolket

RESA TILL RANSÄTER
Fredag-söndag 10-12 juni
Spelmansstämman i Ransäter är en kul 
upplevelse med spel och dans i stort sett 
dygnet runt. Lunds studenters folkdan-
slag ordnar i samarbete med Malmö 
Folk som vanligt  bussresa från Malmö 
eller Lund. Avresa kan göras antingen på 
torsdag morgon 9/6 eller fredag morgon 
10/6. Återresa från Ransäter söndag  med 
hemkomst söndag kväll. Priset är 570 
kr ToR, 400 kr enkel resa vid avresa på 
fredagen, 730 kr resp 560 kr vid avresa på 
torsdagen.
Bindande anmälan senast 15 maj, senare 
anmälan möjlig om det finns platser kvar. 
Avgiften ska betalas samtidigt med anmä-
lan till LSF:s plusgiro 53 56 94-4.
Kontakta Stig Hellemarck 040-796 45. 45 
eller stig.hellemarck@swipnet.se.
Ange epost, adress, tel, mobil, om du vill 
åka från Malmö eller Lund och om du 
kan hjälpa till att köra minibuss en del av 
sträckan.

HOVDALA 
Fredag-lördag 24-25 juni
Succén från i fjol följs nu upp. Vi börjar 
med traditionsenlig midsommarfest 
på midsommaraftonskväll på Tostarps
gården, där man tar med sig det man vill 
äta. Potatis finns på plats. Övernattnings
möjligheter finns i form av vandrarhem 
eller camping. På midsommardagen är 
det spelmansstämma på Hovdala slott 
strax söder om Hässleholm. Här finns öp
pen scen, dansbana, god fika, picknick i 
det sköna och gott om plats för buskspel. 
Det kommer också att finnas visstuga och 
danskurs.
Info: Mattias Lundgren 073851 54 46

BACKAFESTIVALEN 
Fredag-lördag 15-16 juli
Välkomna till sommarens Backafestival, 
som läger rum vid Tjörnedala på Ös-
terlen. Under två späckade dagar fyller 
vi kullen i Tjörnedala med konserttält, 
ekologisk mat, dans, workshops, poesi 
och massa akvititer för barn. På scenerna 
spelas allt från klezmer, reggae och bal-
kan till skotskinspirerade singer-songwri-
ters och skånska folktoner.
Klara artister är Glesbygd’n, Kraa, Tzei-
tel, Navarra, Tarabband och Pombo. 
Hemsida: www.backafestivalen.se.

BORGEBY
Fredag-lördag 2-3 sept 
Ernst Norlind-stämma
Fredag 2 september kl 20 - 24 
Förstämma med stor folkmusikkonsert. 
Förhoppningsvis blir det också dansmöj-
ligheter. Servering finns, goda buskspels-
möjligheter.
Lördag 3 september 
Kl 11-12 (prel.) Konsert med Folia-
kvartetten i Borgeby Kyrka 
Kl 12.30-13.30 (prel.) Föreläsning med 
musikarkeolog Cajsa S. Lund. 
Kl 13.30 - ca 15.30 Allspel med efterföl-
jande scenframträdanden. 
Därefter buskspel runt om på slottet.
Campingmöjlighet finns. Spelmän med 
instrument går in gratis, även på freda-
gens folkmusikkonsert. Slottet erbjuder 
goda möjligheter till buskspel såväl 
inne som ute. Servering av fika och mat. 
Övrigt program under dagen inkluderar 
medeltidsmarknad/skördemarknad, före-
drag, konstutställning, riddarspel mm.
Mer information samt slutgiltigt program: 
www.lommaevent.se och  
www.skanefolk.se.

VÅXTORP
Lördag 3 sept 
Spelmansstämma
Våxtorps hembygdsgård i södra Halland.
Allspel, dragspelsuppträde, dansuppvis-
ning, allsång m m från kl 13. Servering.
Fri entré för alla, spelmän bjuds på fika.
Info: www.hembygd.se/halland/vaxtorp 
klicka på ”Dans och spelmansstämma” . 
med bl.a noter till allspelslåtarna. 
Välkomna!
Våxtorps hembygdsförening
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KORRÖ
Folkmusikläger  
Tisdag-torsdag 26-28 juli 
För ungdomar över 15 år.
Lärare: Ulrika Gunnarsson (fiol, sång, 
dans) Jeanett Walerholt Rousu (fiol, 
nyckelharpa, ensemble), Anders Lars-
son (sång, mandola, ensemble) ochPatrik 
Andersson (fiol, hardingfela) .
Innehåll: Låtspel, ensemblespel, sång, 
dans, spel till dans och till konsert under 
Korröfestivalen.
Info: Jeanett, 0248-20307, mail@jeanett.se. 
Ulrika, ulrika.signhild@gmail.se
Hemsida: www.korrofestivalen.se.

Folkmusikfestival 
Torsdag-lördag 28-30 juli 2011
I år blickar vi lite extra utåt Europa och 
presenterar artister från både Österrike, 
Polen, Ukraina, Belgien, Finland, Dan-
mark, Norge, England, Ungern m fl. 
 Lyssna på kanske morgondagens folk-
musikstjärnor på Ung Scen i vår satsning 

på unga folkmusikband. Efter fjolårets 
positiva utslag av vår utökning av barn 
och familjeföreställningar så självklart blir 
det flera i år med. 
Bokade grupper: Olle Linder Trio, 
Björnlert-Hedin-Pekkari, Polka Chicks 
(Finland), Frigg (Finland) Fribo (Skott-
land/Norge/Sverige), The Moon and the 
Nightspirit (Ungern), Basco (Danmark), 
Caci Vorba [Polen/Ukraina), Hotel 
Palindrone (Österrike). På Ung Scen 
uppträder bl.a Fnall, Kvara Kvartett och 
Treva. Fler grupper tilkommrer.
Korrö hantverksbyligger ca 4 mil sydost 
Växjö. Bussar går dagligen till och från 
Växjö.
Festivalupplysningar: Anders Smeden-
mark, 0470-70 03 01, och Magnus Gustafs-
son, 0470-70 03 06 
För mer information runt artister och 
kurser – se hemsidan  
www.korrofestivalen.se.
Arrangörer: Musik i Syd Föreningen 
Valshuset,och Studieförbundet Vuxen-
skolan.

DANMARK

HØJBY
Spelmansstämma 
fredag-söndag 2-4 sept
Stämman i Højby utanför Odense på 
Fyn är en av största och mest välbesökta 
i Danmark. Stämman pågår i tre lokaler 
runt om i byn från fredag kl 18 till söndag 
kl 15. Förutom dansmusik blir det också 
musikkafé, konserter och kortkurser.
Bland de medverkande finns Lang 
Linken, Falu spelmanslag, Mukampens 
spelemannslag, Pinstrup & Graubæk, 
Basseralle, Norrøn, Rannok, Graubæk 
og Langelands, Ampron Prunni, Dwight 
Lamb & Kristian Bugge & Mette Kathrine 
Jensen, TrioTinus m.fl. m.fl.
Övernattning på skolan eller i tält eller 
husvagn utanför.
Info: Britta Rasmussen, +45 28 55 13 54 
Jørgen Andkær Jensen, +45 65 32 16 54
Hemsida: www.hoejbystaevne.dk

ROSKILDE
Spelmansstämma 
lördag-söndag 6-7 aug
Den också i svenska spelmanskretsar 
populära Roskildestämman äger rum på 
kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5.
Stämman börjar kl 10.30 på lördagen med 
spel i centrum. Kl 14 dansworkshop i 
Finnskogapols. Matiné på kulturhset från 
kl 16, middag kl 18, spel till dans kl 20, 
nattkafé till kl 2.
Den avslutas i Folkparken på söndag kl 
13-17 med uppträdanden och spel till 
dans på två dansgolv.
Övernattning kan ordnas på Kildegården 
(anmälan är nödvändig), se hemsidan.
Info: Hans Ivar Christophersen,  
+45 4649 6005.
Hemsida:  
www.lirumlarum.dk/staevne/staevne.

VRÅ
Kurs i nordisk folkmusik och 
dans 16 - 22 juli
Dansk folkmusik med Henrik Jansberg. 
Svensk folkmusik med Mikael Sjögren 
och Maria Hultgren.
Norsk  folkmusik med Jo Asgerir Lie.
Rytmisk verkstad med Søren Alstrup.
Hallingspringar på durspel med Ingunn 
Stræte Lie.
Polskedans för nybörjare med Keld Mor-
tensen,. 
Polskedans för fortsättare med Bengt 
Mård och Britt-Marie Westholm.
Vrå Højskole, Højskolevej 1, DK-9760 Vrå 
(mitt i Vendsyssel, Nordöstjylland), +45 
9898 1010.
Hemsida: www.vraahojskole.dk

BRENDERUP
Kurs i spelmansmusik och folk-
dans 10 -16 juli
Årets delkurser och ledare är inte klara 
än.
Brenderup Højskole, Stationsvej 54, DK-
5464 Brenderup + 45 64 44 24 14  
Hemsida: www. brenderuphojskole.dk

ULDUM
Kurs i folklig musik 
26 juni - 3 juli
Kurs för vissångare, spelmän, gårds-
sångare, gatumusikanter, folkdansare, 
dragspelare och värdshusmusikanter med 
många delkurser.  
Årets kurs är redan fullbokad. 

Gatumusikfestival 
lördag 2 juli
Ca 400 uppträdanden på 8 scener.
Uldum højskole, Højskolebakken 11, DK-
7171 Uldum (norr om Vejle, Jylland)
Info: +45 7567 8558. 
Hemsida: www.musikkursus.dk

ALDERSHVILEPARKEN
Gladsaxe Folkemusik Festival  
söndag 29 maj
Den största spelmansträffen i huvud-
stadsområdet.
Spel och dans på två scener från kl 10.30 
till kl 18. Allmän inmarsch kl 13.
Info: Hans Erik Kofoed +45 40 11 05 47. 
Hemsida: www.aldershvilestaevnet.dk
Arrangör: Folkedanserforeningen Glad-
saxe-Søborg.

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 spelmans-
musik. Knytkalas kl 19, spel och dans kl 
20-24.

10 juni  Folkets Hus´ spillefolk
Info:  Christina Jørgensen, +45 4484 2267. 
Hemsida:  spillefolk.dk

Boarp spelmansstämma 
28 Augusti 2011 kl 13 - 16 Folkmusikgrup-
pen Jidder, allspel under ledning av Laif 
Carr. Arrangemang: Kulturnämnden i 
Båstad, Musik i Syd, Åsbo spelmän. 

Midsommardans 
i Malmö Folkets Park 24 juni kl 11.00 
med Familjen Carr. Arrangör Folkets 
Park och Musik i Syd

Ängelholmsstämman 
12 juni  kl 14.00 Åsbo spelmän, Lärgö-
karna och världsmästaren i Munspel Fi-
lip Jers. Hembygdsparken i Ängelholm.  
Arrangemang: Åsbo spelmän, Vuxen-
skolan och Musik i Syd
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 Thure o Sigvard på 
nya äventyr, folkmu-
sik-pilsnerfilm med 
Mathias Lundgren m.
fl. elever vid Malungs 
folkhögskola 
DVD – 80:- (80:-)

Zorns Silver, film 
och bok om 
riksspelmän av Per 
Bergkvist. Innehåller 
även en komplett 
lista över alla som 
fått Zorns silver-
märke.  
DVD  – 200:- (200:-
) 
Bok – 150:- (150:-) 
DVD+bok 
 –  300:- (300:-) 
 

Nema Problema, 
Lundagruppen som 
spelar Balkanmusik.  
CD – 120:- (120:-) 

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:-) 
 
 

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‑årsjubi‑
leum med tre 
allmänt spelade 

låtar från varje landskapsförbund – 
250:‑ (200:‑)

Musiken kring  
Ramlösabrunn, 56 
låtar efter Nils och 
Ida Larsson, Bengt 
Drill, och Jöns 
Persson, Nothäfte 
 – 250:‑ (200:‑) 

A lla priser är inkl. moms. Priser 
inom parentes är medlemspris. 

Portokostnad tillkommer. Beställ
ningar sändes till:  
Joan Andersson 
e-post: joan@columbus.se

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

Omtyckta Skånska 
allspelslåtar, 36 av 
Skånes populäraste 
allspelslåtar. 
Nothäfte – 
60:‑ (50:‑) 
 
 

Hanna Tibell solo  
CD – 150:‑ (130:‑) 
 
 

Hela sortimentet med äldre artiklar finns på:

www.skspf.org ->Försäljning

Not- och skivförsäljning

maj juni juli augusti

1 1 1 1 mån

2 mån 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 mån 4

5 5 5 5

6 6 mån 6 6

7 Malmö Folk 7 7 7

8 8 8 8 mån

9 mån 9 9 9

10 10 10 10

11 11 11 mån 11

12 12 12 12

13 13 mån 13 13

14 Kulturen Lund 14 14 14

15 15 15 15 mån  

16 mån 16 16 16

17 17 17 17

18 18 18 mån 18

19 19 19 19

20 20 mån 20 20

21 21 21 21

22 22 22 22 mån

23 mån 23 23 23

24 24 Hovdala, Malmö 24 24

25 25 Hovdala 25 mån 25  

26 26 26 26

27 27 mån 27 27

28 28 28 28

29 29 29 29 mån

30 mån 30 30 30

31  31 31

sön ons fre

tors lör tis

tis fre sön ons

ons lör Hagstad tors

tors sön tis fre

fre ons Hedmanska lör Roskilde

lör tis tors sön Roskilde

sön ons fre

tors lör tis

tis fre Ransäter sön ons

ons lör Ransäter tors

tors sön Ängelholm, Ransäter tis fre

fre ons lör

lör tis tor sön

sön ons fre Backafestivalen

tors lör Backafestivalen tis

tis fre Degeberga sön ons

ons lör Degeberga tors

tors sön Degeberga tis fre

fre ons lör

lör tis tors sön

sön ons fre Hedmanska

tors lör tis

tis fre sön ons Malmöfestivalen

ons lör tors

tors sön tis fre

fre ons lör

lör Skäralid tis tors Korrö sön Boarp

sön Aldershvile ons fre Korrö

tors tor Korrö tis

tis sön ons
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Not- och skivförsäljning

på
www.skanefolk.se

håll dig uppdaterad
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