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Jag hade en plan, att jag 
skulle skriva denna arti-

kel under en av mina 
resor med tåg i Skåne, 
på väg till spelning. 
För mig är det då enk-
lare att hitta inspi-

ra t ionen , när man liksom susar 
fram i 160 km/h med det böljande Skånska 
landskapet utanför tågfönstret. Men det ville 
sig liksom inte riktigt, ett tåg var inställt 
och näsa blev då istället överfullt. Det är 
inte så lätt att då få till en text stående i ett 
överfullt tåg. Så nu sitter jag istället hemma, 
med morgonkaffet på köksbordet och med 
en tom sida på datorn och undrar hur och i 
vilken ände jag ska börja. Tankarna vandrar 
lite fritt och jag tänker både på det som varit 
och det som komma skall. Men jag börjar 
bakåt, någon vecka så där.

På Facebook dök det upp en inbjudan om 
spontanspel i Stadsparken i Lund. Jag själv 
uppskattar verkligen alla dessa spontana 
men ibland också planerade initiativ. När 
folkmusiken liksom söker upp publiken och 
inte publiken alltid behöver söka upp oss. 

Nu blev vi inte så många som mötte upp 
och det blev ganska snart kyligt, men vi blev 
hembjudna till en spelman i Lund och vi 
fortsatte vårt spelande hemma hos honom 
istället. Det blev till en mycket trevlig kväll 
och för mig en helt ny bekantskap. 

Det är ibland så jag undrar om det är nå-
got speciellt med allt spelfolket, jag skulle 
kunna räkna upp många exempel på just 
dessa möten. Det finns en nyfikenhet, öp-
penhet, värme och gemenskap som gör att 
människor känner sig välkomna, oavsett om 
du själv spelar eller inte. Kanske det som 
gjorde att min dotter med sambo körde 280 
mil under ett par dagar, men den historien 
kommer jag till lite längre fram i tidningen.

När det gäller vår egen verksamhet har vi 
i styrelsen fått tänka om. Vi har haft regel-
bundna styrelsemöten på kvällstid, mitt i 
veckan, en gång per månad så där. Men då 
vi är ifrån olika hörn runtom i Skåne går en 
hel del tid åt resande och det blir svår att få 
till djupare diskussioner om mål och verk-
samhet på den tiden vi har till förfogande. 

Vi ska nu i september istället ha ett helgmöte 
där vi kan planera utifrån långsiktiga mål 
med verksamheten. Tanken är att vi ska 
ha två långmöten per år och däremellan 
kortare avstämningsmöten så vi är på rätt 
väg. I nästa nummer av Runtenom kommer 
vi att presentera styrelsens tankar. Men det 
är som sagt bara tankar, dessa ska disku-
teras i organisationen och också leda till 
medlemsbeslut, på årsmöte.

Det tycks som om folkmusikåret aldrig tar 
slut, alltid nya trevligheter och möjlighe-
ter på gång. Nu ska jag själv ut och åka i 
en gammal Buick på Bjärehalvön. Vi ses 
därute i vimlet!

Jan Mårtensson
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Omslagsbild:  
”Varje förmiddag blev det en 
promenad till Eliastjärn för bad 
och tvagning, så där runt två km 
bort. Förra året när vi satt där 
på bryggan föddes en idé till en 
bild, en tanke om att folkmusiken 
befriar.” Foto Jan Mårtensson
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Räkning via e-post
Få räkningar och försäkringsbesked från Skånes Spelmansförbund med e-post!
De flesta räkningarna betalas idag via 
internetbank och då är det gamla inbetal-
ningskortet överflödigt.  Av ca 650 inbe-
talningar som gjorts till förbundet i år var 
det knappt 50, dvs ca 7%, som använde 
girokortet. Men för närvarande är det bara 
drygt 200 av de 650 medlemmarna och 
prenumeranterna som får e-räkning. Vår 
målsättning är att minst dubbelt så många 
får e-räkning nästa år!

Även du vill väl vara med? Då behöver vi 
din e-postadress!

Skicka ett e-brev  till register@skanefolk.
se, skriv exakt ”e-räkning” (och inget an-
nat) i ämnesraden och i brevet skriver du 
ditt namn och medlemsnummer som du 
hittar på sista sidan vid adressen. Glöm se-
dan inte att meddela din nya e-postadress 
om du byter!

Om fler övergår till e-posträkning: 

• sparar vi pengar till förbundet 
(varje räkning kostar papper, ku-
vert och porto ca 8 kr inom Sverige 
och dubbelt så mycket till andra 
länder)

• minskar vi det arbete som det 
innebär att stoppa ca 700 räkningar 
i kuvert och lämna dessa på Posten 

• samt värnar vi om miljön. 

Givetvis kommer du som behöver 
pappersutskick att få giroavin med 
posten även i fortsättningen.

Göran

Inbjudan till höstfest
Lördag 7 November 

Spela och dansa i gamla och nya vänners lag! 
Skånes Spelmansförbund bjuder in till höstfest i Kristianstad.

I år har turen kommit till vår hörna i nordost. Dagen ska fyllas med musik, mat o dans. 
Tag gärna med musik- o dansintresserade vänner o bekanta.

Hålltider och program:

14.00 Festlokalen öppnar
14.30 Föreläsning/Diskussion om vår roll i att skapa verkliga  
mötesplatser för alla människor
15.00 Det stora knytkalaset - mångfaldsfika!
15.30 Vi lär oss och lär ut någon ny dans och musik av/med organisation 
av/ för invandrare. Förhoppningsvis blir vi så många att vi kan dela upp oss 
utifrån intresse och sedan sammanfoga det vi lärt oss till föreställning med 
både musik och dans.
17.30 Allspelsträning med Skånes Spelmanslag (dvs. alla medlemmar i 
Skånes Spelmansförbund).
18.00 Middag (Glöm inte att anmäla och betala!)
19.30 Efter middagen blir det uppvisning av det vi lärt oss under eftermid-
dagen och sedan dans till spellista

Pris för kvällens middag och kaffe är 150 kr. Anmälan gör man genom inbetalning till 
spelmansförbundets pg: 2 45 09-2 och märk inbetalningen med ditt namn. Vid frågor 
om betalning kontakta vår kassör Mats Emanuelsson, tel 0709-80 83 47 eller e-post: 
kassor@skanefolk.se. Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 15 
oktober. Vill man endast komma och spela och dansa, eller har man egen mat med sig 
tar vi i vanlig ordning en valfri sedel i bidrag till hyran.

Plats: Föreningarnas Hus, Magasinsgatan 3, 291 32 Kristianstad. Vägbeskrivning: 
Se hemsida/Event på Facebook. Kontakt och info: Kassör Mats Emanuelsson 0709-
80 83 47, spelledareMattias Lundgren 0738-51 54 46 eller vice ordförande Helena 
Norlander 0709-42 74 14 Hemsida: www.skanefolk.se Se också senaste nyheterna om 
eventet på Facebook. Sök på ”Höstmöte”.

Välkommen!

Kurser på  
Markarydsstämman!
Den traditionella spelmansstämman i 
Markaryd hålls som vanligt första helgen 
i oktober som i år infaller den 3-4/10. Ar-
rangör är Musik i Syd och upplägget är 
som tidigare år men för att öka intresset till 
årets stämma som är den 47:e i ordningen 
kommer det att hållas kurser för dem som 
är intresserade. 

Fiolspelmannen Jeanett Rousu, bördig 
från Markaryd, har nyligen gett ut en 
notbok med markarydslåtar kommer att 
lära ut några av dessa under lördagen 
och söndagen.

Patrik Dahlin, känd nyckelharpsspelman 
från Perstorp kommer att lära ut låtar ur 
sin egen repertoar. Båda kursledarna är 
erfarna pedagoger och därför kommer 
det att bli väldigt bra och trevliga kurser 
båda två. 

Hålltiderna är 10-12 på lördagen och 9-12 
på söndagen. Kostnaden är 100 kr och 
erlägges kontant vid kursstart. Anmälan 
om kursdeltagande görs till 
peter.pedersen@hotmail.com.

Kurserna arrangeras med stöd av Vuxen-
skolan och vi räknar med ett stort intresse 
för kurserna så glöm inte att boka hotell 
och middag i god tid. Annars är det risk 
att rummen tar slut!

En annan nyhet är att vi kommer att ha 
organiserat buskspel enligt spellista i en 
del av hotellet.

Peter Pedersen

Melinstipendiat
Ett stipendium ur Hans Melins min-
nesfond brukar delas ut i Kyrkan på 
Degebergastämmohelgen, till ändamål 
som främjar ungdomars folk musi se ran de.
Sedan starten har  ett stipendium delats 
ut nästan varje år, och  något år t o m  två 
stipendier.

I år hade inga ansökningar inkommit och 
vi i stipendiekommittén såg heller inga 
självklara kandidater, så beslutet blev att 
spara pengarna till kommande år. Här är 
några utdrag ur riktlinjerna för fonden 
som stöd inför ansökningar kommande år:

• Medel ur fonden skall årligen utdelas 
till belopp som den tillsatta kommittén i 
samråd med fondens förvaltare beslutar. 
[i år alltså 0 kr] 

• Medel tilldelas till den eller de per-
soner eller till det ändamål som bäst 
förväntas kunna främja ungdomars 
folkmusicerande. 

•  Vem som helst kan när som helst under 
året föreslå kandidater eller ändamål ... 
Spelmansförbundets styrelse skall själv 
medverka i att föreslå goda kandidater 
eller goda ändamål.
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Ett sommarminne

För mig finns det finns många goa 
minnen från den gångna folkmu-
siksommarn. Hagsta, VM i Träskofiol, 

Degeberga, Folkrot, Bingsjö med flera. Det 
finns så många fler tillställningar som jag 
skulle vilja besöka, men tiden räcker tyvärr 
inte alltid till. Men här tänker jag berätta lite 
om min resa till årets Bingsjö, en stämma 
som ligger mig lite extra varmt om hjärtat, 
det var här jag fick uppleva folkmusiken 
och spelfolket på riktigt för första gången, 
någon gång i början på 80-talet. Det är möten 
med människor, minnen som verkligen satt 
sina spår och som jag försöker överföra till 
andra, vänner och mina döttrar, att de också 
ska få uppleva något av allt detta.

Redan på söndagsmorgon möttes vi upp 
i Rickarum för att koppla på vårt boende, 
husvagnen, Marie, Tobias, Mats och jag. 
Lotten att få köra första sträckan föll på mig 
så det var bara till att ge sig iväg. Jag hann 
inte köra någon längre sträcka, knappt 2 km 
ungefär, innan instrumenten kom fram, inte 
jag då förstås. Årets projekt var tydligen att 
lära sig spela flöjt, blockflöjt och tin whistle. 

Ni kan kanske själv tänka er, så strax söder 
om Askersund ställde jag mig att lifta, dock 
utan någon framgång. Tur var väl det, för 
jag hade säkert saknat resesällskapet efter 
en stund, trots deras ihärdiga försök till 
flöjtspel.

Min egen fiol hade jag försökt få lite ordning 
på kvällen före avresan vilket fick till följd 
att ljudpinnen rasade. Efter ett samtal hade 
Mats fixat fram en lånefiol till mig, vilken  
dock gav upp hoppet vid Vätterleden, halsen 
inte ville vara kvar i fiolen längre. Men efter 
några samtal visade det sig att det fanns en 
fiol att låna i Bingjsö.

Väl i Bingsjö möttes vi förutom av knott 
och mygg också av goda vänner och 
mina döttrar med respektive. Så när 

väl husvagnen var på plats tog det inte lång 
tid förrän instrumenten åkte fram. Nu spelar 
inte mina döttrar folkmusik men de trivs där 
ändå, med folket och med musiken. De trivs 
så bra att min yngsta med sambo kör 280 
mil. De kom på söndagen, körde till Skåne 
på måndagskvällen för privat angelägenhet 
och var tillbaka i Bingsjö igen, tidigt på 
onsdagsmorgon. Nu talar vi hängivenhet 
och det är ni som gör det möjligt för andra 
att få den känslan. 

Jag har många gånger undrat vad det är som 
gör stämmorna speciella. Det kan inte endast 
vara musiken, utan jag tror på en kombina-
tion av människor, miljö och musiken. Det 
är glädje och liksom något befriande över 
det hela. Det går inte att förklara vettigt 
för någon som inte varit där, det måste 
helt enkelt upplevas. Känslan när solen 
går upp över skogen, musiken fortfarande 
ljuder över byn och när man kikar in på en 
loge och får se att folk fortfarande dansar, 
nästintill knäpptyst till en ensam fiol.

Jag skulle kunna berätta mycket om resan till 
Bingsjö, att till exempel min stråke försvann 
där någonstans i morgondiset, men en del 
minnen gör bäst i att stanna där.

Varje förmiddag blev det en promenad 
till Eliastjärn för bad och tvagning, så där 
runt två km bort. Förra året när vi satt där 
på bryggan föddes en idé till en bild, en 
tanke om att folkmusiken befriar. Så i år 
tog vi bilden och det är den som nu finns på 
omslaget till detta nummer av Runtenom.

Jan Mårtensson
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Skurups folkhögskola startade hösten 2010 en folkmusiklinje under ledning 
av Jens Ulvsand. Jag har under det gångna året gått i klassen, som bestod av 
femton personer från Sverige, Danmark och Polen, fördelat på stråk, blås och 
rytm. Fokus för utbildningen ligger på ensemblespel med olika grupper vid varje 
lektionstillfälle, allt för vi elever ska få så stort kreativt svängrum som möjligt.

När ett intensivt och ”dejligt” läsår när-
made sig sitt slut gjorde vi en utflykt 
runt i Skåne tillsammans med våra 

lärare Andreas Ralsgård, Anna Nyander och 
Olof Göthlin. Vi besökte några av de platser 
och människor som vi pratat om under året, 
och det blev en väldigt frejdig dag.

Vårt första stopp var hos Staffan Bengtsson, 
som kanske de flesta känner är son till den 
kände spelmannen Assar Bengtsson. Staffan 
tog emot oss med kaffe och kaka, och vi 
fick höra historier om Assar och se vide-
oklipp från när Staffan och Assar spelade 
tillsammans. På matbordet låg hundratals 
tidningsurklipp från Assars tid som musi-
ker framme för att titta på. Staffan visade 
även upp sin fars gamla träskofiol, som 
skickades runt och blev provspelad ett par 
gånger. Staffan, precis som sin far lär ha 

varit, är en fantastisk historieberättare, och 
det blev många skratt av hans historier, inte 
minst eftersom vi har en icke svensktalande 
tjej i klassen som fick endast vart tredje 
ord översatt till tvättäkta ”svengelska”. Att 
träffa Staffan var för mig lite extra roligt, 
eftersom jag under året har spelat många 
utav Assars låtar, och till och med skrivit 
två egna låtar med sång och fiol baserade 
på hans melodier.

Nästa station för färden 
var visarkivet i Lund, där 
Patrik Sandgren visade 
oss runt i alla gångar 
och rum, samt gav ex-
empel på vad en kunde 
hitta i arkivets gömmor. 
En ögonöppnare för hur 
mycket tradition som fak-
tiskt finns bevarad, och 
vad som kan hittas med 
lite tålamod och intresse.

Efter ett kort besök på 
Preem för att inmundiga 
glass styrde kosan mot 
Södervidinge kyrkogård, 
där vi besökte Johan Jacob 
Bruuns grav. Vi har under 
året spelat många av hans 
slängpolskor under led-
ning av Andreas Ralsgård, och att besöka 
J.J. Bruuns grav gjorde en mycket omtalad 
person plötsligt mer verklig. Vi tog fram våra 
instrument och spelade vördnadsfullt för 
honom, och speciellt glad blev han kanske 
av att höra de låtar han själv gett upphov till! 

Efteråt åkte vi vidare till Nils Anderssons 
grav som ligger på Hofterup kyrkogård. 
Det sägs att någon vänder sig i graven då 
en vanhedrar denne, men i så fall tror jag 
att Nils Andersson låg alldeles alldeles 

stilla och lyssnade, när vi spelade många 
av de låtar som han själv har varit med att 
teckna ned. Jag tror till och med att någon 
av oss tog ett danssteg eller två. Får en lov 
att dansa på någons grav? Kanske när det 
gäller folkdans, på en folkmusikers grav. 
Kanske dansade Nils Anderssons själv med!

Att föra folkmusiktraditionen vidare hand-
lar ofta om att hitta en ”guru”, spana in sig 
på dennes spelsätt samt försöka anamma 
det. Detta tycker jag kan vara svårt ibland, 
framförallt när jag försöker komma spel-
mannen eller kvinnan närmare in på djupet 
och identifiera mig dem. Jag lever i en annan 
tid och har en annan livssituation än samtli-

ga, och jag kommer aldrig att få veta hur det 
kändes att leva när visorna och låtarna kom 
till. Hur kan jag vidarebefordra en uttryckt 
sorg över ett bortglömt äktenskap under 
1800-talet? Eller ensamheten som de värm-
ländska skogarna kunde ge upphov till? 

Det är då jag försöker nå själva kärnan av 
det som spelmännen och kvinnorna egent-
ligen ville säga. Var kärnan glädje, sorg 
eller lättsamhet? Eller ville de helt enkelt 
föra vidare visor och låtar som påmin-

de om barndomen? För 
även om jag inte helt kan 
identifiera mig med nå-
gon som levde under ett 
annat århundrade, vet 
jag trotts allt hur kärlek, 
ensamhet och längtan 
tillbaka till barndomen 
känns år 2015. 

Tack Skurups folkmu-
siklinje för årets jam, vi 
ses igen.

Lovisa Frantzich

Staffan med träskofiol och video från 1999
Patrik Sandgren visar runt i arkivet

Det var en gång en folkmusiker i Skurup...
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Några minnesbilder från Korrö Folkmusikfestival 2015

Korrö Folkmusikfestival blir både större 
och bättre för varje år. 

Jag noterade både nya och välkända 
band samt större ”Barnens egen kor-
röfestival” där dom t ex fick tillverka 
små flöjter, höra sagor mm.

I år ingick också  uppspelning för Zorn-
märket på Korrö vilket en eldsjäl på 
Korröfestivalen, Magnus Gustafsson, 
fick i guld, Magnus Gustafsson hyllades 
sedan på scenen före lördagskvällens 
konsert eftersom han även fyllt jämna år.

Vädrets makter var nådiga hela veck-
an tills lördagskvällens stjärna Sofia  
Karlsson tillsammans med gitarristen 
Mattias Perez intog scenen i Stora tältet. 
Då kom åskan och regnet skvalade. 
Detta märkte vi dock inte i den entusi-
astiska publiken, och när även hela Mp3 

i slutet av  konserttimmen intog scenen och 
kompade Sofia, lyfte nästan taket på tältet. 
Detta blev en härlig avslutning på festivalen 

för mig och jag ser redan fram emot 2016 
års Korrö Folkmusikfestival.

Anita Anderberg

Dubbla guldspelmän och dubbel uppvaktning i Korrö

Magnus Gustavsson i Växjö är säkert 
bekant för de flesta av er. Förutom 
välkänd spelman i bl a Sågskära 

är han även vice VD för Musik i Syd, väl-
renommerad folkmusikforskare och chef  
på Smålands musikarkiv, drivande bakom 
Korröfestivalen, och gör en massa annat 
också som t ex rally i skogen, motorcykel 
och skogsavverkning.

Självklart åldras även den-
ne man, och i sommar fyll-
de han 60 år. En av hans 
arbetskamrater, Mathias 
Boström, tog initiativ till 
en festskrift till Magnus ära. 
Kontakt togs med folkmu-
sikvänner runt Magnus 
som inbjöds att skriva var-
sitt kapitel, och resultatet 
blev festskriften ”Lekstu-
gan”, med arton kapitel och 
två låtar till Magnus. Allt 
skedde i största hemlighet, 
den blivande sextioåring-
en hade inte en aning om 
vad som skedde bak hans 
rygg. På Korröfestivalen 
skulle boken högtidligen 
överlämnas över ett glas 
champagne.

Åke var inbjuden och bi-
drog med ett kapitel om 
Hambo- och Hamburger-
danser, så vi anslöt till 
minglet. Ett glas bubbel kan 
man sippa länge på, men 
det blev ordentligt länge, 
ingen Magnus kom. Var 
var han? En scout skicka-
des ut, och meddelade att 
jubilaren blivit ombedd att delta i zornmär-
kesutdelningarna. -Oh, ska han äntligen få 
guld, jublade vi alla, och krängde på oss 
regnjackorna ovanpå finstassen och gick 
bort mot krogtältet. 

Många nybakade riksspelmän var det som 
blev silverbehängda och spelade varsin 
låt, och till slut kom då den spännande 
uppläsningen av juryns motivering till 
guldmärket. -Men - inte stämde det väl 
på Magnus...? ...och inte det heller?...  
Eva Blomkvist Bjärnborg! JA! Jättekul! 
Enormt välförtjänt! Jubel!

Men nu begrep vi ingenting - varför skulle 
då Magnus vara där? Folk såg ut som fågel-
holkar. Och så - ett guld till! Som det värsta 
OS! Och självklart till Magnus! Vilken stund! 

Så kul att få vara med om detta. Boken 
finns att köpa från Smålands musikarkiv. 
Rekommenderas varmt!

Det blev inga nya  riksspelmän från 
Skåne i år, men vi gratulerar Frida 
Höffling till brons och Bengt Wihl-
borg och Thor Algren till diplom!

Tre duktiga smålänningar blev riks-
spelmän, nämligen Eva Johansson 
från Urshult, Jonas Åkerlund från 
Värends Nöbbele och Sabina Hen-
riksson som visserligen bor i Väs-
tergötland men har mycket nergrävt 
i Småland.

Ja, och resten av Korröfestivalen 
var ju förstås också riktigt kul. En 
del nya grepp, bl a god pizza, och 
jamtältet dök upp igen som väl var. 
Astrid Selling ensam i kvarnen var 
underhållande, hon har alltid något 
att berätta. Synd att restaurangen 
stänger och släcker så tidigt, men vi 
förstår om personalen var trött. Så 
mycket god mat och dryck...

Ja, tack Korrö för i år -  
vi ser fram mot nästa år! 

Ethel Wieslander

Foto Anita Anderberg

Foto Peter Pedersen



7

Vi bygger Bläretudor
I Korrö fick barnen prova på att göra en ”bläretuda”. De var ju förstås lite 
förberedda, men man kan själv bygga en från grunden av ett elrör. ”Komunala 
gubbar” dvs Fredrik Pompom Bengtsson och Jonas Åkerlund har ett Skapande 
Skola-projekt för att låta barnen bygga sig en sån flöjt och samtidigt lära sig lite 
om musik. Följande är hämtat från deras hemsida www.kumunalagubbar.se:

Bläretuda är ett skånskt målande ord 
för säckpipa. Det vi bygger är ett bal-
longdrivet rörbladsinstrument som 

delar väldigt många egenskaper med en 
svensk säckpipa eller en klarinett.

Först måste man räkna ut hur snabbt ljud 
rör sig genom inomhusluften, så här ser den 
matematiska formeln ut:

Sedan hur långt röret måste vara:

En teknisk beskrivning så vi kan börja bygga:

För ett cylindriskt blåsinstrument i G så ska 
röret vara 400mm (40cm).

Om man har en kompis som håller och en 
geringssåg så får man ett rakt snitt. Det är 
viktigt att vara mycket noggrann:

För att kunna ”kapa” rörets längd för att få 
fram fler toner så måste vi mäta och borra 
hål så att luften kan ta en kortare väg ur 
instrumentet:

Förhållandet mellan hålen kan också ses 
så här:

Översta hålet  42-43%
2:e hålet  50-51%
3:e hålet  58-59%
4:e hålet  67-68%
5:e hålet  72-75%
Nedersta hålet 83-84%

Mäta ut och borra:

När Pythagoras för över 2500 år sedan härledde sin skala ur naturtonserien, 
kunde han varken dividera eller räkna med decimaler. Han hade inga sofisti-
kerade elektroniska mätapparater. Det enda han kunde göra var att ställa upp 

förhållanden mellan heltal och det enkla instrument han använde var ett monokord, 
som bestod av en sträng med ett flyttbart stall. Han ställde upp följande förhållanden 
mellan intervallens frekvenser:

 prim  sekund ters kvart kvint  sext  septima oktav
 1/1 9/8  81/64  4/3  3/2 27/16 243/128 2/1

Källa: http://www.sternercapo.se/Compensation/Read-Swe/skalhistoria.htm

Efter ett besök inne i textilslöjden så kan det se så här fantastiskt ut!

Vi gör ett munstycke:

Snygga till och göra rent så den blir trevlig 
att spela på:

Också en ballong, så är den färdig och redo 
för provspelning:

Foton sannolikt Fredrik Bengtsson
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I samband med årets stämma gick också för-
bundets tredje VM i Träskofiol av stapeln. 
Under årets stämma fanns där ett utbud 

på kurser och workshops. På scen gick det 
att hitta artister som Kapell Karamell, Storis 
och Limpan Band, Skäggmanslaget och 
Quilty. Som vanligt var stämningen på topp.

Kl. 12 började så uppspelet på träskofiol 
inför publik och den eminenta juryn, i år 
bestående av Jenny Bengtsson, Tore Härde-
lin och Åke Persson. Det var helt fantastiskt 
att få sitta och lyssna på alla dessa musiker 
och jag kan mycket väl förstå att juryn inte 

hade någon lätt uppgift framför sig. Några 
väldigt vana och drivna musiker och någon 
som aldrig förr hållit i en träskofiol, det krävs 
mod det. Nytt för i år var att det också gick 
att spela upp i grupp, alla deltagare startade 
dock i samma startfält oavsett om det var 
solo eller grupp. 

Det utses alltid en första placering med titeln 
Världsmästare i träskofiol. Vinsten består 
av titel, penningsumma och inteckning i 
vandringspris. Alla andra deltagare får en 
hedersam andra placering utan inbördes 
rangordning. 

Årets världsmästare på träsko-
fiol blev Eva Johansson och  
Peter Pedersen, bägge från Småland. Ett 
stort grattis till vinsten och er titel!

Det visade sig att i år hade en lokal sil-
versmed skänkt ett pris att delas ut under 
tävlingen. Detta pris tilldelades Ninni Carr.

Och så här på slutet: Grattis till 20-års 
jubilaren!

Jan Mårtensson

Hagsta och VM i träskofiol
I slutet på maj var det så dags för stämman i Hagsta och 20-års jubileum för 
densamma. Inbäddad i sommargrönskan strax utanför Oderljunga ligger Arthur 
Lundkvist-gården, en liten oas och gård som gjord för en spelmansstämma. 

Det fanns bara en världsmästartitel att dela ut och den gick 
till Peter och Eva på bilden uppe till vänster. Ett extrapris 
som inkom under tävlingen tilldelades Ninni Carr ovan för 
bästa soloprestation, men det fanns ingen särskild VM-klass för 
solospemän i år. Få ihop det den som kan!  
Foton Karl-Eric Winberg

Till årets världsmästerskap hade Maria Persson på Hässleholms 
Surdegsbageri tillverkat dessa speciella träskofiol-rågbröd, som 
delades ut till de tävlande, men också kunde köpas under 
stämman. Och goda var dom! Foto Åke Persson
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Peter Pedersen om sitt träskofiolspelande

Mitt intresse för träskofiol började 
när jag som tioåring hemma hos 
Malmöspelmannen Wille Gunskär 

på Baskemöllegatan fick se en riktig gam-
mal träskofiol hängande på väggen. Var 
denna träskofiol senare tagit vägen har jag 
ingen aning om, men jag minns att den såg  
gammal och använd ut. 

På den tiden fick jag fiollektioner av Wille 
och lärde mig att spela de vanligaste folk-
danserna så att jag senare kunde vara med 
och spela för SGV. Wille erbjöd sig att bygga 
en träskofiol till mig och det bör ha varit 
omkring 1971. På denna spelade jag sedan 
upp i Uddevalla 1974. Fick ett diplom. 

Så småningom kom jag i kontakt med Komp 
Sven och han lät mig köpa hans träskofiol 

som var byggd av Gunnar Holmstedt i 
Malmö. Priset var 2000 kr och 4 flaskor Ål-
borg Jubileum. Det var en mycket bra och 
lätttspelad fiol och på denna fick jag mitt 
silvermärke 1982. Träskon blev tyvärr blev 
stulen i Ystad i samband med en flytt. Den 
var märkt ”SVEN” på stränghållaren, ifall 
någon skulle se den.

 I samband med en kurs på Sofiero slott 
som ordnades av Skånes Spf, tror det var 
1991, höll jag en kurs i träskofiolspel och 
fick då möjlighet att förvärva en träskofiol 
byggd av Sven Speleman, Västra Torup. 
Den var dyr men jag tyckte den var värd 
sitt pris eftersom man inte springer över 
Kellnaträskor varje dag! Denna fiol har jag 
använt på senare år efter att den andra blev 
stulen. Den har också en fin klang och jag 

håller den under hakan som Kellnatrion 
själv gjorde. Den har en liten kloss under 
som används som axelstöd. 

En stor händelse för mig var när jag fick spela 
träskofiol på konserten på Nybrokajen 11 
i samband med hundraårsjubiléet av Riks-
spelmansstämman på Skansen 1910. Lika 
kul var det att vinna VM 2014 i Degeberga. 

Riksspelmännen Carl Eric Berndt och Assar 
Bengtsson har betytt mycket som förebil-
der för mig och jag har lyssnat mycket på 
deras inspelningar. Tyvärr fick jag aldrig 
träffa Carl Eric själv men jag pratade några  
gånger med honom i telefon och han var 
väldigt uppmuntrande till mitt spel. 

I många år spelade jag tillsammans med 
Kristian Daugaard Madsen på träskofiol 
och vi utvecklade ett rent och fint samspel 
som imponerade på många. Vi hade bland 
annat en spelning i Roskilde på en av de 
första spelmansstämmorna där 1977. Vi fick 
också spela i radio. Jag minns även många 
fina spelstunder med Sven Palm, Genarp, 
som var en mästare på att sekundera både 
på fiol och träskofiol. 

De sista två åren har jag spelat träskofiol 
tillsammans med Eva Johansson i Urshult 
som förutom att hon är spelman även bygger 
fantastiska träskofioler med Axel Petters-
son och Sven Jönsson som förebilder. Vårt 
samspel fungerade jättebra i Hagsta så det 
var extra roligt att få vinna VM tillsammans 
med Eva. Hon hade dessutom fått låna en 
Sven Jönsson träskofiol av ett barnbarn till 
Sven så vi hade liknande instrument när 
vi tävlade. 

I all hast 
Peter Pedersen,  

dubbel världsmästare

Skäggmanslaget var engagerade att spela på Hagsta´stämman och Thore Härdelin blev 
rekryterad till årets jury för VM i träskofiol, som i övrigt bestod av Åke Persson och 
Jenny Bengtsson. Foto Karl-EricWinberg

Detta vackra pris, en träskofiol i silver, 
skänkt av Silversmedjan i Klippan, 
inkom under tävlingen. Foto Åke Persson
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Laif och Ninni fick årets buskspelspris på folmusikfestivalen Musik 
over Præstø Fjord i Danmark, en kanna och två muggar. Och kannan 
fylldes till bredden från ölpumpen och sen gick den runt.  
Foto Åke Persson

Vill man ha de bästa korten får man hitta de bästa vinklarna. 
Dessbättre var underlaget mjukt här. Fast egentligen ville han bara 

sova en stund utan att någon märkte det... Foto Bengt Wihlborg

På barnens Korrö 
var tillverkningen av 
bläretudor i full gång 
under ledning av Fredrik 
Bläretuda Bengtsson. Foto 
Anita Anderberg
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Flöjtkonsert i Södervidinge kyrka

Den artonde oktober kl. 18 hålls 
en konsert till Johan Jacob 
Bruuns minne i Södervidinge 

kyrka. Ett antal traversflöjtister kom-
mer då att framföra ett varierat pro-
gram med musik efter den välkända 
flöjtspelmannen.

Konserten är en del av ett samarbete 
mellan ett antal musiker som då och 
då träffas för att tillsammans utveckla 
traversflöjtens roll i den nordiska folk-
musiken. Under våra träffar lär vi oss 
låtar och utbyter erfarenheter. Är man 
intresserad av att veta mer om våra 
träffar så är man mer än välkommen 
att höra av sig till antingen Andreas 
Ralsgård eller Markus Tullberg. Detta 
gäller såklart också om man inte ännu 
spelar traversflöjt, men är intresserad 
av att prova.

Markus Tullberg: markus.tullberg@mhm.lu.se,    Andreas Ralsgård: andreas.ralsgard@gmail.com,  
Hemsida: www.ralsgardtullberg.com

Att vara volontär på 
Degebergastämman tycks inte vara 
allt för betungande. Albin Ekman 
och Ester Thunander verkar här 
kunna gnida sig igenom ett pass. 
Foto Bengt Wihlborg

Bron i Korrö är ett populärt 
ställe för småspelmän av alla 

format, att inta för att framföra 
sina alster. Här ser vi Ninni 

med sina barnbarn och dottern 
Alma och ett par till. Och 

så den obligatoriska öppna 
fiollådan framför att samla 

manna i från himmelen.  
Foto Bengt Wihlborg
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Hej alla Lustspelare
Det börjar närma sig termin-
sstart, det vill säga spelstart 
för oss igen! Det ser vi fram 
emot hur mycket som helst. 
Vi hoppas på en massa nya 
och gamla medlemmar och 
spelglada, dansglada och 
allmänt glada träffar, var-
je tisdagskväll, precis som 
vanligt.

Vad som däremot inte är 
som vanligt är platsen, som 
är ny och eventuellt tillfällig, 
det är Folkuniversitetet som 
gör sig av med den gamla 
lokalen och tittar efter ny. 
De har ordnat en bra lös-
ning så länge för oss: Sva-
neskolans hörsal. Eftersom 
det är aningens knepigt att 

hitta rätt dörrar, föreslås en 
mycket punktlig samling ut-
anför, precis i östra hörnet på 
byggnaden som på en karta 
ser ut som ett L: 

När? Tisdagen den 1 septem-
ber kl 19.00 PRICKPRICK! 
Var i tid eller var förvirrad (i 
jakten på rätt dörrar). Skriv 
in i almanackan bums.

Ni är alla väldigt välkomna 
och är ni hälften så peppade 
som jag kommer det att bli 
alldeles fantastiskt trevligt. 
Tipsa gärna spelglada vän-
ner!

Spelledarligan  
Ulrika och Gusten

Dansworkshopar på 
Malmö Folk
Vi har glädjen att presentera en efter-
längtad återkomst – workshopar för vana 
dansare i samband med höstens fyra 
konserttillfällen på Malmö Folk! För dig 
som är nybörjare rekommenderas istället 
prova på-danskurserna som också sker 
före varje konsert, för mer information 
se hemsidan.

Workshoparna vänder sig till dig som 
dansat svensk folkdans tidigare och 
vill utveckla din teknik och kroppskän-
nedom, musikalitet och trygghet i dan-
sandet. Vi förväntar oss att du redan 
är bekant med musikstilen, kanske har 
du mycket stor dansvana, men det är 
inte nödvändigt. Är du osäker på svå-
righetsgraden så är du välkommen att 
höra av dig! Viktigast är en nyfikenhet 
kring samspelet mellan dansarna och 
till musikern, samt hur du använder din 
kropp i dansen. 

Workshoparna kommer att ha teman 
och/eller utgå från en viss låttyp såsom 
slängpolska, rund/oval polska, schottis, 
vals. Alla tillfällen kommer att behandla 
olika sätt att gynna dansens kvalitet och 
dansglädje. 

Förutom workshopledarens övningar så 
uppmuntrar vi ett kollektivt delande av 
tips, knep och tankar kring dansen. Vi 
ser detta som dansträningar i laborativ 
anda, under ledning av personer med 
stor dansvana. Mer information kommer 
i mailutskick och på Malmö Folks face-
booksida. Kontaktperson Ulrika Tegnér,  
utegner@gmail.com

 Spelmansstämma!
Hjärtligt välkommen till Spelmansstämma nr. 47 

på Kulturhuset (Medborgarhuset) och Stora Hotellet i Markaryd.
 

Lördagen den 3 oktober 2015
Spelledare; Riksspelman Laif Carr Olsen

Program
kl. 12.30 Samling i Kulturhuset (Kungsg. 1)
	 Stor	parkeringsplats	finns	mellan	hotellet	och	järnvägen.
kl. 13.00  Övning i allspel
kl. 14.30  Konsert i folkton- Rakryggade spelmän och krokiga låtar
 Vi får i år höra Jeanett och Peter Walerholt Rousu spela låtar
 och berätta om spelmän från Markarydstrakten. Med	färsk,	
	 255	sidors	bok	i	ämnet	och	nyinspelad	CD	i	bagaget	(Köp!)
kl. 16.00  Stort allspel & uppspel
	 Alla	får	tillfälle	att	lyssna	på	de	gästande	spel-
	 männens	bästa	låtar!
I foajen serveras kaffe, dopp och fralla hela eftermiddagen, med buskspel förstås... 

kl.	18.00	(ca.)	Middag och efterspel på Stora Hotellet!
Förr i tiden satsade spelmännen en heldag i Markaryd. Hotellet var abonnerat, 
man åt, drack och spelade... Vi bjuder åter in spelmän från gränsande län, och 
hoppas på ett fullbokat hotell och en fin fest! 

Boka middag och rum på Stora hotellet
Förrätt	och	varmrätt,	kaffe	och	chokladbit		250:-	(dryck	tillkommer)
845:-/dubbelrum	(dela!)	och	745:-/enkelrum.	OBS. senast 30/9
tel. 0433-10730 • E-mail: info@storahotelletmarkaryd.se

Spelkurser
Spela låtar med Jeanett Walerholt Rousu
Nyckelharpsspel med Patrik Dahlin
Lördag	10-12	och	söndag	9-12.	Pris	endast	100:-	kontant.	Passa	på!
Anmälan till:	peter.pedersen@hotmail.com,	0733787055

Info Spelmansstämman, 
Laif.Carr@musikisyd.se,	0702988141

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!

”Numera första lördagen i oktober”

I år med spelkurser på Stora Hotellet! 
God mat, spel och härligt samkväm!

Lekstuga!
Hej alla spelmän och dansare 
med smak för de skånska låtarna 
och danserna. Pontus Thuvesson 
och jag Åke Persson har planer 
på att starta en spel och dans
verksamhet kring det temat i 
liten skala,  nåt liknande gamla 
tiders dans och lekstugor med 
spel och dans och knytis. Vi har 
ingen bestämd  lokal utan tänker 
hitta dessa längs vägen runt om 
i centrala Skåne. 

Ett undertema vi tänkt på är 
att försöka tolka de skillnader i 
de skånska polskedanserna vars 
källor och funderingar redovi
sats tidigare här i Runtenom, 
skillnaden mellan Svingedans 
och Körepolska, Runtenom och 
Horrepolska. 

Först vill vi undersöka om det 
finns någort intresse för ett så
dant upplägg att träffas ett par 
gånger per termin runt detta. 
Och det blir säkert lite blandad 
repertoar också.

Det är ingen ny danshusverk
samhet men heller ingen sluten 
hemlig grupp. Vi annonserar 
inte utan börjar med en grupp 
intresserade och sen får det spri
da sig via mun mot mun om det 
går bra och intresse finns.

Är du intresserad av upplägget 
så mejla mej eller Pontus så får vi 
se vad vi kan göra av det.

ok.person@swipnet.se 
pontusthuvesson@gmail.com
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Nya skivor

Blå Bergens 
Borduner
Ulf Karlsson, Göran 
”Freddy” Fred rik sson,  
Anders Norudde och  
Stefan Ekedahl
Gammalthea SEWJN 26

Efter drygt tjugo år har Blå Ber-
gens Borduner åter kommit med 
en skiva. Konvolutet ser precis 
ut som den förra skivan, för-
utom att spelmännen är tjugo 
år äldre. 

I en recension i en tidning lär 
det ha stått lite negativt att det 
inte hänt något på tjugo år. Och 
det är vi väldigt glada för! Att 
de behållit sin sättning och stil, 
i en ny spännande repertoar på 
säckpipor, fiol, cello och man-
dola. En riktig favoritskiva som 
gått åtskilliga varv i bilen redan.

Nedanstående ska mer som presentationer än som regelrätta recensioner.
Åke Persson

Sunnan
Esbjörn Hazelius och 
Johan Hedin
Amigo AMCD 966

Denna duo är välkänd för  
Hedins briljanta nyckelhaps-
spel och Esbjörns sköna röst och 
denna skiva gör ingen besvi-
ken i dessa avseenden.Esbjörn 
sjunger både egna och traditio-
nella visor. 

Av de instrumentala spåren 
blandas nytt och traditionellt 
material. Av de nyskrivna får 
vi utöver de  egna låtarna även 
höra alster av Mats Tiger och 
skåningen Berndt Kraft.

Medvind
Nils Wiberg
NiWi 001

Nils Wiberg är smålänningen 
som sedan flera år varit bosatt 
i Skåne och deltagit med små-
landsrepertoar på måga av våra 
evenemang. Han är riksspel-
man och sedan många år ledare 
för Skatelövs Spelmanslag.

Tiden var nu mogen med en egen 
skiva. Mycket smålandspolskor  
på smålandsvis förstås, men 
även några nyskrivna i traditio-
nell stil bland de hela tjugofem 
låtarna. Välspelat och välmatat.

RIM
Hilde Fjerdingøy (NO),  
Jo Einar Jansen (NO), 
Elin Jonsson (SE) och 
Sunniva Abelli (SE)
RIM 01

RIM är de senaste upplagan 
av masterclass-utbildningen i 
folkmusik, som går under fyra 
terminer i fyra nordiska länder 
med fyra deltagare, denna gång 
två från Sverige, två från Norge. 

Man undrar lite, vad denna 
masterutbildning går ut på? 
Spåren på skivan uppvisar mer 
egentillverkat experimenterade 
än fördjupning i de nordiska 
folkmusiktraditionerna. Är det 
så att traditionell folkmusik nu 
blivit helt ute i den yngre gene-
rationen?

Återbruk
Burman/Berggren
Olle Berggren Musik 
OBM 2015

När man hör första numret på 
denna skiva associerar man 
genast till en småländsk låt 
efter Peter Dufva. Vidare in i 
skivan hör man fler låtar med 
sådana karaktärsdrag. 

Jodå, de kommer från gamla 
spelmansböcker, bl a en märkt 
Fredrik Lindgren, 1835, Lid-
sträsk, Burträsk  i Västerbotten 
(M 182), och ett par andra gam-
la spelmansböcker i avskrift. 

Det är Siv Burman som hit-
tat dessa, de så sydländskt 
klingande låtarna, i folkmu-
sikkommissionens samling-
ar. Tillsammans med hela sin 

spelande familj, som alla heter 
Berggren efter maken Olle, 
bjuder de här på en omväx-
lande och välklingande CD 
med både låtar både i Väs-
terbottnisk tradition och från 
spelmansböcker. 

Man kan undra hur ett sådant 
låtmaterial hamnat däruppe. 
Likheten till Peter Duvfas låtar 
samt att det finns anmärk-
ningar (troligen Olof Anders-
sons) i avskriften till likhet 

med en Skånelåt antyder den 
enorma spridningen av dåti-
dens låtmaterial. Kanske nå-
gon flyttat och tagit låtarna 
med sig och lärt ut dem på det 
nya stället? 

En troligare förklaring är dock 
att detta var tidens modemu-
sik som fanns i spelmansböck-
er i hela landet. Vi får räkna 
med att 99% av alla spelmans-
böcker gått åt förgängelsen 
och att det är slumpartat var 
det blivit några kvar fram till 
våran tid.

Sannolikt spelades denna 
allsvenska modereperto-
ar  på den tiden (i början av 
1800- talet) parallellt med de 
mera lokalt formade låtarna, 
precis som Burman och Berg-
gren gör på denna CD.

En resa på två fioler
Duo Jeanette Eriksson  
och Johannes Jacobsson
JJMA 002

Jeanette och Johannes är båda ut-
bildade barockmusiker. Detta hörs 
tydligt i de fina tolkningarna och 
arrangemangen av de nya och gamla 
folklåtarna på skivan och i Tele-
manns Gullivers Suite som utgör 
fem av de elva låtarna.
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MARKARYD
Lördag 3 oktober 
Spelmansstämma 
Hjärtligt välkommen till spelmansstämma 
på Kulturhuset, Kungsgatan 1 och Stora 
Hotellet i Markaryd.
Den traditionella spelmansstämman på 
Stora Hotellet i Markaryd utökas i år med 
låtkurser i fiol och nyckelharpa.
kl. 12.30 Samling i Kulturhuset
kl. 13.00 Övning i allspel
kl. 14.30 Konsert i folkton- Rakryggade 
spelmän och krokiga låtar. Vi får i år höra 
Jeanett och Peter Walerholt Rousu spela 
låtar och berätta om spelmän från Mar-
karydstrakten. Till försäljning har de en 
färsk bok och nyinspelad CD.

kl. 16.00 Stort allspel & uppspel. Alla får 
tillfälle att lyssna på de gästande spel-
männens bästa låtar!
I foajen serveras kaffe, dopp och fralla 
hela eftermiddagen, med buskspel för-
stås...
kl. 18.00 (ca.) Middag och efterspel på 
Stora Hotellet!
Vi bjuder in spelmän från angränsande 
län, och hoppas på ett fullbokat hotell och 
en fin fest! Boka middag och rum på Stora 
hotellet. Förrätt och varmrätt, kaffe och 
chokladbit 250 kr (dryck tillkommer). 845 
kr/dubbelrum (dela!) och 745 kr/enkel-
rum. OBS. Anmälan senast 30/9 till Stora 
Hotellet på tel. 0433-10730 , e-mail: info@
storahotelletmarkaryd.se

Spelkurser
Spela låtar från Markaryd med Jeanett 
Walerholt Rousu eller spela låtar från 
Patrik Dahlin på nyckelharpa.
Kurstid: lördag 10-12 och söndag 9-12. 
Pris endast 100:- per person som betalas 
kontant vid kursstart. Passa på!
Anmälan helst före 21/10 till: peter.peder-
sen@hotmail.com, 0733-787055
I år skall vi fylla hotellet!
Information om spelmansstämman:  
laif.carr@musikisyd.se, 070-2988141
Info: Laif Carr, 0702- 98 81 41 
Arrangör: Hinneryds spelmanslag

Lördag 19 sept  
”When We Do Bingsjö”
Ellika Frisell, Emma Reid, Bridget Mars-
den och Jon Holmén, alla på fiol.
”Att mötas i musiken. Improvisation. 
Närvaro. Kontraster. Kommunikation. 
Frihet. Allt detta ryms i frasen When We 
Do Bingsjö. För oss betyder det ett sätt 
att spela, ett sätt att närma sig musiken 
snarare än specifika låtar. Bingsjö är för 
oss ett sätt att uttrycka sig på ett språk 
vi gillar, avslappnat och fritt, som vi har 
fått inspiration till av att lyssna på gamla 
spelmän, bl.a. Päkkos Gustaf, Nils Agen-
mark och Hjort Anders Olsson.”
Välkommen in i ett musiklandskap där 
fyra starka personligheter möts och till-
sammans skapar When We Do Bingsjö.

Lördag 17 okt   Groupa 
Mats Edén - fiol, Jonas Simonsson - flöjter, 
Terje Isumgset - slagverk
Med sin helt unika form av svensk folk-
musik räknas Groupa till en av genrens 
absoluta supergrupper och har sedan 
80-talet gått i bräschen för den progressi-
va svenska folkmusiken. Genom sin ka-
raktäristiska blandning av äldre melodier, 
fria improviserade inslag, nya komposi-
tioner och fantasifulla instrumentation 
har gruppen påverkat en hel generation 
av musiker. 
Entré : student 90 kr, medlem (Mix mM-
sik/Malmö Folk) 100 kr, gäst 130 kr.
Samarrangemang med Mix Musik.

Lördag 14 nov  Navarra
Navarra satte ner foten i den nordiska 
folkmusiken med buller och bång när de 
2009 släppte sin första skiva “Nya föns-
ter”. Inget annat band låter riktigt som 
Navarra. På piano, trummor, sång och fiol 
för de på ett självklart sätt samman folk-
musikens karaktär med popens tonspråk 
och jazzens frihet och det är helt oemot-
ståndligt bra. Möt ett mycket uppskattat 
liveband, omtalade för sin starka närvaro 
och energi. Text och musik är nyskrivet 
och ger ny relevans åt en musikstil med 
djupa rötter.
Deras konserter har sänts flera gånger i 
Sveriges Radio och bandets första skiva 
Nya Fönster nominerades till Manifest-
priset för årets folkmusikalbum och 
pris för årets nykomling på Folk- och 
världsmusikgalan 2012. Möt ett mycket 
uppskattat liveband, omtalade för sin 
starka närvaro och energi. Text och musik 
är nyskrivet och ger ny relevans åt en mu-
sikstil med djupa rötter.

Lördag 12 dec  
Elof & Wamberg & 232 Strängar
Duon Elof & Wamberg spelar experimen-
tell folkmusik på ukulele och kontrabas. 
De har seden 2010 ägnat sig åt att passio-
nerat skapa musik tillsammans. De sam-
lar publiken i ett helt unikt universum 
där klang och en detaljrik helhet skapar 
harmoni mellan ukulelen och kontraba-
sen. Musiken är eftertänksam och utmå-
lande och ger inspiration till reflektion.

232 Strängar: Två starka kvinnor tar er 
med på en resa från Värmlands finn-
skog ner till de öppna slätterna i Skåne, 
där pianots klangfärger vävs ihop med 
fiolens snirkliga stämmor och skapar 
en annorlunda och spännande form av 
folkmusiken idag. 
Musiken berättar om känslor - dalar som 
höjdpunkter och gestaltas bland annat i 

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

Lokalen är Barnens Scen i Folkets Park, 
ingång från Falsterbogatan. 
Entrén är 80 kr för medlem, 100 kr för 
gäst till medlem (undantag: 17 okt).
Det krävs medlemskap eller att man är 
gäst till medlem för att komma in. 
Medlemsavgiften 40 kr för 2015 kan  
betalas till Plusgiro 98 88 58-7, Malmö 
Folk musik förening. 
Ta gärna kontakt med någon av oss:
Frida frida.hofling@hotmail.com
Emma  emma_swensson@yahoo.com
Alva alva.bosdottir@gmail.com
Anja anjamarisol@hotmail.com
Lina fiolinan@gmail.com
Håkan  h.dackman@telia.com
Jesper  jesper@brunholm-scharff.dk
Maria  maria.liljefors@gmail.com
Johan  johan.rehnqvist@hotmail.com
Mats matsnystam@gmail.com 
Christer christer.selin@spray.se
Gusten gustenbrodin@hotmail.com
Hemsida: www.malmofolk.se.
Tack till  Malmö Kulturstöd, Statens kul-
turråd och Musik i Syd för deras bidrag.

vackra valser, svängiga schot tisar, vemo-
diga polskor, där ingen lämnas oberörd.   
Duons förkärlek till improvisation och an-
dra stilarter som exempelvis jazz, skapar 
intressanta arrangemang, skira ljudland-
skap och nyfiken rytmik. Även om antalet 
musiker inte är fler än två är bredden på 
musiken stor och färgerna många.
Dessa kvinnor heter Frida Höfling och 
Emma Engström. 
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MIX MUSIK

Lördag 26 sept kl 19 
Jubileumsfest
Malmö Live konserthus
Mix musik firar 20 år med 
Kollektiv Knaster
Kapellet med Annika Jessen 
Tarabband 
Pape Seck och Begue Afia

Lördag 10 okt, kl 19 
Carminho
Fado på Palladium

Lördag 17 okt, kl 19 
Groupa
(se Malmö Folk)

Onsdag 4 nov, kl 19 
Salif Keita 
Malmö Live konserthus
Hemsida: www.mixmusik.com 

VÄTTERFOLK
Fredag 12 sept, kl 19 
Marin / Marin 
Kulturhset Spira, Jönköping

Lördag 21 nov, kl 19  
Bister
Kulturhset Spira, Jönköping

Fredag-lördag 20-21 nov 
Bauerstämman 
Bauergården strax söder om Gränna.
Bl.a. spelkurs med Jeanett & Peter Rousu.
Arrangör: Vätterbygdens folkmusikför-
ening
Info:   
Mats Thiger,  mats.thiger@telia.com
Hemsida: www.vff.nu

VALSHUSET VÄXJÖ
Lördag 19 sept, kl 19 
”Som förr”
Folkmusik från Gästrikland med Benno 
Eriksson och Tont Wrethling.
Spel- och danskurs kl 10-17.
Lokal: IOGT Vattentorget.

Lördag 17 okt,  
ADMB
Britt Marie och Anders Eriksson på fiol 
och Birgitta Lundin på cittra. 
Lokal: Bergendalska, Liedbergsg. 14

Lördag 14 nov, kl 19 
Calibut Band
Balkanmusik.
Lokal: Araby Park Arena, Höstvägen 5.

Torsdag 3 dec, kl 17.30 
Folkmusikcafé 
Ulrika Gunnarsson och Jonas Åkerlund
Företagarnas lokal, Linnégatan 15
Info: Stefan Åhman, 0702-82 33 76
stefan.o.ahman@telia.com
Anders Smedenmark, 0708-20 58 18 an-
ders.smedenmark@musikisyd.se
Hemsida: www.valshuset.se

LUNDS STUDENTERS 
FOLKDANSLAG

Lär dig dansa gammeldans, polskor och 
kadrilj!
Söndagar med början 13 sept på Kloster-
gårdens fritidsgård för nybörjare kl 18.30-
20.30 och fort sättare kl 20-21.30 . Levande 
musik.  
Du behöver inte vara student, behöver 
inte ha partner med! Bara kom!

Folkmusikcafé  
fredag 25 sept, kl 19
Studieförbundet Vuxenskolan.
Ett tillfälle för alla som vill dansa, spela, 
umgås och ha trevligt. Buskpel och spel 
till dans efter spellista. Alla är välkomna.  
Info: Stig Hellemarck, 040-796 45, info@
lundsstudentersfolkdanslag.se
Hemsida: 
www.lundsstudentersfolkdanslag.se

FOLKETS HUS  
SPILLEFOLK
Folkets Hus’ spelmanslag håller  
Ramslag på Metronomen, Godthåbsvej 
33, Frederiksberg.

Fredagar 11 sept och 11 dec

Spilleweekend Kattinge Verk 
Fredag- söndag 27-29 nov
Info:   
Christina Jørgensen +45 44 84 22 67.
Hemsida: spillefolk.dk

DANMARK
KØBENHAVNS 
FOLKEMUSIKHUS 
Danskvällar en lördag i månaden på 
Hillerødsgades skole Ørholmgade 8 på 
Nørrebro med start kl 19.

Lördagar 26 sept, 7 nov, 5 dec

Lördag 2 jan 2016 
Nyårsbal 
Info:   
Henrik Jørgensen, +45 39 20 15 33. 
Hemsida: www.kfmh.dk

VITTSJÖ
Lördag 12 sept 
Spelmansträff
OBS Ny lokal!
P.g.a. ägarbyte och renovering är stäm-
man flyttad till Medborgarhuset i Vittsjö 
som ligger centralt på Hårsjövägen 9 (mot 
kyrkan). 
Finns parkering bredvid, samt vid 
biblioteket rätt över gatan. För husbil/
husvagn rekommenderas Café Sjöstugans 
stora parkering på andra sidan järnvägen. 
Finns även plats på kyrkans parkering om 
man fortsätter på Hårsjövägen. 
Ni som bokat rum på Wittsjöskog är 
tvungna att hitta ett annat boende, ring 
oss så hjälper vi till. 
Annars kör vi som vanligt.  
Allspel i teaterlokalen kl 13.30.  
Buskspel runt om i huset. 
Spelmän/kvinnor, publik, dansare m m 
hälsas varmt välkomna.  
Fika kl 14-16, middag kl 18.
Info och matbeställning:   
Boel Bengtsson 0451-230 48 
frokenmalin100@hotmail.com
Arrangör: Bygdespelarna 
Hemsida: ww.nogg.se/bygdespelarna

BALKANFÖTTER
Folkdansföreningen Balkanfötter inbju-
der till internationell folkdans (mest 
danser från Balkan) på torsdagar från 28 
augusti i IOGT/NTO:s lokal, Bantorget 5 
i Lund, kl 19.30 -22.30, lättare danser till 
kl 21.
Info: Caroline Björnerås; 0739-25 80 76. 
Hemsida: balkanfotter.dinstudio.se



Skånelåtar för 
småspelmän CD’n, 
dubbel-CD med samt-
liga 60 låtar i låtboken 
med samma namn. 

CD – 150:- (140:-)nya äventyr, 
folkmusik-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 silvermär-
ke.  
 

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:-)

Jubileumslåtar 
2007, Låtbok till  
SSR:s 60-årsjubi-
leum med tre 
allmänt spelade 

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

Kalendarium

Runtenom, med Bror 
Dahlgren, Enar Lönn, 
Tage Engström, Assar 
Bengtsson, Sonja 
Ljunghill och Gunnel 

Olofsson. Inspelad 1983. 
CD – 150:- (140:-)

Näcklåtar, låtar på 
näckstämning med 
Åke P och Sven M, 
Karin Wallin, Reine 
Steen, Jonas Åkerlund, 

Mats Edén, Magnus Gustafsson mfl. 
CD – 150:- (140:-)

Familjen Carr anno 
2010, finlir och 
bondkomik. 100% 
Carr - Laif, Ninni, 
Elna, Ale och Alma. 

CD – 150:- (140:-)

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

Portokostnad tillkommer. Beställ
ningar sändes till:  
Mats Emanuelsson, epost: 
mats-emanuelsson@telia.com

Här presenteras de mest aktuella artiklarna. Hela vårt stora sortiment av äldre 
notböcker, skivor, kasetter hittar du på vår hemsida skanefolk.se

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

Omtyckta Skånska 
allspelslåtar, 36 av 
Skånes popu läraste 
allspelslåtar. 
Nothäfte – 
60:- (50:-) 
 

Not- och skivförsäljning
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POSTTIDNING B

september oktober november  december

1 1 1 1

2 2 2 mån 2

3 3 Markaryd 3 3

4 4 4 Mix Musik 4

5 5 mån 5 5

6 6 6 6

7 mån 7 7 Höstträff 7 mån

8 8 8 8

9 9 9 mån 9

10 10 Mix Musik, Linköping 10 10

11 11 11 11

12 12 mån 12 12 Malmö Folk

13 13 13 13

14 mån 14 14 Malmö Folk 14 mån

15 15 15 15

16 16 16 mån 16

17 17 Malmö Folk 17 17

18 18 18 18

19 Malmö Folk 19 mån 19 19

20 20 20 20

21 mån 21 21 21 mån

22 22 22 22

23 23 23 mån 23

24 24 24 24

25 25 25 25

26 Mix Musik 26 mån 26 26

27 27 27 27

28 mån 28 28 28 mån

29 29 29 29

30 30 30 mån 30
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