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FEMTON FÖRHOPPNINCSFULLA IJNGDOMAR anmälda

ffi
Uskavi

ffi

flera

I)et är en klar för'del
när r,i I'ör speimansarvet
vidare till komrnande geilcrationer, om vi vet hur

veckor

OCH då är de1 så att
dom flesta anmälningarna
kommer alldeles rnot slutet-

Detta måste vara viktigast,
att fy'lla på leden underifrån med nya, glada tradi-

tionsbärare- Inte bara
låta
- dom få lukta på musik-

STAiVINTNG Z / 87
Tidning för örebro Läns
F olkmusikförbund
Adress: czo Wennerlund,
Norr'ängsr,ägen 19, 703 6T

foikmusiktraditionen
flest melodier

ni alla som blivit förälskade i dgnna egenart;
behåll den kärleken, fördjupa den och tili sist,
dela med er av den till
dagens aila lSzssnare och
till kcmmande generationer-

vid Uskens strand,
utan också ta hand om
dem när de kommer hem,
slussa vidare till den
ombonade värmen i rätt
spelgting eller studiecirkel!
För vidare befordran till
extatiska gemenskapsupplevelser i den brummande
gemenskapen på iampligt

men aktiviteten hos oss
är fortfarande hög, och
låt oss hålla den där.
Sommaren bjuder på ett
fantastiskt lokalt spelprogram med något i stort

Så

GUNNI\R KARNHEIM

r stort.

mystiken

slott, herrgård eller

Folkets

Hus!

Från andra 1än varslas
om
nedgångstendenser,

set't varannan helg.

Och nog luktade det AKTIVI-

i Frövi trots att många
"kändisar" saknades
eller hur, du som var

TET

där?
HANS WENNERLUND

f#!.!_1L -r<ay Isacson
Brlder: Ake AhlsLrand,

74i219

Cunnar
38,

och

bevarade"

Vi har nri ett fint material
samlat i vårt eget arkiv
och rier skali Böras ännu
batt;"e \ I kan få ut rlycket
a\,' det om vi är rädda
om det. Det finns också
många andra arkiv i Sverige
att ta del av, och sorn
r isar r iir folkrnusiktradition

Sven-Erik Flyckt.

OREBRO

-

Det är ett stort, unikt område som vi arbetar inom.
Sverige är bland de iänder
i ';ärlden som har rikaste

:

Gunnar Kårnheim

Ordförande Gunnar Kärnheim vid barrikaderna, dvs på gatan bland folket, spridande budskapeil

Kopparberg:

Gatumusikanternas Mekka
SPONTAN GATUMUSIK

ffi
lag i
Med

är

nu-

städer och tätorter.

sin

1ånga kulturtradi-

tion och med

kulturbyggnader

i

bevarade

centrum

kring Nlalmtorget, kan
Kopparberg göras
till
gatumusikanternas
ett

NIed många

inflyttade

fina musikanter har vi
en grundstomme och med
god hjälp av aila vänner
utifrån kan vi få en bra
verksamhet.
Grundtankarna är natur-

Förhoppningsvis

kommer

andra kulturaktivister att
göra likadant!
centrum

resurser.

erfarna händer.

spelmans-

träffar är nog bra på alla
sätt, men vi tänker börja
med att i varje fall på
lördagar under den varma
årstiden, välkomna alla
musikanter - enskiida som
grupper - tilt fritt spelrum

stort

uterum där
vi umgås, lyssnar pä musik,
kan titta på hur konst
och hantverk växer fram
under mer eller mindre
gemensamt

runt om och med goda

Kopparberg!

ömsesidig slädje-

Kopparbergs

Kopparberg liggen också
centralt med spelmansbygder

i

musikanterna

kan göras till ett

Mekka!

Organiserade

ligtvis att få ut

på gator och torg där
människorna finns, till

Detta vore väl
dis för amatörer?
Nu sätter

vi

ett

para-

igång!
CUNNAR WIKER
KOPPARBERG

Ljudlig gaturnusik framföi'd av Ulf Karlsson.

Spelvåren bröt ut i Frövi
Nu är det säkert.

Våren

är här- Spelkvällen i
Frövi har brutit ut- På
en enda kväll slog fiolerna

familjen Andqr_s§gn, tillsammans med delar av den
ännu mer berömda familjen

ut. Gamla och nya i
olika storlekar. Dragspelen
smög in och I'örsökte
se ut som fioler. De

nade sig i

10- Linde nyckelharpsklubb,

med insmugen kändis,

Hasse

Gille, spelade bl a Kl,äsarvalsen. Tänk er, 13 gånger
16 strängar ska stämmasDet är inte lått. Men takten
var man mycket enig

om.

11. Grönbo spelgille med
Folke Starkman i vackert

och Folkets Hus

broderad väst spelade "Storsnö-schottisrr med dragspel

sig

och

vårkvällen
blev

likt igen.
- Nja, inte riktigt kanske.
Jag saknade Bygdedansarna

blylt komp.
12. t'Låtlustt' åter på scen
och T-refter alla spelmän

i

finalen-

Puh,
klämma

Möte fam- 0st-Andersson...

på två

det

in

så

är svårt att
mycket kultur

timmar och tröttsamt

Öst spelade hälsingelåtar3. LjusnatqQglgq_§pela4n,
med låtar hemifrån.
4- Örebro nyckelharpsgille,

fint gäng.
5. Lill och Jeanette,

Ann-Marie och Goran.
Låtlust

från Hörken, som alltid
gläds åt fin (dans)musik,

Rudolf Rittberg med sin
personliga spelstil, Gunnar
Kärnheim och många andra
Örebroare

och

framförallt:

Fröviborna-

Har dom tröttnat på kulturen... och föredrar naturen?
NåväI, när alla 96 spel-

gugna spelmän
sic på

duktiga

tjejer.

placerat

scenen och Stefhan

(allspelsledare)
så småningom kom på plats,
utbröt steirnning, i form
av Leif Bromans bockhornslåt
från Yxsjöbyn.
0h1ström

6. Frovi folkdqnsg.ille fick
göra så gott de kunde
på den trånga scenen7 - Ilörkens durspelare (lokal-

radions Hasse

Wennerlund

på att byta band).
Guldsmedst».llqlq _§pelaq!§:

passade

8.

lag, nyblivet lag av

Persson,

Broman

unga

ville att alla

spelmän ska

hjälpa till att rädda Bersslagen. ttspela i Kopparberg,
på gator och torg i sommar.
Kom

när ni

vill",

sa han.

Gille, Lena Höög
att sitta still för publiken,
Hasse

men belöningen kom. Dans
och fika och ohejdat spel

1. Gruppen Låtlust med
Gert Ohlsson. En njutning
för örat, men fyra stråkars
proffsiga dans är även

2. Delar av den berömda

Leif

roligt att höra.
9. Så kom Bång!rys eget
spelmanslag med låtar från
Ljusnarsberg. Gunnar Viker

speciella gäster:

upp.

Roy Edlind, Lisa

guldsmeder,

Så var det igång med
allspelet. Nlånga ville spela
för publiken och varandra.
Först i ledet var kvällens

en fröjd för ögat.
Gert ordnade kön av nervösa
spelmän som skulle visas

Hörkens durspelare:
fr.v. Alfred Eriksson,

i alla hörn.
NIan kunde välja mellan
t ex "wien, mina drömmars
stadtt för nyckelharpa och
bjöds

cittra, eller hälsingepolskor
i serveringen eller Hasse
Eveline
Starkman

Ruyter,

Folke

forts

s.10
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Specialisten på

STRÅKINSTRUMENT
-

Siggebohyttans bergsmansgård ( 1 5 km
från Nora och Lindesberg) visar hur en
rik bergsman levde vid 18OO-talets mitt.

Sälier - byter - köper reparerar
FIOLER: barnstorlekar frin 395 :-.

MUSIK I BERGSLAGEN

4/4-storlektr från 585:-. Stort uroal skolfioler i prisklassen 2 OO0:- till 6 OOO:-.
Dessutom många bättre fioler. Även
viola, hardangerfela. femsträngad [iol,

Spelmansstämma 31 maj k! 14.00
Orebro läns folkmusikförbund

c

lo.

från lO0 :-

o
Engelsk folkmusik

el

STItÅKAR:

alla storlekar och prisklasser

till guld-/sköldpaddmon

tera-

de
1

2

NYCKELHARPOR OCH -STRÅKAR

juli kl 1 S.00

av högsta kvalitet.

o

ALLA TILLBEHÖR TILL OVANSTÅENDE: etuier, strängar, ritningar, virke

Lindeblecket och Carl-Olov Steen

mm.
REPARATIONER, tagli ngar. justering-

19

julikl15.00

ar, vardeflngår.

LITTERATUR, noter, fiolskolor, byggbeskrivningar, böcker om instrument

Trientalis 9 augusti kl 1S.00
Familjeföreställning
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09 e0.-kto8-2o.oo
029t-300 35.

Freliminär sammanställning över

AB ONNEMANGSKONSERTERNA
1987/1988

SERIE BLÅ Symfoniorkesterserien
Sö

13

sept

Dir Göran W Nilson
Sol Oag Achatz, piano

SERIE RÖD Kamnraorkesterserien
Lö

o

27spt

Sol A*e Tollefsen. violin
(Eklund, Haydn, Halgrimsson,
Schönberg)

(Rangström, Usä, Prokofev)

Sö 4old

DirPer-ÅkeAndersrcn
Sol Wincant Undgran, obo€
(Francaix, Brahms)

Sö

18okt

Lö

10okl

GötaborgsSymroniorkester
Dir otmar Suitner

13dec

Lö

DirGöranWNilson

Lö

Sol Väclav Hud6cek, violin

OirAndeGEby
Sångsolists, Kons€rthuskören

24oh
2lnov

Lö 5dec

(Be€thoven: Missa Solemnis)

jan

Sö

24

Lö

13feb

§i

SERIE GRÖN Kammarmusikserien
Lö 19sept SRlo-tvertetten
Lö

3OJd

Örebro kammartrio

Lö

Truls

I jan

Lö

Västeräs Symfoniork6ts
Dir Harry Damgaard
Oia,kovskij, Siostakovitj)

16

jan

Lö 6feb
{

6mars DirGöranWNilson
Sol Lidaa Turestsdt, violonc€ll
(Rosenberg, Elgil,'l'iajkovskij)

Lö 30;an

OSLGtrion

OirGöranWNilson

Lö 12mars

Pianoafton mad Eva Knardahl

Sol MsiTsing Seah, violin
RM:s srenadensemble
(Eklund, Mozårt, Brahms)

Lö

april

Dir Göran W Nilson
Sol Stefan Undgren, piano
(von Koch, Beethoven, Poulenc)

§i
o

8

mal

Dir Erian Priestman
Sångsolister. Kons€rlhuskö'ren
(Bizeh Konsertversiofl av Camen)

Lö 9april

mars Göran W Nitson piano, Christs

fis l9april

Freskkvarletten

Dir Göran W Nilson
Sol Eva No.dwalt, cembalo
ffurina, Bach, B€nda, Ginastera)

DirGöraWNilson
SolTorleifThedöen, violonceil
(Boyce, Boccherini, Suk)

') SERIE GUL

Tvåur Blå = 8nov.8mai
Tvåur Föd = 27s6pt,6fs6r
Tvåur Grön = 28nov,12mars

Siöberg
Örebro karnmarkör
Sångsolislor
(Each: Johannespassionen)

17

26

Thorvaldsson. violin

OirGöranWNilson

Lö lgmars DirFrcd

Sö

Otteöeck-M6rk.violrell

Wolfgang Plagge, piaÅo

IIUSICA VITAE

Sol Alb€na Zahari€va, piano
(Franz6n, L-E LaBson, B€ethoven)

Dir Göran W Nilson
(Bemstein, Rachmaninov)

Earockmodem

Lö 28nov

Baöer)

(Aulin, Mendelssohn, Mozart)

Sö

DirPerBorin
Sol Johan Kmkowsky, ktilinett
(Manin, Coptand, Wiktund,

(Bruckner)

Sö Snov
{

DirGöranWNitson

Dir..........................
Örebro RBg musikavdelning
(Mozart, lbårt, Nials€n,
StravinskiD

Lö 23april OirGöranWNilson
Sol Håkan Hedsnb€rger, Lumpet
(Linde, Telemann, Jolivet, Brifl sn)

AB ONNEMANGSTECKNING för 1987/1988
fö
Konseithu
me

Tidigare abonnenter kan enklast förnva sitt abonnemang

vårens sista konsert insända abonnemangskortet till
färdigtryckt kornmer detta att sändas till Er tillsammans
abonnemanget. Glöm ej att meddela eventuell adressändring!

Förutvarande abonnenters platser reserveras t o m den
augusti.

2l

att efter
mmet är
det nva

augusti. Nyteckning t o m den 2g

Till Orebro Konserthus
Fabriksgatan 2

70210ÖREBRO
Pg37 76 00 - 2
Jag har tagit del av Er information och önskar fornya/teckna abonnemang för nästa

spelår. Angiv önskqd plats i Konserthuset!

Serie Blå

10

symfoniorkesterkonserter

Röd

10

kammarorkesterkonserter

Grön

8

Gul

6 konserter, 2 ur vardera
serie Blå, Röd och Grön

kammarkonserter

Namn
Adress

Tel

Inget ftiretag i Sverige levererar så många \
luftkonditioneringsanläggningar som just
C,ombac. Uwecklat och tillverkat i samarbete
med Panasonic. Vårldens iedande loretag pä
området
o Kostnadsfri §lberäkning och kosrnadskalhyl.
o Förmånli$ seniceavtal med snabb och effek-

tiv service.

o 5-äng uÖytesgaranti till fasta priser.
o

Hidlp med finansiering, tex. leasing.

€coltBAc

\äi komfortlryla

från Combrc/
Panasonic innan värmen kommer.

ARMBORGGRUPPEN EL AB
Engelbrektsgatan 31 B
700 03 örebro 3
Telefon 019 / 10 01 90

.

Box 3036

SC)ryIIVIARK\,ZAT-I-AR
Torsdag 25 juni

kl

"HARD TlMESrf, engelsk fotkmusik. Kaffeservering
ttHARD

TIMES" lär
Ta med kaffekorg

19.00

kl

Lättlyssnad klassisk musik med PER G.

SOMMARENSEMBLE

19.00

22 juli

Konsert med PER G. SCHILLS

juli

bygden.

16.00

6

augusti

16-00

16.00

Torsdag 20 augusti

kl

19.00

Torsdag 27 augusti

kl

"-N

19.00

kl

6

augusti

19.00

Fredag 7 augusti

kl

och Carl-oiof

SKOGSBVLASSE'i

19.00

ring

augusti
o581/81145

an8. tidenl

St6en-

Lindesbergs
kyr ka

Nyckelby IOGTNTo-lokal

Finnåkers
kursgård

Gdvard Larsson) och durspelaren Resta
i serien vildmarksaftnar bygdegård

SANG, MUSIK OCH DANS med

vår bygds förmågor.

Kaffeservering.

Ullersäters
blåbandslokal

BruKsmusiK med FRÖ\ZIFORS MUSIKKÅR.

Drakabäckens

Kaffeservering

Turistgård

Läsarsånger med TORKEL SELIN.
Kaffeservering

Öskebohyttans
missionshus

''Visor i väst'', DACA oCH INGVAR LUNDSTEN
med spel, sång och dans. Kaffeservering-

Balsta

"'N

SKOGSBYLASSETT

bygdegård

KLOTEI§
!

med dragspelare

E\IERT LJUSBERG

Resta
bygdegård
Biosalongen

pierre Ström
och Björn Arahb. Dessutom tre spelmän från Norge
"RALLARLACET" med trubadurerna

VILDMARKSSVANGEN

-

alla är välkomna att delta. se

skyltar!

ARRANGÖRER föT

Drakabäckens

Vretens
kursgård

Kloten

Lördag 22

-

byedegård

MUSIKKÅR Drakabäckens
Turistgård

19.00

Fredag 21 augusti

kl

f1era.

GULDSMEDSHYTTANS

\,/I LDIVIARKSl\F-TNAR
I
rn<+cl ornrl-e jd
Torsdag

SCHILLS

förr och nu med mässingssextetten

Nolervik (ingår även
i Kloten).

19.00

Söndag 16 augusti

kl

kaffetrr med

"LINDEBLECKETil

Torsdag 13 augusti

kl

till

Musik från

19-00

Torsdag

kl

juli

"Musik

Vasselhyttans

Kaffeservering

SOMMARENSEMBLE

Gruppen "LÅTLUST", Gert Ohlsson med
Dansare från

19.00

Torsdag 30

kl

Uskavigården

människor

Lördag 1 augusti

kl

Vasselh),ttans
bygdegård

Gammaldags musik för dagens
med Norrbottensgruppen ttJ P NYSTRöMS?'.

Fredas 17 juli

Torsdag 23

engelska och irländska danser

CHRISTINA GUNARDO OCH GOSPELGRUPP.

19.00

Onsdag

ut

Kaffeservering.

juli

Måndag 13

kl

Drakäbäckens

Turistgård

Måndag 29 juni
kl 19.30

kl

B:'I§

19-00

Fredag 26 juni

kl

I

Centrala
Kloten

nd-

Turi
förs

Lindesbergs
Ullersäters blåba

Gusselbydansarna

o

pa
Aven om blåsmaskinen
slutat sin pustande sång,
sinterverket

att
för

uPPhört

stampa och

ryrasuglrqlr

längg _sqdqn kallryrt
har _ deq _ge4l __hyttqn

aldrig_ _tiktigt__
Berg§qännen

tyq_tqal-

_i

by_n _ ägc_l
fortJarqnde,_ hyl_te_-

henne
laeet- hal aldrig Jpptösl§

ett _ Eijilvklart cenlrum
bl,ns liv _qcb _q!!itli

för

teter,

När Loabygdens HembyCdsförening för drygt tio

år sedan började nred amatör-

teater för att på detta
sätt berätta om hemb!,gden,
dess historia och personligheter, var det således
naturligt att låta hyttan
bli spelplats. Sedan dess
har Löa hytta en vecka
var sommar förvandlats
till en av landets charmigaste teaterlokaler och
sommarspelen har blivit
en synnerligen uppskattad
tradition.
Lasse _Maja-spele_!

ju

också en berättartalang

få

och spelet om LasseMaja, som skrivits av Edvart
Matz direkt för töa-ensembsom

len och den

lustspel med mycket

mansstämma hörer.

Löabygdens Hembygdsföreatt stora skaror

ning hoppas

av spelmän från
när som fjärran ska

Lasse-Maja. Han

tegelpipa

i Ramsberg
icke utan stolthet

bygdens son, även om

som

han

faktiskt var en tjuv och
bedragare med stor talang
att förklädd till kvinna
dra såväl pilska brukspatroner som lagens väktare
vid näsan. Men han ägde

såväl
komma

med fioler och harpor
och andra instrumenter
och delta i stämman.
Traditionen bjuder att
vädret är strålande denna
kväll. De gamla kolhusen,
hyttans röda träbyggnader
rostugnens

barnfödd
octr räknas

sång

och musik. Hyttorkester
är nyckelharpspelare från
spelveckan (i år den 4
juli) ges en matin6föreställning av Lasse-Maja
(k1. 15-00) medan scenen
och hyttbacken på kvällen
står till spelmtinnens förfogande för allspel och buskspel och gruppspel och
allt vad till en äkta spel-

I år liksom förra året
handlat hyttespelet om
var

speciella

teatermiljö som hyttan
utgör, är baserat på LasseMajas egna berättelser.
Det har blivit ett glatt

och blåskimrande

slaggmurar,

karaktäristiska
som sträcker
mot skyn bidrar

sig stolt
allt till en miljö och en

stämning som förvisso är
oslagbar.
Dans på bron

Vid niotiden är det så
dags för marschen ner

till bron med spelmännen
i täten och ett glatt följe
av bybor och danslysten
allmänhet. Den gamla landsvägsbron står då nytalkad
och väl förberedd att tjäna
som dansbana så länge
orken hos dansare och
spelmän består-

Enligt pianerna

kommer

även
Godtemplarlokalen
i Löa att stå öppen under
kvällen för den som vill
Lindesberg under ledning
av Gert Lindmark.

Stämma med stämning

En annan Löa-tradition
som vuxit fram under senare
år i samband med sommarteatern, är spelrnansstämman
vid hyttan och dans på
gamla bron. Lördagen under
komma samman i större
eller mindre grupper för
att spela för och med
varandra,

Löabygdens Hembygdsföre-

ning hälsar alla spelmän
och lyssnare hjärtligt
välkomna till stämmarr
vid Löa hytta, iördagen
4 juli kl 19.00.
Narmare

information

kan lämnas av undertecknad
på tel. 0580-302 55.
Jag tan också emot bestäIlningar av biljetter ti1l

Lasse-Maja, som ffi
2-t juli.

STINA GOTTLIEBSSON
LOA

Hiillefors:

SKOGSFII\SKT
folkmusiken och bl a börjat
forska i folkmusikens historia "

Juha ska

bl a

föreläsa

under den spännande rubriken
"finska element i traditionell

Gn 10-12 juni i
arrangerad

av

år,

Stiftelsen

En av entusiasterna är
Radio Örebros tidigare
finske reporter Juha Tainio,
numera på riksradion' På
"gamlat' dar har han fått
ett ordentligt bett av

Likaså har han en minst
föreläsning
lika dragande
ttsäckpipa

hä-r moj liener

finnarnas gamla folkinstrument". Vem visste sånt?
Det blir en Praktisk

bladet !).

och där avslutningen fredag

0760/81359.

kurs där kvällarna mest
ägnas åt musikövningar,

JIJLIR.ESA
TILL ÄT-AX»
Harpgillet ordnar en resa
till Aland i år - den infaller

forts.fr.s.4

Gilles uppländska
Gamla och nya

svensk folkmusikrr.

rubricerad

Finnstigen och Musala.

dansmusikspelmansbe-

helgen 18-19 juli.

kanta träffas och far igång
en låt. Man snackar. De

stora fiolkännarna delar
gärna och låinge med sic
av sina kunskaper och
"stalltipst'. De allra Yngsta
spelmännen vågar sic fram,
åtminstone till Dragspels
Ingrid från Skäret som
gärna spelar med allaKvällen blir sen, och
publiken lämnar folkets

HAR.PGAXC
TII-L DR.AMIVIEN
Örebro NYckelharPsgille
representeras vid stämman
5-8 juni i Drammen, Norge
av Roger Berlin, Ulf
och Mirja Larsson, Helena
Karlsson och Hans Wennerlund.

R.ITTBER.G_
TR.AFFEN

på Drakabäckens turistgård
:,,S blev tyvärr inställd
TÄilx:ocn --lryyllg - --qpelsommar!
LISA

PERSSON

-RKEI\

att

f

ramträda"

- helt i den KopParbergska
andan (se annan Plats i

AR INTE FOR SENT
anm'äla sic - Juha
äT-t ailn'äla-t
nås på 08i7B43483 eller
DET

ATT
KOPA
från förbundet - sätt
in beloppet på PG 3848'744 och ange vad du vill
ha:

hus.

så bra.

i: iuni ki 16.01t blir en
kon."ert i Hällefors Foikets
Hus.
\len inte nog med cjet
- en "SPELSAL" hålls ÖPPen

* Kassett ALLSPELSLATAR
40:* NoTHAFTE till Allspels(nyproducerat,
låtar
i
inBår annars ny-medlemspaketet), 25:* GRÖNA HAFTET 4O:-

>r RöDA HAFTET äv Rudolf
Rittberg, 50:-

,l. MARKNADSRESAN, PTiSvärd LP-produktion med
mycket lokal folkmusik,
50:-

ryckte

INSTR.IJIVIENTFOR.SAKRING
Med denna tidning följer
ett utskick om tidigare

publik.

försäkring

på grund av sjukdomBror Landberg och Jeanette

från Kopparberg
in och spelade lokala
låtar för en ca lS-hövdad

Hedman

nämnda Folksam-instrument-

ao

M
Hej

igen

!

er en härlig ,,-intersäsong
i Österrike ska i.let bli
roligt att iå träfl'a alla
speimanskompisar och f å
Efl

spela av sig ordentligt.
Väl mött på stänmorna

i

sommar!

Hälsningar från en spelsugen
HELENE

Lördag 25 juli

KAR.LSKO(iA
27 -2A jt-rni

18.00 Förstämma

Lördag 27 juni

I

Söndag 26

18.00 Förstämma på hembygdgården
Söndag 28

juli

F.M. Låtkurser enligt
ovan

juni.

14-00 Uppmarsch

10.30 Program i Karlskoga
kyrka
14.00 Uppmarsch, hembygds-

ALLSPELSLATAR:

1.

gården

Brudmarsch efter

Johan

Andersson

(Sv.L. nr 35)
ALLSPELSLÄTAR:

I kyrkan:
- Pardismarsch

STGGEBOFI\'TTAN
3O-3 -1 rnaj

-

för

ig.OO FÖRSTAMMA
på Göranssonska gården
i Lindesberg

-

Skrekarhy'ttan (notblad)
4. Schottis efter Arvid
Pettersson (Rudolf
Rittbergs röda häfte)
5" Prästpolska från
Skiillersta (se "Stäm-

ning" 1,186;
6. Ciash),ttans gånglåt
av Göran Andersson

Schottis

efter

Wilhelm Bergwing
Skrädder-Augusts
polska efter W-B.

ATLSPELSLÄTAR:

3. Vais från

Ringkarleby

(Sr'"L. 368)

under Felans ledning

från

Spel-

Ivar, Ekeby
- Polska efter Holm-

direkt efter
stämman på logen

Gåsborn (notblad)

ej

låtar:

berg,

(nr 37 Sv.L.)

kruser

- Vals efter

14.00 Uppmarsch
i6.30 ca DANS

Skänklåt

Ja'

mamma

ÖLFM:s

Söndag 31 maj

2.

från

Skänklåt

Gåsborn

Lördag 30 maj

1. MARSCII till gånglåt
e. Johan Andersson

LC)A
lördag;

Se sep.

artikel sid i0!

ASKER.SIJND
1 auE;usti
Lördag 1 augusti

Det börjar "tidig eftermiddag" (kl 13 eller 14) med
uppmarsch i hembygdsparken.
"Forsmark IIIil från Västergötland kommer och spelar.
Efter uppspelningarna
blir det konsert i Landskyr-

4 jt-li

Se sep. artikel

på sid 9!

kan-

'ITVEDSTOR.P
juli
25-26
För andra året i följd
arrangeras spelmansstämma
i Tivedstorp, och även
i år med storspelmännen
Thore och Tufva Härdelin.

u/ADKOPING
a- 9 au8;t-rsti
beskrivs i nästa nummer
i början av augusti, men
boka stämman redan nu
- det blir fint besök av

Nyhet

Påh1-011e

för året är att kortkurser i låtspel kommer
att anordnas på söndag
förmiddag.

HALLEFOR.S
12- L3 juni

2. Slängpolska från
Laxå (notblad)
Skepparschottis,
Thore Härdelin
4. Polska efter C.V.
Rulin (Sv.L. nr 56)
5. Vals från Malung
6. Spel-Gulles polska

Ledare blir givetvis

Tufva
och Thore.
vAL IvlÖTT till en späckad
helg i en trolsk miljö!
KJELL

och Sture Sahlström
som först leder en spelledarkurs på fredagen. De beräk-

nas vara med vid Karlund
på lördagen kl 16.00 och
i övrigt kan man räkna
med normala hålltider för
både förstämman och den
vanliga stämmarr.

Glysen drönade egen bas
som upplyser om

- Jag minns "clysent' ty'dligt,
hur han kom in och satte
sig i köket. Han hade händerna på knäna och satt
med tummarna pekande
rakt

förre
Axel

Karlsson-Falströrn

Han dog 79/12 1927, efter

upp.

att strax innan ha sökt
lvård
på örebro lasarett-

Han hittades nästan ihjälfrusen dessförinnan.

Det befanns att han
tid,
sen 1887, i 40 års
varit klassad som ttobefint-

om.

Det var på 2O-talet
som "Glysen" dök upp i
det Ekströmska hemmet
i Backa, Närkes Kil- Jag minns hur han sa:
"Har du en fällekniv? Jag

lig"Han efterlämnade tillgångar på 12 000 kronor, däribland 3 680 kronor i "sedlar
av olika valörertt-

Att den utomäktenskapliSt
födde "Glysen" dog i misär
framgår tldligt av de bruna
kopiorna av 20-talets polis-

I

protokoll.

Men många vittnar om
hur mycket Slädje han

har en som är så
så jas vill inte mista'nt'.
- Han gick till en urmakare
i Filipstad och. köpte klockor- Sen gick han runt
vass

och bytte klockor och knivar
och alltingJohan Ekström berättar
att "Glysen" gällde för

att vara "full i sjuttonr'.
Och vad gäller hans sätt
Johan:

- Han liksom drönade
och sjöng till spelet
det skulle fungera som
något slags bas. Och medan
han spelade flyttade han

sic från ena soffhörnet
till det andra.
Greta Adrian skriver
i "skildringar från Kilsbergent':

- Och vem kunde

den

var född
72/2 1841, känd
som t'Glyst! eller "Glysentt-

Johan Ekström, född
-07, ÖLFM-medlem bosatt
i Rinkaby, berättar egna
minnen om den "legendariske spelmannentt som det
går så många historier

att spela säger

att

smedsdrängen Karl-

spela

som Glysen! När han satte

fiolen under hakan och
lät stråken dansa över
strängarna blev det liv
i l,ar vrå- Själva garnmel-

mor måste låta strumpstickan

sjunka och far kunde ej
sitta stilla med fötterna-

Att ungdomarna tog en
svängom på stuggolvet
till saken.
hörde
^^"git.. redaktören t'StureLasse", Sture Larsson-

spred under

"cl.\,sen",
19

är

72

död

t92som

i armod
efter 40
oDel tnt_L1g

.

Hoffman, finns mycket
material om Glysen samlat.
I folkmusikarkivet finns
det tillgängligt för den
som vill studera dom många
skildringarna av möten
med Glysen.

Liksom

polisprotokollen,

sitt luffarliv:

- Barnen glömde att be
om bullar och mjölk, så
roligt var det att lyssna
till honom.
- I{an kunde alltid lita
på Glysen för även om
han låirnnades ensam i stugan
så försvann ingenting
inte ens en tändsticksask- Niir jag kom fram med

hästarna stod Gl5,s"n spritt
naken i bäcken och spelade
"Näckens polska" så det
stod hariiga tillLäs själv på mus6et!
MV

