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FOTKI'1

U.SII<FöRBUND

)en folkmusik som spelades
'irrr hade nästan ailtid
:n iunktion, iåtarna användes

;icl speciella trilfällen'
iid sorg trrar det sorgiåtar,
,,ici siädje och dans var
let poiskor, valser, Polketter
:ch kadriijer.
flör att göra vanciringen

lättare använde man gånglåtar

och marscher, i kY''rkan
var det irögtids- och brÖlman
iopsmarscher- liär
lortsatte rned brölloPsfesten var det skänklåtar,
då man överiämnade gåvor

sedan

tili

bruclParet

vid

rnäitiden

id en tsg!§gtl
{en

rri

kan

foikrnusiken
!/lnneImer
hjärtan. Den

och

iyssnar.
Konstatera

mer

oc

nanniskornas

har fått ett
egenvärde om med sin
skönhet och
musikaliska
I

medryckande
lvssnaren

rytmik

fängslar

:-n e'! åra ilcra r'' tlilsKa
onsättare . itraae .ofr lang
-,

ilår :aII hÖrcle en :ipeiman
joela eri gammai l'ailår:
"\,iiiken <ompositcr lom
i-rel-st :',KUlie \-al'a llolt
Jm ian <unde sKapa en
:råcan unclerbar tneiodi"'

följde var det steklåtar
när steken bars in, fisklåtar
som

ae :raditionerna som : I
:lu inaste ta ;rii tara' D)gga

nä: fisken bars in och
brännvinslåtar när det
yu. riags att fY'l1a giasen
srtter

som

kan häIsa I'rån speimansirramman i KILFENORA' Det
tigger stra.x sörjer om CalwaY
i lästra iriand.

..lag

På iordagmorgonen
9-ticlen .<iiver jag cch
dottern in i ett klassrum
i Kilfenoras skola. Där
t'.icl

pågår en competition (tävline)
i lolklig såns. En tjej i

l3-årsåldern med jeans
och basketbolldojor giir
fram och man våntar att
ut ska komma Nladonnas

viCare på och sPrrda'

illad lortsättninS ?å
framtrd bYggrie en ')ro
över til] vår tid. Det ar
Uen det kommer
en ,jjuPt rlinsiosam "lament"
sorgesång) Jm oi> ckiir,
kär1ek. RY sningar iängs
upplel'e1sen
15 ggraden ', id
a\ sekels traditioner s;oln
i

skår rakt franr til1 idagI kommunalhtrset På eftermid-

dagen

ät' det fullt

Pådrag

ungdomar

18 år. En grupp På
9 kunde ','ara sammansatt
så här: I fioler I trumset
2 piåtf'löjter 1 dragspel
i piano 1 concertina

uncier

Läns

Fotkmusikf Örbund
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nordirländska gruPPen
i{ARD TI}]ES lar lätt bra
med bokningar i iänet.

Det ena ger Cet andra
- utlandskontakterna hÖr
ti1l höjdpunkterna i det
vi håller på med - se bara
Gerts F inlands-artikel!
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kmusikhörna på mus6et?
\r\Ef ilAli !-Å.I1
\!-- LA)JSI4trsEIClti:rt:
I

Et\

Irt gt'l1eile
ldla eflgi
t
U-ng!lt.
t@riqq
1-l-R KÅKS.
at

musiktraditioner

lanets

via

Cunnar
Karrrheirn och Hel6ne
Årrdersson uppvaktade
mus6ef

Pei^ i

juni, och

ltär

ar deras rappurl:

- Dei r isade sig att Per
ar m5 cket iniresserad
a\. år verksamhet och
det arbete som har lagts
ned på :rtt ställa i ordning

Kål.rs

\.

i.

vårt arkil,
Det är ännu rnt'cket

arbete

kvar att göra, men
bit på väg är

en

r.'i.

Det bandntaterial som

finns

måste ly'ssnas igenom

och

eventuellt redigeras, så
att den sorn ät' intresserad

kan l),ssna på banden.
Fltt alternat iv som vi kom
fram tiil ar atl eventueilt

låna utrustning och banda
av också På kassett, så
att det blir lätt att

Vi diskuterade

hantera.
kostnaderna

J'or detta oln kom 1'ram
ti11 olika alf r:rrratir;. Per
Kåks ska bi a undersöka
möjligheterna att alts[a]la
Hel6rre i\nderssr:n via ktll turarbet arlörnredlingett.

Ett

liknande

arrangemang

kan r-rckså tankas via

ANIS.

Vi diskuterade vidare 0n)
ett f ortsati at'bete med
arkir et. \'är högst önskan
or jLr att få err r-:gen folkmusi.}<hörna pä museet. dar
alli r årt materiai kan .,'ara
samiat. och dar man l<an
l; ssna, kopiera och karrske
ha tilleång till instrumenI
för genomspelning ocli bandning av notmaterial.
Flarporrra fram?

En fråga som tidigare al<tua1iserats på mus6et handlar
om restatrering av befintliga
instrument av kulttrrhistoriskt
värde - där var särskilt
några intressanta n)'ckelharpor med i diskussionen.

Per Kåks var pr:sitiv, och
ty,ckte att man som e tt
första steg kan göra en
utställning för att Presentera

Öl,i,II:s

arkivmaterial

och

insirumentIn

s

tru nient

in

ve nt t-'ri

n

g

Per Kåks tyckte

också

att man bör göra en inventering i hela länet av gamla
instrument, som kan fimas
i arkiv, på hembygdsgårdar
och hembygdsmus6er osv.

Intressanta instrurnent skulle

kunna lånas och ställas
ut. En lämplig tidpunkt
att ha premiär för den
utställningen
kan
vara
ÖLf'U:s 60-årsjubiler-un 1988Delar av utställningen skulie

kunna bli mobila och kunna
visas i övriga länet i samband
med våra stämmor.
Kanske kan man också ordna

folkmusikaftnar På mus6et,
visa arkivet och det övriga
materialet.

Sammanfattningsvis:

Ett

givande möte med museiche-

fen, det lovar gott

infÖr

framtiden:
HELENE OCh GUNNAR

Den här banken
kan aldrig kö as upp.

Men du kan bli delägare.
Fr)reningsbanken rir en unik bank, så tilluidn
att den cir rnedternsrigd. Ar du kund i banken
kan du ocksd bli medlern och fd inflytnnde ock
del i ouerskottet.
Vårt unikn rigarförhnlkndp gr)r oss extra
lykr)rdn frir uilka krau du strillpr N en bank.
Det rir inte bara ägarfarruen satn gr)r oss anwrlurdn. Vrilkomnoen in !

Art.nr

33195

En minneskonsert för
Eric Sahlström anordnas
söndagen den 13 september

Specialisten på

1987 kl 13.00 i Universitetsaulan i Uppsala"
i ett program som speglar

STNÅruruSTRUMENT
Säljer - bvter - köper - reparerar

Erics liv får vi

FIOLER: rarn:rorlekar irån 395:

5S5: Srort unai
:iri.r :: .\. i,':n I llO:- tril OiJO:

'1,/.1-storlekrr iran
I
r

skol-

tq. :r. : r .rn- , l- rrrre liolrr. Även
ioJa. :rr,r.angertela, iernsträngad fiol,

ceil,r

oiika instrument. Programmet avslutades vid 16.30-

STRAK-\R: ailr storlekar och prisklasscr
iran

,ill:

rril quid /sköldpaddnronrera-

dc

tiden.

NYCKELHARPOR OCH .STRÅKAR

På lördagen anordnas
ett
seminarium rned
start kl 10, som Jan
Ling i huvudsak är an-

:r hc,qsta kr alitet
\ LLÅ TILLBEHOR TII-L OVANS'TÅENDE: eruier, srriingar, ritningar, virke
nl ot
R E PARA-f

lONER,

raqlirr g.rr. iusr.rrng-

svarig för-

ar, r'ärderingar

I

Arrangörer

LITTERATUR, noter, fiolsko r, bvgg
berkrivningar. böcker

speimän folkliv

lm inrrr

under

eftermiddagen möta
rnånga av hans gamla
spelmanskamrater på

ncnr

dagarna

m nr

för de

är Eric

FOLKMUSIK: alla LP och noter

minnesfond.

trPIF

senare, och

till

Posto

båda
Sahlströms

Biljetter

konserten

kommer

intresserade

kan redan nu försäkra
siC om plats genom
att kontakta undertecknad,

Geiiers
Tel 018- 15 09 90.'kIor-2o.oo
0295-300 3t.

tel.

019/134659
ULF LARSSON

Här

Libris Filofax System är ett väl
inarbetat planeringssystem,
välkänt i England och USÄ,
Libris har utvecklat systemet
för svenska förhållanden.
Libris Filofax System är mycket flexibelt. Du skapar själv

fl

allt!

ditt eget planeringsinstrument.
Med hjälp av en mängd praktiska "byggbitar" bestämmer
du hur enkelt eller avancerat
systemet skall bli.

Planeringssystemet har
fyra huvudområden:
o Dagbok med kalenderdel
o Planeringsdel med olika
register
o Ädressdel
o Plånbok med plats för
kreditkort,
sediar m m

ftrcr,tx
Libris Media, Box I2I3, 70L12 Orebro,
LTBRTS

yYSTEM

Tel 01g-IS 00 50

Lircde i Finland:

r,änort Kuttsankoski

15 mil

nordost om Helsingfors-

Amfiteater

Efter

ett

trädanrlen

Par kortare fram-

vid ett

vårdhem

i
mycket nöjd Publik, hade
vi vår stora officiella
konsert På fredagskvällen
i Kuusankoskihuset, ett
helt fantastiskt nYbYggt
konsert- och kulturhus
som förutom två konsert/
Kuusankoski med en återigen

inrynmer
utställningsservering och konfe-

teaterlokaler

tre biografer.

salar,
rensrum. Voikkasalen
vårt

par sångare och

några

som stäilde mycket

stora

sonl spelade tvåradigt dragspei och tnunspei. Ett Program

omväxlande

val

ocii

rE9P9i9r3:- -- --*p

ro

såL--]lg[-]q§ -Ptt
pubii[.

cla

q

Ptlqrr

tlei kanske vi rec.lan ','is:;t-e,
Cert Linrirnar^k berat iar
så ait r i i'Ör'sti:r och ininns

rnerr

det bättre:

- Ilottot rnf Ör Programmet
var att "Det räcker inte
att stå ocit dra den ena
låten efter clen andra På
ni,ckelharPa om man vili
at1 även icke folkmu:;ikerrtusiaster skail

få

behållning

al' programmet".

För att nå aila och dela
med slg av glädjen i att
framfora vår folkmusik
drogs liktlirrjerna sedart
upp. ll)'g*.,, blev att Pro-

krav för

en

bestämdes,

amatÖrgrupp

studiecirklar

i f olksång f'ör kÖr' danshisl o^
rra oci, l ekniir. spei Pi
rlrrrspel och srilverbasharPe
si ariade:. vic, sicial at
co orciriarie ny'ckelharpcirkiar.rra j SKS' regi.
Pt eniLaren agde ruol ini cti
ornkring i ol)(r Personer
\ arav clr! gt half ten enclasl
rade mö jlighet att höra
ciet i internradio. Det \ar
många sPända sPelmän,
sångare och dansarc sorl
funrierade På om bågen

för hÖgt.
Efterhand som Programmet
vi började
betades; a\I och t'gick
spänts

hem"
känna att det
doc'k
lossnade
hos publiken,
sista
rrar
spänningen och

låten klingat ttt och

en

entusiasti:;k Publik aPPlåderade och stamPade fram ett
extranumrner, kände alla

stödgruPPer.

irr prograrnmet.

Sedan tidigare ingår några
dansare i föreningen, och

ett

par kÖrsångare. En

inventering bland deitagarna
visade På Ytterligare ett

ägqje rum är bYegd sorn
en amfiteater med scenen
längst ned På golvet och
rymmer omkring 400 Personer'

Aven den här: konserten
visade att ett samarbete
merl sångare och dansare,

byte mellan kromatisk nYckel-

harpa och silverbasharpa
samt inslag med andra
instrument (i det här f allc't
ciurspel och munspel) äl'
nvckeln för att nå fram
tili en Pubiik som inte
är specialintresserad av
just folkmusik.

f

grammet sktrlle va.ra VARIER'AT
och framforas i IIOCT TEMPO'
Crunden skulle visserligen

utgöras av n}'ckeLharPsmusik,
men komPleiterad av olika

där
konsertframträdande

att vi kornmit rätt när
vi bes'tämcie och övade
Sedan gick det vidare med
bussen och efter ett kort
besök i Borgå nåddes resans

må], Lindesbergs

finska

till "Emma"
Ett stort tack måste riktas
till kompositören och textförfattare till t'Emma". För
inånga var det enda möjligheten i den här finskspråkiga
kommunen att kommunicera
över gränserna och innan

Tack

morgonen hade
otaliga gånger.

den

sjungits

Färden gick sedan hem
igen över Helsingfors där
vi lämnade av vår tolk
och konferencier som en
av klubbens medlemmar
känna
förutseende lärt
som
och
tidigare
redan
omedelbart

engagerades

i programmet- Hennes arbete
att översätta de ibland

Iör att vi ska kunna
f å en biiiig i'örsäkring
tordras att så nrånga
som möjligt ansiuter
sjg. Fiar clu verkligen
råd att inte ha dina
käraste ägodeiar försäk;:ede?

Flelene och Jeanebte (skVmd) leder Uskavigänget.
Spelmansstämman i Siggebohyttan är filtarnas
matsäckskorgarnas
och
stämma. En utmärkt
siärnma att ta med sig

fint väder.
Det liar det nu också, fast
barn ti11- Vid

lite ängsligt. Ja, ni

från låtkursen i Uskavi
I danslogen var det folk
från Felan som höll i Programmet. Britta Brantvik
ledde långdans, familjevals,
lätt engelska med mera.
Nlånga barn och vuxna deltog-

minns

KAY ISACSON

väi försommarens regn!
Kanske var många osäkra
på vädret eI'tersom så få
stannade i<var och dansade

rtä den fina och rymliga
dansiogen (hår borde Karlskoga
ett

hembygdsförening

göra

studiebesök).
'uLångrockent' Cunnar Kärnheim
presenterade
ailspeislåtar

cch smågrupper som aniigt.
r,

\lest glädjande var crckså
isom ,,,aniigt) den stora
gruppen Llngoomar ccn barn

familj gäiler det

program
5-6 september. Spel i stugor-

oE, alla spelmän välkomna
att delta. Jeanette och
Annika Andersson, Ulf Karls-

man "Pjä.xen", " \rtbergskalle",

"Buf

ärdsmarsch" osv'?)

hade

en stor del i att vi fångade
publikens intresse för det
som framfördes.

ett avspänt
gän8 som fortsatte meC

På farjan var det
konsertprogrammet

och

här kom en gammal hatt
vä1 till pass - kassören
kunde räkna in ett frikostigt
bidrag till resan.
GERT LINDNIARK

tidigare-

Förbundet sköter admini-

14/11

ringsavgiften.

slott 21,/71.- Tid: Kl. 19.00Kävestakursen framträder
på stämman.

Feian och Spelstugan

15:-

tillkommer utöver försäk-

har

egna prOgram.

Hattinsamling

Även övriga instrument
som du normait inte
använder kan du få
medförsäkrade upp tiil
ett värde av 20 000:rnot en tilläggspremie
av S0:-" Se vidare i
brevet som du fått
strationen varför

berättelserna

orn instrument. iåtar och
dansare i hur iiversätter

samman-

lagcia värdet per hushåll"

son och Anders Stake särskilt
inbjudna. Tider: se Speimannen
sr,'årtl dda

\iad som gältrer är: du
lår alla ciina instrument
f'örsäkrade som du far
onnkr:ing med; fioler,
nyckeiharpor, durspei,
munspel,
klarinetter,
pipor, lurar, stråkar,
lådor osv. Det är det
sarnmaniagda värdet
du betalar for; 75:irpp ti11 30 C00:-, 150:upp titrl 60 000, 300:upp tili 100 000.
0m flera spejar i samma

De tidigare lokala spelträf-

farna ute i länet ligger
påispcadåliguppslutning.

Cirklar: Hel6ne Andersson
har en nybörjar- och en
fortsättningskurs i
fiol
i Vuxenskolans regi.

Försök att "vaknat'

nu

när det regnar
manna I'rån himmelen,
och anmäl dig så snart
som rnöjligt på talongen
som du fått tidigare.
Vi flyttar startdatum
till 1 oktober, anmälan
spelrnän,

senast 1 september.

Tänk om du inte

ditt

har

instrument försäkrat
när olyckan är framme!
GUNNAR

söker i arkivet är försiktig
med det insamlacie materialet.
Det får inte 1ånas hem

Notarkivet klart!
UPPSORTERINGEN AV ÖLT.pI:s
NOTARKIV är nu klar!.

Notmaterialet från

finns förvarade på

förr

Länsmus6et

i så kallade "kapslar""
DET FINNS T\'Å vÄcRe
att säka i arkivet"
Deis kan man cå via namnet
på den socken som låten
kommer ifråra"

Dels kan man söka via
den spelmans efternarnn
son')tta,/ot"
iåtarna är "efter"
eller

Innehåiisförteckriingen på
spelrnån finns att söka
i en parm och innehåilsför-

teckningen

på

socken finns
kartotekslåda. Allt

i

en
i bokstavsordning.
När dr-n besöker vårt arkiv
på Örebrc läns museum,
"ta då först kontakt rned
någon i personaien, som
visar dig till arkivet"
Orn du hittan något intressant
(eiler just det du söker)
så går det bra att använda
ligger

sig av

musåets kopieringsap-

parat"

till någon i personalenr
så får clu hjälp till en
Säg

Det är viktigt ait du

sedan

entusiastiska

Pionjärstämningen är över,
många säger att folkmusik-

vågen är det också, men
vi ska bevisa att den inte
är det!

några n.lil iåiiir.

ii'
:lrl'Oi"i:. ',.:.. ,l*
tii;
nål'
iJiri
tt;r:l"
\,t-tli

F.cmme! ti:J "sl,eistttgan"ior ciet gt': iI"1 iii:jj'i-

Ci.Ål SOi\1iviÅR OCF. {,',.\iNl()llT i ilO:]i IGEril. (iAliL.,r
Stli l !",ri SI-'ELSTUCi:irii"rlil
Orl.ci'.n1

Ol,I'ht:

s sty'relse

"

r,

och väi värt ett
Dessutom finns protokoiisbesök.

böckel och kassaböcker
irårr Öl,Flvi:s bilcianoe 1s:,'=..

Del, i'inrrs ocirså eri 1'otosarling och bocker med tionin;':-.

urkijpp som vistr
ai<i

ivri

eler

OLF\I::,

uncier alei;"

\.Ai ,r;ill:il'; ,r

l{Ei.Ei.:

soni

vägsgatan-

1 lrrist iil,i' "'.I Cessttt-*;-;;
s;r sPe[itrl] (iverraskni;:E

arkivet

Det är ett rikt rrot- ocii
bandmaterial som i har,

kostnad ar, 1 krzkopia"

den 9 oktober firar
10-arsjubileum.
Felan
är redan tio är
Det

os;s

utan måste ställas tillbaka
på rätt plats niir du lämnar

På jubil6et ska det bli
en hejdundrande spelmansfest!
Ställ upp, du som spelar,
du som dansar och du som
vill att Felan ska vara
kvar! Vi hoppas få dit
alla som var med från
början också. Vi hoppas
också få dit vår lokalradio.
I höst vill vi som jobbar
i Felans planeringsgrupp
göra ett ny'tt avstamp för
en ny tioårsperiod! Vi vill
gärna veta vad just du
tycker om Felan. HjälP
oss att hitta på nya id6er.
Prata med oss!
En sak är klar: vi vill
satsa mer på spelmännen.
Vi börjar med att lära
ut en låt per gång (mest
från Närke) en trappa UPP
på Brunnen, samtidigt som

dansinstruktionen påeår
där nere. Den låten tas
sedan upp

i

allspelet.
KAY ISACSON

Övriga i ---.Eelsli Agneta
Larsson, Per-Olof Sundh,

Kjell och Ulla

Stockfors,

Britt-Marie Edvinsson, Anders
Pettersson, Elisabeth Anders-

son,

Jan-Gunnar Paglert,
Kristina Nilsson, Maj Höglund
och Britta Brantvik.

ZORNIWAR.KEN

I OSTERB\'BR.IJK
0lle Linder från örebro
erövrade riksspelmansmärket
i silver vid uppspelningarna för Zornmärket vid
årets stämma i Österbybruk
i juni.
011e, som främst spelar
låtar efter Ivar Tallroth,
fick bedömningen I'traditionsrikt och personligt spel
av Upplandslåtar"Ulf Karlsson från örebro
och Anders Stake från
Degerfors och Leksand,
erövrade silverdiplom för
spel på säckpipa.

VI

GRATULERAR VARA FRAM-

GINGSRIKA SPELMAN!

