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Det är både roligL och stimuferande att se och höra att det i
vå1a l-erl förekommer många andra instrument förutom de vanl-igaste; fiol och nyckel-harpa.
Idag kan vi l-yssna tilI horn, näverlur, spilåpipa, slfr,'erklarinetL, bouzouki-, durspeL säckpipa, munspel, citbfiöjt,
ra - och icke att förgl-ömma: den vokala RÖSTENI
Ja, vi har både bredC på lnstrument och utövancle här i länet.
Iär
GLÄDJANDE är det också ati se att man nu mer än tidiqare
sis LåLar efter våra Eraml-a spelmän och traditionsbärare från
länet.
Det vili jas säga: det är fint ati skapa sig en egen personI ighet, en egen s ti l- , en egen karaktär
Och ett bra sätt är aEt spela mera av sitt eget landskaps låtar - fortsätt med det
-

I

GUNNAR KÄRNHEIM

REGNETS VÄLSIGNELSER

Tycker Du om regn?
En modig fråga när sommaren har regnet bort, skörden står
kvar på fä]ten och många spelmansstämmor tvingades inomhus.
det är faktiskt rnte bara av ondo när
llEN deL är just det
alla insLr-umentinnehavare tvingas inomhus för att "spela av
sig"
Den här sommaren har jaS fina mj-nnen från två förtätade träffar i Karlslund; dels med Påh1-Ol-1e och Sture Sahlström, del-s
på sjäi.,,a Waoköpingsstämman, och inte minst i Askersund där
dom glada västgötarna i "Forsmark IfI" spelade skjortan a!'
a I L a näi-varande, mö -i I i glen Torsten Loxbo undantagen
HåIl med om att insLrumenten kommer bättre til-I sin rätt nred
lite resonans. Och det gör ju inget när man har såna mästare
som Påh1-OlIe här.
A andra sirian har jaS inget emot att minnas den otrol|ga helgen när nyckelharpisterna från Örebro var på AIanC.. - Det var
då sommaren intraffade, tre dagar lånqDet här är som sagt ett extrautskick - vi tyckte det l<ändes
tomt annars i höststarten
-

-
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HA}IS I'ENNERLUND

7 4 NOVET\1IBER.:
KA\/'ESTA
SÅNG, FLÖJT
FIOL,

gången 'oörjar alla grupper med samma
låt, sager Hel6ne. Detta for att undvika
korvstoppnrng. Samtidigt är det bra for
ileitagarna att märka att varje lärare
lär ut pä sitt sätr. Det är tillåtet att

Hei6ne Andersson, Annika Andersson och
Jeanet'te Andersson (bara .Annika och Jeanefte är släkt) har hand om fioldetaljen
på Kåvesta-kursen den 1.1 no',,ember.

lär ut sång och flöjtspel.
På den här kursen finns det plats både
för die som är nvbörjare och dig som har
Ag:reta Larsson

spelat

ett

visa personlighet i sPelet.
Sarnline på Kävesta ki 3.301

Oet nanatar ailtså om folkhögskolan

tag.

Denna endagskurs kostar 130:och både lunch och nniddag ing:ir.
)trlt VlQ t'j-t,rlefl.

- \''i deiar in

i

Skötlersta, 20 km S om Örebro.

oss

i

per

person

Upply.'sningar iämnar Hel6ne på 106-32
e1ler 235266.
,

VALKONIMEN!

grupper och den här
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OBSER.VANDTIM INFOR JUBILEI-.TN{SÅR'ET 1gaa
ett pretimin-ärt program fÖr 19BEför
Styrelsen har faststältt
-it'l' kontakter
med "närliggande arrangrörer"
och är tacksam
J.P- Nyströms och Gert ohl-ssonl
Lyp
åtf undvixa "kulturkrockar"
>l< >t< >t< >!< >t< >t< >l< >t< >I< >t< >&
>t< >I< >t< >t< >t< >t< >i< >:< >{< >3< >'t< >t< >t< >t< >3< >{< >{< >l< >& >{<

FOLKN{IJSIKDAGARNA
PÅ SKANSEN
5-6 SEPTEIVIBER.
Ett 15-tal medlemmar med Gunnar Kärnheim
i spetsen hade ställt upp för att delta
på Skansen under folkmusikdagarnaVädret på lördagsmorgonen var det sämsta
tänkbara. Men vid framkomsten til1 Stockholm klarnade det upp, och arrangörerna
kunde glädja sic åt t,"'å fina soiskensdagar.

Efter samling på Bollnästorget vidtog spel
från hus gårdar. Vi för vår del spelade
vid Alvdalens fäbod.
inleddes sedan på Sollidenscenen med 3 allspelslåtar. Jeanette
och Annika Andersson deltog vid uppspelningen från vårt län.
SPELIIANSSTAMMAN

DE}i SOM VILLE STRÄCK] PÅ BENEN KUNdE
dansa pä Boilnästorget till olika spelmanslag.

Under kvä11ens gudstjänst i Seglora kyrka
framträdde 5 Anderssons: Jeanette, Annika,
He16ne, Theröse och Göran.

SONDACEIiS AKTIVITETER inleddes med högmässa i Segiora ky'rka under medverkan
av spelmän, och f ortsatte med mer spel
i hus och gårdar.

Dagen avslutades med
på Sollidenscenen.

ett stort

scenprogram

FRAI\ V.{RT LAN deltog Anders Stake, Ulf
Karlsson. Hel6ne, Theröse och Göran deitog

i

uppspeiet.

KAN SAGAS: Vlinus
f'ör organisation och information. Detllarexempeivis inte upplåst i de hus diiLr- man
skulle spela. Plus för vädret och vära
SAVITUANFATTNINGSVIS

fina ungdomar från länet.
Annika och Jeanette i sina fina dräkter
spelar så det stänker om det.
Ulf och Anders finns det bara ett ord
för: PROFFS!
Sist men inte minst - familjen Anderssons
finstämda spel.
KJELL STOCKFORS

F-ÖRSAKR.INGIJN

IGEN!
strument och av dessa har atla
ning till belåtenhet.

EFTER DEN SENASTE PÅN,IINNELSEN hAT Vi

lätt etf 15-tal till
nu är vi ca 50.

som

vill

vara med,

så

St1'rel.sen konrmer

nu

fått

ersätt-

att sorn en sista utr'äg

r'ten det räcker- inte - vi måste vara flera
för att få utnyttja en kollektiv fÖrsäkring,
som i särklass blir både bättre och billigare
än om var och en skall ta en egen fÖrsäk-

ringa till varje mediem som inte har hört
av sig, och fråga: "t'ill du vara med?".

ring.

Vi sänder också med Daiarnas n!'a förslag
ti11 försäkring efter provåret.

har haft sin försäkring på
pror, uncier ett år. Av ce 600 försäkringsanslutna medlemmar (dry'gt hälften tir med)
har 15 haft oly'ckshändelser med sina inDÅLARNA

GUNNAR K.

Solautot €FeknontförbunD
september

Premien
dags a"t betala
det åter
Nu är
EOLKSAM'
instrumentförsäkring i
Nvhe-Ler- sedan f örra året är att nyckelharpa räknas
unrl.er a1t. 1-3 necian. För övriga som ei har
fiol-försäkring måste tecknas plus tiIIägg för övriga

för

1987

våu'

unika

in bland f ioierna
f io1, gä1ler att
instrument'

DYCkelharPa, stråke
ller för fioI,
samt låda' Övriga
kr,
av
2000
värde
övriga tlllbehör til1 ett högsta
titl ett högsta
örsäkras
tilIäggsf
j
kan
instrumen+., ciock e elektriiXa,
gäIier
i Eur3-11 med
Försäkringen
år, 20 000 kr.
v värde
sammanlagt
rqrrrrrJqlrlq'*-";,
'

är= ä.rt ersätt

r skada. Förrust

räknas som skaca'

vårds1öshet' skada
skada pga
ackrcan'
f
erkänd
icke
.,,
genom r.p.."t i-o"r/b""rbetning
på uthyrd egendom'
fabrika,,ions /ma+.eri.alf e1, åIder eIler sliiage. Skada
Iiknande'håndelser'
och
t'ppior
krrg,
med
Skada som uppkommit i samband
Vid skada Pga f ukt, värme, kyl-a eLler
9 iäivrisken
är 200 kr.
spr: ckbil-cining utan ytLre åverkan gäIler förhöid sjäi'rrisk 1000 kr'
OBS 15 månader
-J
vil-v----5
gång
att övergå till
för
Cenna
förIängd
Premieper ioden är tillfäLIigt,
25%.
ca
höid
kalenderår 1989. Därför är Premien
til-l
f örsäkringen sker genom bif ogade inbeiainingskor-- skal-I
Ans l_ut-ni ne tiII
på de ins+uruinerrrq sorD
DSE: s postgiro zg 95 zB - 0. summera värdena
som
nedan
Passar'
försäkias och väii det alierna+'iv
Eöl ian,ie r.:ndanr-ae sä l I er: skacia genom uPps äl/grov

I

r

- 3C 000 kr

L. Eioler + NyckeIharPa

2.
3.

alt; 1 4- T;11äeg till-+"r^'JmeDt

30 001 - 60
60 00i -100
3;

s aCminisira+'ionsavgi-ft

kr
kr

- 20 000 kr

övriga ills

DSF:

000
000

På

15

kr tiilkommer.

95
190

375

kr
kr
kr

65 kr

Skaderegiering skö*,.s av FOLKSAMs kontor i Bor j-änge. Blanketr,ter s i<a
frnnas i alla speimanslag och kan även fås f:'ån FOLKSAMs kontor i
Iänet. Försäkringsnumret är 775 9328 - 8S01.
F-ee:en skal t 'ra:a het-al,_i sena*s-- lgBT-10-3i.
Ska Du resa u"anf ör Europa, har inst,umen'L översttgande maxbeiopp eller-

har andra frågor om försäkringen,
under kvä11-stid.

ring då ian

Gustafsscn,

OZ3-ZT6Ja

MeC s pe lmanshäl-sningar
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firandet av jubileumsåret 1988 (.60 år) blir en konsert med cieltagande ar,' iänets invandr-are. Tanken är att göra en konsert soln inte innehålier bara folkmusik. tlar Du tips på rnusikutör'ande in','andrare? Hör av Dis ti1l någon i styrelsen.
En deL

i
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SPELSTL-IGAN

I OLAUS

PE:[R.IK)r'R.KAN-

Den l0 september återinvigder* Olru. Petrikl'rkan efter ett års genomgripande reno,u'ering. L)en
har fått tiilbaka sitt utseende fr'ån före restaureringen på 30-talet, och vapenhuset har gjorts
storre- SPELSTUGAN som har spelat träget varannan tisdag i lokaler invid k:rkan deltog dels

i

högmässans ar,slutning,

rid tåget från k),rkan till

församiingshemmet, och inne

i

försantlings-

hemmet me11an talen.
EL]SABETH TIELLDE}i

I-ÖA
'' ET§ PARI-A

BI-AN[)

FtlRST.\ HELCEN I JULI \.ar det åter dags
för spelmansstämman i LÖa' stämman som

traditionsenligt ingår i hernbygcisföreninSL.ns teaterarrangemang l'id h!'ttan och
upplevs som en av sommarens trer,'ligaste
spelmansstäinmor.

\!lliÖN r,'id den välbevarade bergsnianshl'ttan
inspirerar verkligen tili spel, och den
fina stämningen meiian spelmän, "Lassellaja-skådespelare" och pubhk som drÖjer

sjg kvar från

eftenniddagsföreställningen

då de här tidigt anlända spelmännen spelar
och sjr.rnger på ht'ttbacken. ger helt andra

S P E I-rV]AN S S T AI.,II"f O R.''

upplevelser än ett väiregisserat arrangemang rned olika inbjudna, e1ler spontant
samtnansatta grupper som framträder fÖr
en för dagen mycket folkmusikirttresserad
publik som sorlar och pratar under uppspelningarna.

DE SPEL}IAN SOrV.l SAIILATS VAT tiIl ÖT.ET.,'ägande del från norra länsdelen, och
uncler Stefan OhlstrÖms ledning spelades
allspelslåtarna, som också hämtats från
kornmunerna kring LÖa, med inler''elser
och spelgläclje som gav ell bra skjuts åt
resten av kvällen.
Grupperna som framträdde efter allspeiet
visade prot' på en mycket stor bredd.
Eller vad sägs om en blandning a'u' kohorn,
kromatisk och silverbas-harpa' sång, Curspel. f iol, WURSTF'AGOTT med meraDessutom deltog ett par danska spelmän
från Århus, på '"'äg till festivalen i FALUN'

)ler dans i

Danmark

efteråt att i Danmark
man enbart ly'ssnar
att
aidrig
det
händer
till rnusiken, och rje uttry'ckte sin fÖrvåning
över att så många svenska speimän inte
dansa.

EFTEP, UPPSPELNINGÅRNÅ samlade Stefan
spelmän och åhorare fÖr att till tonerna

av några gänglåtar vandra ned fiån hyttbackerr till dansen på gamla lands'u'ägsbron'
Och l<an ni tänka er: !lA\ SPEL-\DE OCH

i

S.\II}IA TAKT SOII MAN GICK!
Dansen fortsatte sorn vanligt iångt in på
i,;naue.n och då iae vandrade "hem" till
SJONG

hus,u,agnen ef ter

att ha speiat

trask".

NI SOM TYCKER att Löa ligger långt bort
och därför aldrig st]'rt resan dit; ta rned
tält elier husvagn, det iinns gott om plats,
vatten i hl'ttbacken (t o m dusch under
rännan till vattenhjulet) och toaletier
vid

hy.ttan-

Då kan ni ägna er åt dansen På bron,
lstäliet för en nattlig bilfard hemåt när
ni

i

alLra bästa stämning.
I\ LÖÅ-STÄMIIAN NASTA
somrnar- Jag tror inte ni kommer att ångra
besoket. Regnar det så iinns "teatersaiongen" på utslagspiatsen att tillgå, och dansen
anträdes i by'gciegården.
tirr

FÖR.SÖK PLANER.I

EN BRA

iöre stämman ar
framiÖra
skådespelarna
duktiga

UPPVÅRUNIIIG

att se de
siti spel om länets kanske mest kiinCa
person - då han utkiädd tili kyinna lurar
såväi landsfiskaler som bergsman.

Danskarna berättade

sjäha kan

Bc,ris Gudmundsson hö11 en av Lasse-]laja
inspireracl predikan som inleddes med "Så
pass' dig f ör slädder och böss och .oa-

dansmusik

tillsammans med brorsan på silverbasharpa'
njöt jag av tonerna från Lisa (Persson)
oin l"if (Broman) som fortsatte att "driva

på" alLa danslystna meC sina durspel'
!'ä1 uppe vid husvagnen var fÖrtältet
fullsatt av spelmän som sÖkt sky'dd mot
nattkylan. Någon längre viia före sÖnCagen
blev det inte tal om'
Hy r to r[q§!q!_ !ä__!o gmassa
På söndagen ver det en som vanligt välbesökt högmåssa i hyttan. Orgeln \ra.i' som
tidigare år uibytt mot "h,vttorkestern"
ur Linde ny'ckeiharpsklubb, fÖrstärkt med
övriga ej bortresta (eiler morgontrötta)
medlemmar ur föreningen.
FÖRUTOM VIUSIK TILL PSAL}ISÅNGEN KIiNgAdE
I'läsboms kyrkpolska och Valö brudmarsch
ut ör'er församlingen i clen tillfälliga "kyrkan" på rttslagspiatsen där även skådespelarna deitog i sina tidstrogna kläder-

Vi som tiil Cags dato spelat musiken
till se.\ton föreställningar (fÖrutom aila
repetitioner) har ännu inte slutat skratta
åt Lasse-llajas skälmst!'cken.
GERT

LINDMARK

(\ A''lda,
rv'r-'f å^

''dLba

, a,|,

t'

6 cv4å
1

står,.*a-'J

Är du smart när det gäller Kärlek? Se upp, du
kan lura dig sjäiv. Det gör Arnolphe i Hustruskolan. Sånt skrattarfolk gärna åt. Var riktigt
smart, se Hustruskolan förstl

r
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KOMEDI AV MOLIERE
En respektlös u ppsättning
på Hjalmar Bergman Teatern

2 OKT- 19 NOV, ti-fr 19.30, lö 18.00
Biljetter i Medborgarhusets reception
Tel 019 - 18 2275

MI,ISTEATEA.N I &TBR.O
S

STOPPR.E

S

ST OPPR.E S ST O

är håimtat från Jan Karlsgården på ÅIand i somras.
Betänk hur lätt fiolen kan
bli överkörd av en häs-u,
söndersparkad av en träsko för att inte tala om
risken att majstången ramlar omkull vid alltför
våldsam dans: På Äke AhIstrands bild ser man en
typisk ål-ändsk s. k. "magnumfiol" som man in+-e orkar håIia und.er hakan ti+-orl
i mycket sälIsynta f al-I.

fa en löddrig telefonledning meddelar \otfogde H. Andeqqsoq följande
{LLSPELSL.\TAR TILL INONIHUSSTAMMAN 21,,11:

l. ARTENIARSCHEN från Värmland (notblad)
2. SPEL-IVARS VALS, Ekeby \ärke (nb)
3. PRÄSTPOLSKA från Sköllersra (nb)
4. PA Lfu\GFALLSÅSEII, Ljusnarsbers
bandet häftet)

5.

POLSKA NR 56
\ärke-deien

6. ALBERT
S

e. Rulin. i

HELLBERGS VALS

LÅT ALDRIG INSTRUIVIENTET
LIGGA OCH SKR,IPA:
Det skakanCe exemplet ovan

(Allspels-

Svenska Låtar

(Allspels-bandet)

ST OPPR.ES STOP P R.E S ST O
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IVIIJSIKEN
IJPPLEV DEN LEVANDE
I ÖR.EBR.O KONSERTHIJS!
örebro är känd som en musikstad, där internationella artister, ensembler och orkestrar framtrader. Den ny'a säsongen har ny,ss startat med förnämliga konserter och förväntningarna är stora
inl'or kommande. Nlånga anser att årets konserter överträffar alla andra (?). ]lan är benägen
att hål1a med när man i generalprogrammet studerar alla stjärnor som snart skall komma hit.

t ex inte missa chansen att ly'ssna till den tjeckiske i,'irtuosen \'äclav
Hudecek som spelar Mendelssohns rriolinkonsert den 8 november, eller !iei Tsing Seah, direkt
trån Singapore, i llozarts violinkonsert nr 3 den 21 not,ember. Eller varför inte musik i sl:örre
klanger I ex av Göteborgs s.u"rnfoniorkester den 18 oktober.
Dessa konserter är bara några av de attraktioner som finns inom den närmaste tiden. Ar Du
DU SONI FOLKIIUSIKER

bör

intresserad a\: andra instrument såsom oboe, klarinett, violoncell, piano e1ler av ensemblespel,
så finner Du även detta under året. Har Du inte tillgång till generalprogrammet, så kontakta
oss. !'i sänder det gärna per post.
Kom gärna i grupp så kan
vecka innan-

vi

ordna rabatterade biljettpriser, men hör at' Dig

i tid,

minst

en

\ZALKONTNA!
l(a;'1 Friman

Väclav Hudeöek

Mei Tsing Seah

Serie BLÅ, GUL Sönd 8 nov kl 18.00

Serie RÖD Lörd 21 nov kl 17.OO

Konserthuset
Cöran W Nilson, dirigent
Väclav Hudetek, violin
Aulin: Ur "Vläster Olof"
Mendelssohn: Violinkonsert, e-moll, op
Poulenc: Sinfonietta

Konserthuset
Cöran W Nilson, dirigent
Mei Tsing Seah, violin

Mende
Strindb
genom
elega

nt fran s kt m

äste rstyc ke.

STOTTSKAPETLET

Eklund: Lamento

5-1

onsert omges av

Mozart: Violinkonsert nr l, K 2.1 6
Brahms: Serenad, A-dur, op 16

- dubbelaktuell
ubilöet - och ett

Brahms' alltför sällan hörda serenad - en töraning
om de kommande svmionierna - samsas med ett

uttrycksrikt svenskt stucke och Mozarts ljusa
in

OREB RO ORKESTERSTIFTELSE

-

KU LTU

ne rl i ga

RNÄ,UI OTI

Konserthuset, Fabriksgatan 2,7O2 10 ÖREBRO
Tel. 0l9 - 15 41 00 (växel), Postgiro 37 76 0O - 2.

tredje iio ko n se rt.
I

oc.h

