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Dags bryto in

på kungabesöken
VI luÅstg MARKNADSFÖRA FOLKMUSIKEN!
Vi måste vara mera utåtriktade,
visa upp oss, visa vår konstnärlisa kvalitet så att vi står
oss i konkurrensen med det
musikutbud som finns idag.
Vi måste framträda och vara
med i flera offentliga sammanhang, vara med där landstings-

Senast på konserthuset såg
vi att publiken kommer när
vi verkligen visar vad vi kan.

En nära nog fullsatt salong
- det är inte alla musikgenrer snar framtid också får hjälp
som når samma resultat!
lokaler där vi kan träffas,
När nu omorganiseringen snart med
spela
vara tillsammans
blir klar och regionaliseringen med andraoch
organisationer.
av länets musikliv åir ett faktum De som liksom vi för kulturella
- då måste vi vara beredda, traditioner vidare.
individuellt och i små och större
grupper, att kunna framföra GUNNAR KARNHEIM

och kommunalpolitiska personer
är inbjudna, då vi har gäster
från andra delar av landet folkmusik av hög klass, särskilt
vårt eget låins många fina låtar.
och från andra länder.
Vi ska vara med vid läkarkon- Då kan vi vara säkra på att
gresser, konferenser, invigningar, vi får det ekonomiska stöd
kungabesok osv- AnnDsera, trycka vi behöver för att kunna fortsätta
upp flygblad, sprida blänkare vår verksamhet och föra fram
i tidningarna, ännu mer än vår folkmusiktradition till komtidigare taia om när vi har mande generationer.
Jag är säker på att vi i en
något på gång.

helt
- Jag skrev för att jag vill överskrida egna och andras av tanken att höra ett mood
Persson
In
the
Lisa
spela
sa
Allspelsgang
gränser,
kvar!
bättre!
desto
ha tidningen
när hon ltimnade texten om - Hör ni, han sitter och sPelar på spelmanssätt med specialskriv"saddy Stumprr.
"In the moodt'! sa någon på na stämmor. För att inte tala
omtanken!
för
Tack
slotts-ståinman sitt om eR av om vilken enorm succ6 det
skulle bli om man spelade upp
Tro det eller ei, men det är våra värderade durspelare.
rätt mycket jobb med den här "Som inte visste bättrerf?
Forts.s.1
tidningen, och ju fler som hjäl- Tja, jag vet inte.
per till dess bättre.
Tvärtom är jag ytterst road OMSLAGET: "Lagom till allspelets
Det vore stirskilt roligt att
1

få

INSANDARE

om

allt

som händer

i förbundet.
Kanske måste någon sticka
ut huvet ordentligt för att
det ska bli lite debatt?
Jag ska göra ett försök genom
att påstå: Ju mer vi lyckas

vid Askersundsstämman
-86 kom den sågspelande lev-

inledning

nadskonstnären -multiinstrumenta-

listen Aarto Viljamaa incyklande
på scenen. Han gjorde en paus

på väg hem från
/Sven-Erik Flyckt, fotoi

Italien"-

Nu våras det

för"folk" och jazz
KJELL STOCKFORS
f. 38, ingenjör bosatt i Örebro
och född i Ramsberg, uppväxt

i GuldsmedshYttan. Sysslat
rired gruvdrift; ortdrivare,
osv.
gruvmaskinskonstrukt ör
far
och
farmor
från
Påbrå
(amatörtrubadur), spelat Bkornett i Guldsmedshyttans
musikkår, med i Bergslagens
storband. "Tvingades

välja

mellan arbetet och musikaliska

s6!yn 1975, valde arbetet,
var stortt.
Upptäckte en nY värld Pä

men saknaden

Jag, Bertil Rydberg och Ragnar Forsgren brukade åka runt
på skolorna och spela, berättar Gunnar Kärnheim för Sölve

en

Persson.

- Sa Du verkl iqren 1
ni
"Tvärsnytt" att
på
Symfoska spara in
niorkesterns framträdanden, t111 förmån
för jazz och folkmusik?
- Det stämmer! svarar
Sölve Persson på sitt
luqna vis.
Öff'nt har visserligen kunnat
räkna med ett stabilt landstingsstöd- Men detta var ändå
ett så överraskande uttalande
att ordf. Käil-nheim bokade
tid med Sölve för att ta närmare
reda på r,ad som ligger bakom.

söLve PERSSoN t.49

ordf. i landstinqets
kulturnämnd och när-

vårdsnämnd Iiksom
för Kävesta folkhöqskoIa,
Länsteatern,
Länsmus6et och socialnämnden i
Kumla.
Kumlinq som kom med
i (s) via SSU, skolsekreterarjobb
i
Hall sberq,
ABF-jobb
i Kumla.

- Det är ju en stor reform
nu när landstinget ska bli
huvudman för det regionala
musiklivet från l/l 1988, säger
Sölve.
Inom kort kommer vi med
ett förslag till helhetslösning,
där t ex användningen av

gammeldanskurs

1979-

Började knaggligt På fiol
1982.

N\'TT FOLK
I ST\'R.ELSEN

Örebro konserthus ska klarläggas.

-

TElvlus-förslaget utgick ju
från att den europeiska konstmusiken (=klassiskt) fått en orimligt stor del av anslagen.
- Debatten om symfoniorkestern
ledde ju till att den ska få
vara kvar, men vi sparar pengar
på att symfoniorkestern gör
färre framträdanden.

PER-OLOF LAVESSON

f. 47 i

Hofors, Gästrikland.

klarinett i musikskolan, tthar spelat gitarr i
tidert', var bl a med i

Spelade

- På det sättet får vi fram
5 helårstjänster,
som kan satsas på Projekt ter under Hofors-tiden.
av olika slag, när man vill Kom till Örebro 1970 f
att studera, jobbar nu
hyra in andra typer av musik.
- Så man kan betala några ekonom. Drabbades i börj
av 7O-talet av den fram'
folkmusikvågen och börj
med fiol-låtspel. Spelar hels
och spela på skolorna?
I Javisst. Det är precis sådana Dalalåtar men har också tilläg
projekt som vi tänkt oss.
nat sig Närkerepertoaren
i Clanshammars spel
Medlem
Forts.s.
motsvarande

11

manslag.

3

Det var en alldeles speciell fälla Nyckelharpsgille, familjen
känsla att komma till den årlisa Andersson...
Särskilt glad blev publiken
inomhusstämman den 28 november.
Är efter år har styrelsen funderat av nestorn K-G Olssons olika
på lokal - i år blev det Örebro durspel. Vilken personlighet!
Rune Boskåir kom också tillbaka
slott för första gången.
Så vi klädde ss extra fina och med diverse blåsinstrument,
njöt av att hålla upp kjolarna bland annat en liten näverbit!
I publiken fanns många intressanta
i torntrappan.
Långt daruppe hördes musik, personer, till exempel var mest
medan vi passerade Slottskrogens avlägsne medlem; Ingrid Mendoza
fran New York. Bland publiken
barExtra festligt var det också fanns forstås också många speleftersom Radio Örebro direkt-

i radio.
Mycket folk kom, men det var
knäpp tyst när Rune Boskär
blåste in sttirnman på näverlur.
Under tiden satt jag och min
sångkompis Agneta och var
nervösa, för vi skulle börja
sände stämman

på scen.
Vår ordförande Gunnar Kärnheim
stod där tryggt som vanligt
med långrocken. Så det gick
bra!

Scenprogrammet var omvrixlande.
Bland andra hördes Hasse Skotte-

rud på hardingfela (ljuvligt
vackert), Uffe Karlsson på säckpipa, Nyckelharpsgillet, ett
gäng från träffstället Spelstugan,
den fina munspelaren Ulf Hammarström, Hörkens durspelare, Jtir4

sugna och det blev en hel del
buskspel och även dans innan
kvällen var slut.
KAY ISACSON

YiirfiorrruEr rnr
vÅnnns FöBEriisltHGssEnrE

I
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Fri entr6

Ärrongörer: Folkbtbliotelet i somcrb€te
ned lörelösningaonordaorna.
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Åmne: TEFIEBNA BAKOM TEXTEN - om nyo

Tsstoment.t3 historiq

Tisdagar
1a-OO-19-OO
(repris
söndagar
1O-OO-1a-oo)
Lokalradi okarralerr
LOZ - I NtHz

Föreldgqre: Dcent ESKIL FRÄNCK

ch

prqf,rik

För6läsor6: STAI'FÄN WESTERLUND. v ordl i
Svensko noturskyddsldreningeD

Arr: SKS

12

qdl

Amne: NÄTUF- OCH MIL,ÖSKYDDS-

LÄCSTIFTNING , t@ri

Arr: Studielrdmiqndet

ncr

g

Amne: BROTTSOFEER - en bottglömd grupp
spdl
i v&rl somhdlle
\
FöreldEre: R€pr€snt@l€r lrån bl o polis Gh Förelåsqre: RedoKtöI ERIK SOLLERMAN
siukv&rd

Ärr: Frilyrkligo studielörbuDdot

23

cprll

ll ncr
Åmne: Nrigot med onknyiDing
Ämne: BEHÄTTELSER OM MOA MARTINSSON Förel<!sore: Meddelqs seoore
OCH HENNES FORFATTARSKÄP
Ärr: Medborgorskolon
Förelösorer Forlsllorinnon MÄRY ANDERSSON
Arr: ABF
7

Av landets 24 lokalradiostationer såinder Radio

26

A[:

KONST

uot

Aoae: PINUIND - GRANNLAND I öSTEB
Osqnnoliko beröllelser om 6onnoliko ting

nqn

Amne @h löreldsore

Örebro mest egenproducerad levande musik -

till

Förel<isqre: ERIK WEHKÄOIÄ
Arr: Föreningen Norden, Örebmvdelningen

Folkuniversiletel

2 timmar per vecka.

Upplev

den

levande musiken

Konserthuset!

Lyssna

till

i'

det

nyrenoverade

vårens resterande konserter

helprofessionella musikerna

i

\'IVIF ON I OR.KE

S TER.N
18.00 den 1/3, 5/4 och l0/S
K AIVIIVIAR. o, R.KE S TE R. N
kl 17.00 den 28/3 och 2S/4
S

kl

Örebros ordinarie krrpellmästare

\V

NfLSON

av

de

söndagar
1ördagar

GöRAN

dirigerar och som solister

medverkar Christian Lindberg, trombone, Stefan
Lindberg, piano, Mats Levin, violoncell, Willy
Postma, harpa och 3O-årsjubilerande Konserthuskören
med solister.

Se utförligare program i årets generalprogram
och i kommande annonser. Kom gärna i grupp
så kan vi ordna rabatter.
Och varför inte ett studiebesök i lokalerna före

konserten?

FOLKSAM
S

PELF{Äiii\JEI,IS Ft]RS Ät(R I I,i GS BOLAG

Folksam har tillsammans med DaLarnas Spelmansförbund,

tagit

fram en specialförsäkring för FfOlffi. och StRÅKA.R..
Vi diskuterar na sa.mma lösning för örebro l-äns Follsnusikförbund.
Försäkringen gä11er i hela Europa och premien grr_:ndar sig på
försäkringsbeloppet :

Försäkringsvärd.e
J0.O0O

Årspremie

kr

75 kr

,0.001 - 50.000 kr
5o.oo1

Vi

-

loo.ooo

kr

återkommer under våren

1!O

kr

Joo

kr

efter ytterligare kontakter med.

örebro Iäns Foll«nusikförbund,.

BLI F!ELKUhID

PEFIGAR

ATT TJÄi$A

GEIdOFf

AIT

I FOLIISAT{
Slå 0ss en signal så berättar vi lnera

SAFlLA fiIh1A F0RSÄi(RIi\JGAR

Drottninggatan 14, [irehro,

tel A1g/13066C

FOLKSAM

som

..

It

GT

E)

V Ufi'rofi§kohn
NYCKELHARPA

sTunTT.ÖRBUNDET SOM SKAPAR KONTAKT
OCH GEMENSKAP MELLAN MANNISKOR.

-ThLIIFONNt.,MMER

Folkmusikintresset och därmed intresset
för vårt unika instrument, nyckelharpan,
är i dag mycket stort.
Det byggs nu flera hundra nyckelharpor
årligen, de flesta Benom studiecirklar.

Orebro
Nora

Studieförbundet Vuxenskolan anordnar
studiecirklar i samarbete med Örebro
Nvckelharpsgille.

Laxå

Karlskoga

TILL AVDELNINGARNA
019-l

\

94

80

0583-l19

26
45
019-606 45
or84-124 00

Askersund
t

I

0187-126 00
0186-100 80

0582-llf,

lallsberg

l(urnla

0582-40' l0
o59l-101 25
0581-l)6 70

Pålsboda
Hällef ors
L indesberg

Ar du intresserad av att

bygga, eller spela
nyckelharpa kan Du ringa någon av vidstående avdelningar, för vidare upplysningar.

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN ÖREBRO LANS DISTRIKT
DROTTNINGGATAN 34 702 10 OREBRO TEL: 019- 11 94 10

oo

oo

HAR HAR DU FRIIIET ATT VATJA!
Kom in i aår butik ocb l,åt diginspirc
ras aa Saeriges
rogram

f)r somm

Drottninggatan

direkt!

10,

Örebro.

)&

FOLKIVII-JSIKIVIÖTE
I HAIVIBIJR.G

- Europeiska radiounionen
ordnade i början av november
ett möte i Hamburg med folkmuEBU

-

sikproducenter fran flera
länder i Europa. Riksradions

Ulf

Gruvberg ('rTrender och
traditioner") och Radio örebros
Bo Hazell deltog.

På mötet föreslogs att

ett

mor i Europa och om

nya

nytt

informationsblad ska
upplysa om alla spelmansstämskivinspelningar med folkmusik

OSV.

Det föreslogs också att

ett

eget skivbolag ska bildas. Conny Eriksson (t.v.) och Ingvar Antonsson vid den eran
som bjöd
på material till "gammelharpornatt. I första hand för folkmusikskivor gjorda av radiostationerna runt om i Europa. SkivMEDLEIVIS_
produktionerna ska göras
Ett 40-tal medlemmar var
AVGIFT
snabbare och billigare- Målet
närvarande. Och Svansbo Spel50 KR.
är att nå fler i människor
män avslutadä med låtar bl
i fler länder.
Detta beslutades på årsmötet, a efter Hyvlar-Pelle.
Lokalradion eller riksradion och inbetalningskort medföljer
eller kanske båda kan sända detta nr av ttstämningtt.
Ohlsson har varit flitig
en egen grupp att representera handlar om en anpassning Det
till Gert
länsbesökare - här på decemberSverige vid Tönderfestivalen den allmänna kostnadsutvecklingi sommar i Danmark. Det er, det centrala förbundets kurs i örebro med fr.v. Leo
Grimmer, Helena
är en jazz-, blues- och rock- kostnader
tidningen "Stäm- Ingvar Antonsson Karlsson,
festival. NRD, Nord-Deutsche ningtt somoch
och Ake
dock genom annon- Holmquist.
Rundfunk, vill arrangera en sering kan bli självförsörjande.
,K

Baltic Sea Festival med grupper
från alla östersjöländerna-

Redaktionen behöver förslag
på ständiga annonsörer - eftersom allt arbete med tidningen
sker på fritid måste vi försöka
få en ttlugn annonsutvecklingrr.
Vid årsmötet 25/I på Västra
Mark, Örebro avgick Ulf Karlsson
och Yvonne Fransson ur styrelsen
och ersattes av Per-Olof Laves-

son och Kjell
se sid 3.

DE

GLADA SPELMANNEN fTåN
årsmötes-utskicket är numera

identifierade. Artur Jansson,
Lindåsen spelade dragspelFiolspelaren är Valdemar Karlsvärd, Södra Björnfall, Marie-

damm, idag 83 år. Bilden en
glasplåt från 1920 efter Valfrid

Persson. Kotterud.

Tack till

Ewa och Arne Björk,
Åsbro för identifieringenOch för bilden!
{<

Falla,

Stockfors

INGEGER.D

OCH R.IJDOLF
BJIJDER. IN
Ett

mycket efterlängtat

mang äger rum

turistgård i

evene-

på Drakabäckens

GuldsmedshYttan

3 maj kl 14.30- Då ska
Rudolf och Ingegerd Rittberg
lördag

spela låtar efter Rudolfs PaPPa
Arvid Pettersson (se förra numret) och berätta om honom.
- Och om min syster Ingeborg
- Spel-Pjätta - och om hur
pappa lärde spela av Blinda
Petter, säger Rudolf.
Vilka iåtar är mest kända efter
din far?

- Det är nog en friarmarsch
i stora Västmanlandshäftet - jag spelade den Inop
som finns

med Ragnar Forsgren och Bertil

Rydberg, säger Rudolf.

Och

finns Björkängs-Anders
vals och många med märkliga
namn. Det finns ett 25-tal
det

låtar nertecknade efter

pappa.

höStEN 1986 till
Leif Broman, som fick 2 000 kr för sitt spel av Ljusnarsbergslåtar. Aven Hörkens bygdedansare och Ingegerd Lindunger i kommunens konstklubb fick stipendium. Här spelar Leif och Lisa

LJUSNARSBERGS KULTI.]RSTIPENDIUM UtdElAdES

Persson durspel

i

Wadköping

i

augusti.

INSTR.IJIWENT_
FÖR.SAKR.ING
På SSR:s årsstämma i höstas
blev det klart att en instru- Skadeanmälningar ska slusmentförsäkring nu är På gång sas via spelmansförbunden.
via Folksam i Dalarna.
En vanlig allriskförsäkring
Riksregistret skulle kunna har 500:- i självrisk och
lägga ihop försäkringsavgif- täcker inte värme- och köldten med medlemsavgiften skador.
och redovisa varje

betalning

till

medlemsin-

Folksam.

DENNA SÄRSKILDA INSTRUMENT-

FöRSAKRING grundas
jande:

på föl-

har 1,5
många
och
lika
2
fioler
stråkar. Självrisken åir 200
kr, Värme- och köldskador,

Medelspelmannen

brand och stöld täcks.

Regler:

1. Instrumentet ligger länge
i en kall bil och blir därför
försäkringen
köldskadat gäller.
2. Instrumentet ligger länge
i en varm bil och blir därför
försäkringen
värmeskadat gä11er.
3. Instrurnentet blir stulet

när man tillfälligt har

lagt

det ifrån sig på en spelmansstämma, utomhus eller inomhus

-

försäkringen gäller.
Om någon tar mitt instrument

4.

och slår det i huvudet

På

mic eller på någon annan
person - försäkringen gällerMen om iag tar mitt instrument
och slår-det i huvudet På
någon annan gäller försäkringen
inte.
ELISABETH HELLDEN

>k

HAR.D TIIVIES
ett nordirländskt gäng har
hört av sig i Pen-Gwyns fotspår
och besöker kanske länet i
samband med Siggebohyttan
>r

GAMIVIEL_HAR.POR
är nu på gång efter lyckad
fällning av Granen i Grängshyttan vid årsskiftet- Efter grovformning och långsam torkning

i

berättar

"LArLI.Jsrt'

r

också

att gruppen
mycket med

plastpåse kommer

att starta.

flera

byggen

,k
experimenterar
r-e.Örzr
arrangemang
flerstämmiga
2a,/ 3
IJLF LARSSOiI I
och med flera olika stämningar
brinnanen
vi
- Naturligtvis har
SAHLSTR.ÖM_
på
fiolernade LUST att spela LATAR'
F'ONDEN
Därav nämnat LATLUST skriver I FRÖVI KOMMER OCKSA NYCKEILinde att En utmärkelse för länets folkGert Ohlsson exklusivt för harpsklubben från gång
under musik innebär det faktum
fr'v'
någon
upp
bilden
dyka
detta organ. På
att
sin
med
sällskaP
Peri
kvällen
Gert,
Göran Håkansson,
Ulf
Larsson har blivit ledamot
Thornas Eriksson och Ann- kursledare Hasse Gille. Och av Erik Sahlströms minnesfond.
Marie Olsson- Gänget bildades att dansgåing kommer att närvara Samtidigt får vi en värdefull
1986 och har haft många folkmu- är klart - vilka visar sig kontakt med nyckelharpornas
senare.
sikkurser tillsammans tidigare'
verkliga hemland, Uppland.
börjar kl. 19.00
ibland
Frövi-stäimman
Nyckelharpa, fiol "och
,jung". vi en stumP". Gert lördagen 28 mars.
>k

med David Bowie, Tina
Hemliga byrån, Cyndi

Forts. fr.s.2

skola, i arrangemang för nyc- You name them all..kelharpa och med säckPipa Det tror jag!

Turner,
Lauper,

Och jas tror inte ett dyft

som melodiinstrument.

på

=3-RADIGI=
SMAANNONSERNA

Kostar

15:-

Jag tycker man ska spela ihoP "smitto-teorin" dvs att vår upp till 3 rader, därefter 30:med invandrare, marschmusiker, folkmusik skulle "smutsas nertt
upp ti]l 6 rader osv
jazzmusiker, dyka uPP På dans- av allt för intima kontakter
med det ena och det andra.
Framförallt är det viktigt att Tvtirtom - bryter vi inte gränservåga sig ut bland ungdom. Då na bäddar vi säkerligen för
får man nog köpa lite sYnth att folkmusiken återigen riskerar

kvällar.

och elektrifiering och höga att dö sotdöden i
volymer - om man nu alls tror lation.
på att vi har någon alls musik- Vad tror Du?
glädje att bjuda på, i konkurrens HANS WENNERLUND
forts-fr.s.3

Nu ska man tillskaPa en

ny organisation - något

helt
slags

"länsmusikstiftelse" med repre-

sentanter för landsting

och

kornmuner, som ska fördela
de statliga medel som det
handlar

-

om.

Kan nåera andra

musikformer

OANVAND VALKL]NGANDE NYCKEL-

HARPA. Vackert hantverk. Tillv.
av "Mos-Runett, Järvsö. Jag begär

3500:- inkl. stråke och

splendid iso- Helge Bohlin 019/78276.

låda-

NYCKELHARPA SALJES

079/720504

bör kunna stå På egna ben- om just folkmusik?
Jag tycker att folkmusik och - Jag tycker det är trevlig
jazz stär i särklass.
musik som man blir glad av.
- Och hur har du det--§iillv Dessutom är det ju en tradition
--- som vi har all anledning att
bibehålla- och vi har många
duktiga folkmusiker som

behö-

ver uppmuntran.
- NIen ni i folkmusikförbundet
har ju ordnat det fÖr er också'

Men jag har en dotter som Halva nyckelharpseillet jobbar
att bli gYnnade?
komma
rock
spelat fiol sen hon var 6kan
- Mtijtigen
ju här på landstingets kansli"'
ex
t
dansband
Men
- Tycker Du rfggot särsUI
frågai

hoppas på

11

Saddy som gick på händer
Pol

sketral I ef ten " Seddy

stump

1.

Ni kan aldri tro
va ti-n går lättsamt
ja li'n går lättsamt
ve Pingstaberg:,2
För här kommer en
å här kommer två,
För här kommer en,
å har kommer två
å har kommer tre å fyra.

"UR ARKIVET" har den
här gånqren ett speciellt
innehå11 - det kommer
från det "arkiv"
som
utqörs av den fevande
traditionen:
EN HISTORIA
pRÅru uönxsN

- I

Hörken fanns

för 100 är

sedan en spelman. Ja, det fanns
många, men en av dem berättas
det fortfarande om. Han var

en grann karl. Lockig och glad
och ful1 av påhitt för att locka
fruntimren

till

"

För här kommer en,
å har kommer två,
å har kommer Kalle Sjö
t'Jocka".

å

)
Ni kan aldri tro
va sill ä mättsamt,
ja sill ä mättsamt

ve' Pingstaberg :,/
För här kommer...

framförde i

Parken

vid

älven

(se noter).

än idag.

en egen hornmusikkår.

De som nämns i ttPingstabergtt Nog fanns det musik i Hörken
- Kalle Sjö och en vidlyftig av alla de slag och finns fortfakärring, Jocka, på Pingstaberg, rande, och Saddy hade sin egen
hade dåligt rykte och där trivdes stil. Han brukade sjunga:
Saddy.
- När jag blir gifter och får
Han trivdes också särskilt bra en gumma så ska jas spela
med barn. Det berättas att fiol och slå på trumma
han hade en liten bok. Den - När jag blir gifter och får
var märklig och mycket åtråvärd, en Surnma

Så ska jag spela fioi

och

slå på trumma

skratt.

A i alla fyra hörna sitter

Som den gången då han sick
på händerna på stationskajen

i Hörken.
På den tiden fanns bryggeriet
kvar och hyttan var i drift
och järnvägen var livligt trafikerad. Mycket folk var i rörelse och han väckte uppståndelse
överallt. Det minns de gamla

Hammarberg, Pjäxen och Bäckfalls-

eller på dansen vid Stora Sten, Bengt; Kalle Andersson och
En av låtarna som vi fortfaran- hans bror, August Björk, Eliasson
de
sjunger och dansar till är och Snål-Gustav, och så fanns
I'Pingstaberg"

ungar

A alla gnolar di på

åtminstone bland barnen-

Saddy

Stump

Där
Han var uppfinnare också. En
fanns fjärilar och fåglar av iiten ångmaskin av egen
tillsilkespapper, som liksom blev verkning finns fortfarande bevalevande när man öppnade den.
Kvar finns också hans
Den boken skulle han ge till rad.
fiol
som
blev funnen inne i
den unge som vågade ge honom bakugnen i stora spisen
vid
en puss- Boken finns idag hos Hyttmossen.

Kanske hade han lättare att vår egen spelman Leif Broman,
gå på händer an fötter eftersom vars mor en gång var liten
han var halt, och fick förstås och vågade ge Saddy en puss.
sitt namn därefter - Saddy En gåne då Saddy hjälpte till
Stumpvid slåttern och man hade satt
Men på hans gravsten i Hörken sig ner en stund för att pusta
står K.J-Wernert Eriksson- Född i värmen kilade en liten mus
1873- Död 1913. Han blev 40 förbi. Den blev snabbt infångad
år och gifte sig aldrig.
av Saddy som frågade: "Ska
Som skomakare i Hörken (vid jag bita huvet av-en"? Alla
Hyttmossen) fick han väl stunder nickade och musen miste tthuvet".
över att klura ut en låt eller Det är sån't de berättar, de
en tokig vers som han sedan som minns.

Saddy dog i hjärnhinneinflammation i augusti 1913.

Några minns också hur kalla
vintrarna kunde vara i Hörken.
Kanske är det Saddys ord:
"De va så kallt så döm härva
välling å nysta gröt å lakallkällvatten i blöt
å värmen frös i spisen"

I februari 1987
LISA

PERSSON

Hörken

