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Medlemsblad för Smålands Spelmansförbund och för
Folkdansringen Småland - Öland

Med smak av Estland.
Dansare från Kirmas, klädda i sina folkdräkter, dansar för publiken på Ljunggården i Ljungby. 
Läs om kursen i internationella danser på sidorna 10 och 11.
Foto: Elisabet Johansson
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Medlemsavgifter 2017

Smålands Spelmansförbund:

Ungdomar under 20 år 50 kr
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Familjemedlem 50 kr

Folkdansringen Småland-Öland:

Medlem över 25 år  100 kr

Medlem upp till 25 år 35 kr

Därtill kommer avgift till lokal förening och 

Svenska Folkdansringen

SMÅLANDS SPELMANSFÖRBUNDS

Stiftelse för Unga Spelmän
Den årliga avkastningen delas ut som kurs- och lägerbidrag 

till unga spelmän. Ansökningsblanketter kan hämtas på SSFs 

hemsida el rekvireras från Heléne Ingvarsdotter, Korsvägen 

17, 394 77 Kalmar, tel 0480-477167 el mobil 0733-836849

Vill du lämna ett bidrag till Stiftelsen är vårt bankkontonum-

mer 8169-5,664 257 094-6 (Swedbank).

När man sätter in pengar på bankkontot kommer inte inbe-

talarens namn med på kontoutdraget. Om du inte vill sätta 

in pengar anonymt vill vi att du skickar ett meddelande om 

insättning med ditt namn till stiftelsens kassör, Eva Blomquist-

Bjärnborg, e-post: eva.blomquist.bjarnborg@telia.com.
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sekreterare Heléne Ingvarsdotter, Kalmar och kassör Eva 
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Redaktör: Viola Ek, se kassör ovan

Spelfots redaktör förbehåller sig rätten att korta av och 

redigera insända artiklar. Artiklar och bilder skall vara för-

sedda med namn på skribent respektive fotograf. Spelfot kan 

publiceras i valda delar på respektive organisations webbsida 

på internet. Den som inte vill ha sitt material publicerat på 

internet måste skriftligen meddela detta i samband med att 

material skickas in.

Annonspriser i Spelfot

1/1 sida 1.000 kr

1/2 sida 500 kr

1/4 sida eller mindre 250 kr

Försäkra dina instrument
Utnyttja SSFs och SSRs förmånliga villkor

Försäkringen gäller

- när medlemsavgift och försäkringsprimie är betalda till 

Smålands Spelmansförbund

- i hela världen

- vid skada eller förlust

- akustiska och elektroniska instrument, dock inte pianon, 

�✁✂✄☎✆ ✝✄✄✝✆ ✞✆✂✄☎✆✟

Premiens storlek beror på det samlade värdet av försäkrade 

instrument och tillbehör.

Grundpremien är 200 kr/år upp till och med 20.000 kr i för-

säkringsbelopp. Sedan ökar premien med 50 kr per 10.000 

kronorsintervall.

Läs mer på SSRs hemsida www.spelmansforbund.org

Valberedning

Nybro folkdanslag

Jan Svensson, Ekaryd Pl 145, 382 93 Nybro, 0481-400 58, 

jan@ekaryd.se

Håkan Petersson, Pukebergarnas väg 10, 382 34 Nybro, 
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Sunnerbogillet

Sven-Eve Johansson, Hantverkaregatan 3, 341 36 Ljungby, 

0372-624 61, sejoson@hotmail.com

Carin Andersson, Rydgatan 16, 341 39 Ljungby, 0372-836 

94, olcarason@msn.com

Nästa nummer av Spelfot utkommer i september 2017 

med manus- och annonsstopp den 1 augusti.

Material skickas till redaktörens adress, se kassör ovan!
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SIDAN 3

Ja, så har det hänt, jag har blivit omvald som 
ordförande i min frånvaro. Detta var mitt 
första årsmöte som jag uteblev från och det 
var inte alls menat så, allt var inplanerat för 
att åka till Huskvarna den 25 mars. Bara nå-
gon vecka före årsmötet damp det ned ett 
brev i postlådan där det stod att mitt yngsta 
gudbarn skulle gifta sig just denna dag, och 
jag var bjuden på bröllopet. Det gladde mig 
mycket att jag var bland de utvalda. Jag har 
inga egna barn, men tre gudbarn. Inga, 
�✁✂ ✄☎✆✝ ✞✟✠✡✆✟☛ ☞✌✞ ✍✝✎ ✏✌✄ ✝✑✒✆✁✎ ✂✓✎✆✝

barn och det är snart 15 år sedan hon dog 
i cancer. Så nu var det min nya livskamrat 
✔✠✡✆✁✒ ☞✌✞ ✍✝✎ ✠☞�✏✌✄ ✟✕✕✑✖✗✝ ✒✖✡ ✡✆✖✗✑✁✎✝

bröllopet i Svartsjömåla.
Veckan innan var jag på Svenska Folkdans-
ringens ordförandekonferens i Helsing-
borg. Det var första sammankomsten på 
✆✁✄✠ ✒☎✆ �✝✂ ✏✌✄ ✠✖ ✘✝✂✠ ✘✍✖✑� ✁ ✠✁✂ ✂✙✝

roll, som riksordförande. Det skötte han 
mycket bra och jag är stolt att det är en 
smålänning som är riksordförande, även 
om han inte tillhör Folkdansringen Små-
land-Öland utan Östergötland-Holavedens 
Folkdansring genom Tranås hembygdsgille. 
Jag var ombedd av Hans att berätta om 
Folkdansringen Småland-Ölands satsning 
på Korröfestivalen så jag satte ihop ett 
bildspel från de år vi varit på Korrö. Det 
är mycket lättare att tala om man har bilder 
till. När sedan Björn Eriksson på söndagen 
talade om reklam och att vi måste synas 
så var det enda han kommenterade bal-
longerna på Korröfestivalen och barnen 
som är levande reklampelare. Det betyder 
att mina bilder och min berättelse måste 
ha gått hem. Det bästa med ordförande-
konferensen var att inget nämndes om 
Skansen. Stockholmsdominansen är inte så 

påtaglig. Sedan deltog vi förstås i Folk- och 
Världsmusikgalan som alltid är fantastisk. 
✚✝✎✂✟✠ ✛✟✠✡✝✜✠✠☞✂ ✏✌✄ ✕✆✁✠ ✁ ✄✝✡✖✎☞✆✁✂

Årets utgåva för sin doktorsavhandling om 
polskans historia. Folkdansringen Små-
land-Öland bockar djupt och gratulerar till 
✒✖✂✂✝ ✏✂✝ ☞✌✞ ✗☎✑✜✢✆✡✍☎✂✡✝ ✟✡�☎✆✄✖✑✠✖✣ ✤✓

galan träffade jag också Anders Smeden-
mark, generalen för Korröfestivalen. Man 
tänker ju framåt på årets festival.
Den 1 april hade vi ett fysiskt styrelsemöte 
i Vetlanda för att lära känna varandra lite 
närmare. I år är det fyra nya i styrelsen, 
suppleanterna inräknade. De nya är 
Michael Lindberg, Värendsgillet, Inger 
Lindkvist, Urshults bygdegille, Sven-Erik 
Gustafsson, Eksjö folkdanslag, och Gun-
nel Boström Syrén, Huskvarna folkdan-
slag. Ni skall alla vara hjärtligt välkomna 
till oss i styrelsen!
Så ser vi framåt mot midsommar och de 
☞✑✁✄✝ ✝✆✆✝✂✎✖�✝✂✎✖✂ ✠☞� ✗✁ ✏✂✂✠ �✖✒

i under sommaren och så förstås Kor-
röfestivalen. Det blir dock ingen Allmo-
gemarknad i Jönköping i år heller, det är 
bara till att beklaga.
Väl mött under sommaren!

Gunnar Andersson

Ordförande i

Folkdansringen Småland-Öland

FOLKMUSIKENS FRAMTID
Folkmusiken syns knappast i musiksve-
rige idag och har en undanskymd plats i 
dagens media. Ytterst få i Sverige känner 
till att den existerar till skillnad från i vårt 
grannland Norge där folkmusiken är del 
i samhället.

Knis Karl Aronsson var ordförande i 
Sveriges spelmäns riksförbund mellan åren 

1947 och 1977. Han var en framsynt ledare 
på många sätt. Bl.a hade han förstått att 
skall man nå ut med folkmusik till bredare 
grupper måste framförallt arbetet ske på 
riksnivå. Han arbetade mot riksdagen och 
enskilda politiker på riksplanet och bl.a tror 
jag att han lyckades få igenom att alla barn 
i skolan skulle lära sig dansa folklig dans.

De krav som SSR borde ställa idag för 
att genomföras på riksnivå är:
*Folkmusiken måste få en större plats i 
SVT:s och SR:s programutbud.
*I all musikutbildning på högskolenivå bör 
folkmusiken ingå 
* I all musikundervisning skall folkmusi-
ken ingå 
*Alla mellan 5 och 15 år skall lära sig 
dansa och där skall den folkliga dansen 
vara en del.

Sveriges spelmäns riksförbund borde 
förändra och bredda sin inriktning genom 
att göra den invandrade folkmusiken till en 
viktig del i folkmusikrörelsen. Folkmusiken 
är nämligen universell. 

Jag kan också se många fördelar med 
att slå ihop Folkdansringen och Sveriges 
spelmäns riksförbund för att bli en starkare 
kraft i samhället.

Att nå ut med folkmusiken till bredare 
grupper ingår som en del i det uppdrag som 
vi alla folkmusiker har, men framförallt är 
det dags för våra valda representanter i SSR 
att ta upp stafettpinnen från vår saligen 
avlidne ordförande Knis Karl Aronsson 
och tydligare jobba mot beslutsfattare på 
riksnivå.

Magnus Lundberg

Suppleant i

Smålands spelmansförbund
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ALLT ÄR MÖJLIGT

Svensk förening för klinisk träning och 
medicinsk simulering (KlinSim) startades 
2011 i syfte att främja det nationella sam-
arbetet kring forskning, utbildning och 
utveckling inom området. Föreningens fo-
kusområden är teambaserad och individuell 
träning och simulering inom hälso- och 
sjukvården och dess utbildningar för att 
stärka kunskaps- och kompetensutveckling 
och öka patientsäkerheten. Med andra ord 
innebär det att möta behovet av att före-
bygga vårdskador och kompetensutveckla 
vårdpersonal som exempelvis sjuksköter-
skor och läkare i simulerade miljöer på ett 
Kliniskt träningscentra (KTC).

Torsdagen den 16 mars kl 07.15 startade ett nybildat spelmanslag sin första spelning. i Konserthuset i Växjö.
Foto: Viola Ek

Sedan 2012 anordnar KlinSim årligen en 
två dagars konferens för alla med koppling 
till landets KTC vid såväl sjukhus som uni-
✗✖✆✠✁✡✖✡✣�✆✖✡✠ ✄☞✂✜✖✆✖✂✠☛ ✠☞� ✒✖✠✠✟✡☞�✏-
rade 5 års jubileum, arrangerades i samver-
kan med Centrum för Interprofessionell 
Samverkan och Sambruk inom Akut vård 
(CISA), KTC Linnéuniversitetet och KTC 
Region Kronoberg. Bland utställare från 
✁✖✆✡✝✑✖✡ ✜✢✆✖✡✝✎ ✠☞� ✡✁✑✑✗✖✆✄✝✆ ✟✡✆✟✠✡✂✁✂✎

till landets KTC minglade ca 180 deltagare 
i pauserna mellan föreläsningar, workshops 
och posterutställning om kunskap, lärande, 
kommunikation och simulering.

Samstämmigt med Växjö Kommun och 
Linnéuniversitetet var konferensens tema 
”Allt är möjligt”, så även att till konferen-
sens registrering klockan 07.00 en helt 
vanlig torsdagsmorgon i mars, samla ihop 
16 spelmän från olika delar av länet, olika 
spelmanslag och olika traditioner. Tack alla 
för att ni kom och gjorde vår dag! Det var 
mycket uppskattat, deltagarna på konferen-
sen kände sig speciella och välkomnade av 
den vackra musiken. Stort tack! Det får vi 
göra om :-)

Carina Elmqvist

Docent Vårdvetenskap

Carina Elmqvist, Linnéuniversitetet, har här samlat deltagare från de spelgrupper hon själv medver-
kar i, nämligen Larsas Spelmän, Virda Spelmän och Lars Jönetegs Stråkforum.

Vi skulle spela folkmusik i 45 minuter och hade en lång lista som vi betade av i tur och ordning. Det 
✂✄☎✆ ☎✝ ✞✟✠✠☎✡✝ ☛☞☎✄✝✌✝✍✎ ✏✄✄✑☎✄☎☛ ☛☞☎✒✌☎✄✄✠ ✓☎✑ ✠✏✝✔☎ ☞✕ ✏✠✠ ✍✖✗☞☞☎✝ ✌✝✠☎ ✘✏✑☎ ✙✆✏✠ ✌✘✚☞✛

Vi låter Carina berätta själv om upprinnelsen till det här evenemanget.



Spelfot

5

Spelfot nr 2 Maj 2017

I valfri klädsel och med någon form av 
huvudbonad samlades föreningens med-
lemmar till Vår- och Hattfest sista fredagen 
i mars månad. 

Deltagarna visade prov på stor kreativi-
tet, vad gäller huvudbonad, vilket redan i 
kapprummet lockade till skratt. Välkomst-
✒✆✁✂✄✖✂ ✁ ✏✄✝✆✟��✖✡ ✁✂✡☞✎✠ ☞✌✞ ✄✗☎✑✑✖✂✠

första uppgift handlade om olika huvud-
bonader och vad dessa heter. Nu vet vi 
både hur en pillerburk och en Usjana ser ut.

Efter att damer och herrar hittat sin 
bordsgranne serverades god mat och 
dryck. Kvällens första sång var en Väl-

KALMARSUNDSDANSARNA HÄLSAR 
VÅRENS ANKOMST

komstvisa till känd melodi. Flera sånger 
under måltiden handlade om hattar och om 
våren till kända melodier. Danslokalen var 
✒✖✄☞✆✖✆✝✒ �✖✒ ✁✖✆✝ ☞✑✁✄✝ ✞✝✡✡✝✆✣

�✂ ✔✁✂✠✁✒✝ �✖✒ ✄☎ ✆✁✑✒✖✆ ✕✓ ✖✡✡ ✏✠✄✖-
drag gav deltagarna en hel del huvudbry. 
Varje bild skulle föra tankarna till ett 
”dragord” såsom dragplåster, tvärdrag  
och dragspel.

Innan kaffet blev det dans till inspelad 
�✟✠✁✄ ☞✌✞ ✒✓ ✏✌✄ ✜✢✆✖✂✁✂✎✖✂✠ ✠✕✖✑�☎✂

också svänga runt en stund. Till kaffet 
serverades god tårta och kaffevisa.

Kvällens vinnare av den mest kreativa 

huvudbonaden blev Ulla Gerdes och Leif  
Olofsson. Ulla med en för kvällen tillver-
kad huvudbonad som ett fågelbo och Leif  
med en hatt med tillhörande löshår. Grattis 
Ulla och Leif!
✝✢✆✖✂✁✂✎✖✂✠ ☞✆✒✜✢✆✝✂✒✖ ✤✝✟✑ ✡✝✌✄✝✒✖

Inger, Anita och Marianne med respektive 
för en mycket trevlig vår- och hattfest och 
överlämnade vårblommor. 

Kvällens avslutades inte alltför sent med 
ännu en stunds dans. Tack alla ni som ord-
nade festen och alla deltagare som bidrog 
med trevlig samvaro, sång och dans.

Elisabeth o Sune Johansson

Vinnarna Leif  Olofsson och Ulla 
Gerdes.
Foto Sune Johansson
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DISTRIKTETS ÅRSMÖTE I HUSKVARNA

✂ ✤✑✝✂✖✆✁✂✎✠✝✆✆✖✡✖✡ ✞☞✠ ✗☎✆✒✑✝✎✖✡ ✁

Huskvarna
Det första som gjordes var att skicka 

runt en anmälningslista bland medlem-
marna om vilka som kunde vara med vid 
de två tillfällena. Alla var mycket positiva så 
vi kunde ge klartecken snabbt och efter det 
tog all planering fart. Datum fastställdes 
till 21/1 och 25/3. Vi bokade Tvetagården 
för dessa arrangemang och då tyckte vi att 
mycket hade kommit på plats. Offerter 
✡☞✎✠ ✁✂ ✜✆✓✂ ✁✖✆✝ ✂☎✆✁✂✎✠✠✡☎✑✑✖✂ ☞✌✞ ✞☎✆ ☎✆

värt att påpeka att om man kan inta s.k. 
busslunch, d.v.s. att alla äter samma meny 
så påverkar det priset i högsta grad. Likaså 
☎✆ ✒✖✡ ✗✁✄✡✁✎✡ ✝✡✡ ✠✕✖✌✁✏✌✖✆✝ ✒✝✡✟� ☞✌✞

antal personer eftersom det också i hög 
grad påverkar priset. Trots detta var det 
fördelaktigast att inta årsmötets lunch på 
✂☎✆✑✁✎✎✝✂✒✖ ☎✑✒✆✖✆☞✖✂✒✖✂✣ ✤✆☞✎✆✝��✖✡ ✕✓

årsmötet följer gamla traditioner och där-
för inventerades möjliga programpunkter 
för ett socialt inslag efter lunch.

STYRELSE-
VALBEREDNINGSMÖTE
Den 21/1 var det distriktets styrelse och 
valberedning som arbetade mellan 9 och 
16. Dagen startades med fralla och kaffe-
te och därefter började ett digert arbete 
för deltagarna med avbrott för lunch som 
intogs på äldreboendet strax intill Tveta-
gården. Dagen avslutades med kaffe och 
en kaka och därefter reste var och en hem 
till sitt.

DISTRIKTETS ÅRSMÖTE
Nu började den stora planeringen med 
mycket stöd av Elisabet Johansson. Vi 

planerade för 60 personer, men slutsum-
man blev ca 50 deltagare. 

Årsmötet inleddes med en parentation 
för Åke Eriksson som avlidit under verk-
samhetsåret, Elisabet Johansson läste en 
vacker dikt av huskvarnasonen Alf  Hen-
riksson och Britt-Mari Arvidsson spelade 
�☞✕✕✓✂✎✖✂ ✝✗ ✤✖✆✂�✆✁✄ ✚☞✆✝✖✟✠ ✕✓ ✏☞✑✣

Vi bjöd in 2:e vice ordförande i Region 
Jönköping tillika distriktsordförande för 
Jönköpings läns socialdemokrater, Carina 
Ödebrink, att vara årsmötets ordförande. 

Förhandlingarna var klara före lunch 
och då hälsade Elisabet Johansson från Alf  
Henrikssons syster Gerd Sjögren, 98 år, 
som bor i Nässjö. Hon var aktiv i distriktet 
under åren 1945-1950 och 1954. 

FÖRTJÄNSTTECKEN
Hans Hjelm, ordförande för Svenska 
Folkdansringen, kom och delade ut två för-
tjänsttecken. Elisabet Johansson var över-
tygad om att två kandidater hade tillräckliga 
meriter och hon hade rätt: Ett silvermärke 
överlämnades till Sven-Erik Arvidsson och 

ett silvermärke till Britt-Marie Arvidsson, 
båda blev mycket överraskade.

ETT GEDIGET PROGRAM
Vi hade också besök av riksstyrelseledamoten 
Marianne Broman som presenterade sig och 
arbetet på riksnivå på ett mycket trevligt sätt.

Det var bra att ha en företrädare för Region 
Jönköping som ordförande för att de skall 

✁ ☛☎☞✠☎✓✂☎✖ ✂✄☎✆ ✡✒✔ ✆✌ ✌✝✗☛-
kvarna Folkdanslag förfrågan 
om vi skulle kunna ordna di-
striktets årsmöte och styrelse-
valberedningsmöte 2017.

Hans Hjelm överraskar Britt-Mari Arvidsson med ett förtjänsttecken. Maria Brander 
och mötesordförande Carina Ödebrink utgjorde resten av årsmötespresidiet. 
Foto: Elisabet Johansson

Lisbeth Davidsson är sedan flera år en 
av revisorerna i Folkdansringen Småland-
Öland. Foto: Elisabet Johansson
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få en uppfattning om hur mycket kultur 
folkdanslagen runt om i Sverige förmedlar.

Därefter var det lunch på äldreboendet och 
efter lunch gick vi iväg till Kruthuset som är 
Huskvarna stadsmuseum. 

Camilla Eskel, dansutvecklare i Region Jön-
köping, berättade om sitt uppdrag som under 
året skall leda till en hel del dansupplevelser 
och det hoppas vi skall kunna ge oss en kick.

Efter detta fortsatte programmet på 
Kruthuset där Ingegerd Vårbrant berät-
tade om Huskvarnas historia utifrån en stor 
väggmålning av konstnären Gösta Nyrén. 
Mycket av Huskvarnas historia kretsar kring 
Huskvarnafallen som gav kraft till tillverk-
ning av allehanda gods som huskvarnaborna 
kunde få sin näring från. Brukspatron Wil-
helm Tham kom till Huskvarna och fabriken 
1877 och då arbetade det 180 personer där. 
Wilhelm Tham var en mycket omtyckt och 
närvarande chef  som såg till att både kyrka, 
skola, badhus, idrottsplats och egna hem 
byggdes. Han förstod att om arbetarna på 
bruket mådde bra så arbetade de också bra. 
En mycket klok man!

Vi återsamlades på Tvetagården där dagen 
avslutades med kaffe, bulle och kaka.

Agneta och Sven Dillner

Sven-Erik Arvidsson får Svenska 
Folkdansringens förtjänsttecken i silver 
på skjortbröstet av riksordförande Hans 
Hjelm. Foto: Elisabet Johansson

Eftersom valen på distriktsårsmötet inne-
bar nyval av fyra personer var det befogat 
att kvickt samla den nya styrelsen till ett 
fysiskt möte i IOGT-NTO-lokalen i Vet-
landa den 1 april 2017. Värdar för dagen 
var Solweig och Lars-Bertil Bernholtz i 
Östra Njudungs folkdanslag.

Michael Lindberg, Värendsgillet, valdes 
in som ordinarie ledamot på ett fyllnadsval 
efter Åke Eriksson. De tre suppleanterna 
Mary Bjerstedt, Christina Wahlqvist-Ene-
falk och Anita Axelsson lämnade styrelsen 
vid årsmötet och i deras ställe kom Inger 
Lindkvist från Urshults bygdegille, Sven-
Erik Gustafsson från Eksjö folkdanslag 
och Gunnel Boström Syrén från Huskvar-

MITT I SMÅLAND

na folkdanslag. Under mötets gång hade 
vi möjlighet att lära känna varandra lite 
närmare inför kommande styrelsearbete. 

Marianne Broman från riksstyrelsen kom 
senare under dagen för att tillsammans 
med oss diskutera visioner, hinder och 
strategier för det fortsatta arbetet inom 
Folkdansringen Småland-Öland. En sam-
�✝✂✠✡☎✑✑✂✁✂✎ ✏✂✂✠ ✕✓ ✞✖�✠✁✒✝✂���✣✜☞✑✄-
✒✝✂✠✆✁✂✎✖✂✣✠✖✁✠�✝✑✝✂✒✣✂☎✆ ✏✂✂✠ ☞✌✄✠✓ ✖✂

förteckning över samtliga funktionärer. Se 
för övrigt sidan 2 i Spelfot.
Text och foto: Elisabet Johansson

En till synes ”ostyrig” ny styrelse. Fr.v. Emma Karlsson, Sven-Erik Gustafsson, 
Michael Lindberg, Gunnar Andersson, Gunnel Boström Syrén, Olle Andersson, 
Sven-Erik Arvidsson och dagens gäst Marianne Broman. Inger Lindkvist befann sig 
i Oskarshamn, Lena Hjelte hade redan hunnit lämna mötet och Elisabet Johansson 
fanns bakom kameran. 

Vetlanda ligger bra till, mitt i Småland, för ett möte för distrikts-
styrelsen.
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FOTNOT FRÅN ARKIVET

De tidigare kända uppgifterna om Otto 
✚✝✑�✆✖✆✎✠ ✑✁✗ ☞✌✞ ✞✟��✖✑✠✕✖✑✝✂✒✖ ✏✂✂✠ ✁

musikforskaren Stig Walins stora och spän-
nande underundersökning Die swedische 
Hummel (1952). Här kan man läsa att Otto 
✚✝✑�✆✖✆✎ ✜✢✒✒✖✠ ✁ �✍✟✂✎✆✙ ☞✌✞ ✁✙✡✡✝✒✖

till Växjö 1862, där han gick i lära hos en 
målarmästare fram till 1869. Malmbergs 
förehavanden försvinner därefter ur sikte 
innan han dyker upp som medarbetare 

till den kände dekorationsmålaren Svante 
Thulin i Lund. Från och med mitten 
av 1880-talet arbetade Otto Malmberg 
som dekorationsmålare, växelvis bosatt 
i Ljungby-trakten, Lund och Stockholm. 
Han slog sig slutligen ner i huvudstaden 
från och med 1911.  

Otto Malmberg bildade inte familj, men 
Stig Walin hade kontakt med Malmbergs 
syskonbarn. Walin anför en släktuppgift att 

Otto Malmberg skulle ha lärt sig att spela 
hummel av den okände målarmästaren 
i Växjö, som också gav Malmberg det 
instrument som han senare spelade på. 
✁ ✞✟✠✜✢✆✞✢✆✠✑☎✂✎✒✖✂ ✜✢✆ ✂☎✄✍✢ ✏✂✂✖✆ ✗✁

Otto Salomonsson Malmberg som lärling 
hos rådmannen och målaren Olof  Sjöqvist 
(1801–1877), som därmed skulle kunna 
vara givaren av instrumentet och läraren 
i hummelspel.

”OTTAR HYLL FRÅN VÄREND”
✂✖✡ ✏✂✂✠ ✖�✖✑✑✖✆✡✁✒ ✖✂ �☞✡✠✡✆✁✒✁✎ ✟✕✕✎✁✜✡

om ursprunget för Otto Malmbergs instru-
�✖✂✡✣ ☎✂✒✖✆ ✁✖✆✝ ✓✆ ✁ ✆✢✆✍✝✂ ✝✗ ✄✆✝✝✂✡✝✑✖✡

– 1908, 1909, 1915 och 1917 – var han an-
ställd på Skansen i Stockholm för att spela 
hummel. Då framträdde Malmberg under 
artistnamnet ”Ottar Hyll från Värend”. 
I en artikel i Svenska Dagbladet 29 maj 
1908 presenteras den ”allmogemusik” som 
Skansen skulle erbjuda under den kom-
mande sommarsäsongen. Där står bland 
annat att läsa: ”Som ett sällsynt förvärf  
för sommarens musikprogram torde det 
nu, så vidt kändt, allestädes inom landet 
✜✢✆✠✗✟✂✂✝ ✞✟��✖✑✠✕✖✑✖✡☛ ✗✝✆✝✣ ✤✓ ✖✡✡ ☎✄✡✝☛

åldrigt instrument, ärfdt efter mormodern, 

✞✚✓ ☎✝ ✑☎✄ ✏✆ ✡✖✏✝✑☎✠ ✏✆ ✞✓✕-
lands Musikarkivs 25-årsjubi-
leum kommer en utställning 
att produceras tillsammans 
med Kulturparken Småland/
Smålands museum i Växjö. 
Utställningen öppnar i slutet 
av oktober 2017 och fokuserar 
på två spännande musikinstru-
ment med starka kopplingar 
till den här delen av landet: 
hummel och trumma. I denna 
Fotnot presenteras lite nya 
uppgifter kring den sista kända 
hummelspelaren i den äldre 
traditionen som framträdde 
offentligt med instrumentet: 
Otto Malmberg (1848–1921).

Otto Malmberg, ”Ottar Hyll från Värend”, med sin hummel på Skansen 1917. Foto i 
Smålands Musikarkiv.
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kommer hummellekaren Ottar Hyll från 
Värend att fägna Skansens publik med 
sin hummelmusik, utförd dels fritt dels i 
form af  ackompanjemang till sång. Hum-
melinstrumentets ton är spröd och mycket 
vacker, påminnande om kantelets.”

Uppgiften om att Malmbergs hummel 
skulle vara en släktklenod bekräftas även 
av en annan källa. Den danska musikfors-
✄✝✆✖✂ ✘☞✆✡✖✂✠✖ ✤✝✂✟� ✡✆☎✜✜✝✒✖ ✞☞✂☞�

på Skansen 1917 och hon skriver i sin bok 
Middelalderens Strengeinstrumenter og 
deres Forløbere i Oldtiden (del 2, 1928) att 
Malmberg ”havde laert at spile paa Humle 
af  sin Mormor, der havde laert Kunsten 
af  sin Fader og alle tre havde benyttet det 
Instrument, han endnu gjorde Brug af ”. 

Malmberg spelade alltså på en hummel 
som skulle komma från hans mormor, 
vilken i sin tur hade fått instrumentet och 
lärt sig spela av sin pappa. Otto Malmbergs 
�☞✆�☞✆✠ ✜✝✆ ✞✖✡✡✖ ✚✓✂✠ ✤✖✡✖✆✠✠☞✂☛ ✜✢✒✒

1776, möjligtvis i Göteryd. Mormodern 
hette Brita Stina Månsdotter (1800–1886) 
och var född i Göteryd. Hon gifte sig med 
soldaten Carl Eskilsson Hyll (1793–1828) 
från Hinneryd, och de bodde på soldat-
torpet Hyltåkra i Hamneda. Det var alltså 

efter morfadern som Malmberg hämtade 
en del av sitt artistnamn, vilket ytterligare 
stärker kopplingen mellan instrumentet 
och hans släkt på mödernet. Efter ma-
✄✖✂✠ ✒✢✒ ✁✙✡✡✝✒✖ �✆✁✡✝ ✁✡✁✂✝ ✚✓✂✠✒☞✡✡✖✆

med sina tre barn till Södra Ljunga där de 
bodde i ett par olika backstugor – kring 
1850 antecknas det i husförsboken att hon 
är ”utfattig”.  I slutet av livet bodde Brita 
Stina hos dottern Chrestina Carlsdotter 
(1820–1894) i Runkarp Södregård i samma 
socken. I perioder under 1880-talet bodde 
även hennes barnbarn Otto Malmberg där, 
så de hade säkert goda möjligheter att över-
föra kunskaper i hummelspel. Chrestina 
Carlsdotter födde en oäkta son 1848, som 
✏✌✄ ✂✝�✂✖✡ ✂✡✡☞✣ ✁☞� ✗✁ ✠✖✡✡ ☞✗✝✂ ✗✝✆

hans fullständiga namn Otto Salomonsson 
Malmberg, och modern gifte sig 1856 med 
✠☞✑✒✝✡✖✂ ✁✝✑☞�☞✂ ✤✖✡✖✆✠✠☞✂ ✄✝✠✄ ☎✄✆✝✞✟

1904). Ifall Rask är fadern var han blott 16 
år när Otto Malmberg föddes. 

MALMBERGS HUMMEL
Malmbergs hummel har en unik form, 
✞✝✑✗✡ ✎✁✡✝✆✆✜☞✆�✝✒☛ ✠☞� ✁✂✡✖ ✏✂✂✠ ✝✂✒✆✝

humlar i svenska museisamlingar. Efter 
Malmbergs bortgång övertogs instrumen-

tet av systersonen Valfrid Salomonsson, 
som hade lärt sig spela lite i sin ungdom 
av Otto Malmberg. Detta instrument 
användes antagligen av fyra generationer 
i samma släkt, vilket i sig är anmärknings-
✗☎✆✡✠ ✁✒✝✎ ✏✂✂✠ ✂✡✡☞ ✚✝✑�✆✖✆✎✠ ✞✟��✖✑

i Scenkonstmuseets (f.d. Musikmuseets) 
samlingar i Stockholm och kommer att 
visas på utställningen i Växjö.  

VARFÖR VÄREND?
Förutom sin sejour i Växjö (i folklandet 
Värend) hade Otto Malmberg sina rötter 
i Sunnerbo härad, där han också tidvis 
bodde i vuxen ålder. Sunnerbo anges 
☎✗✖✂ ✠☞� ✕✆☞✗✖✂✁✖✂✠ ✡✁✑✑ ✁✖✆✝ ✝✗ ✒✖ ✑✓✡✝✆

som spelades in på fonografrullar med 
Malmberg på Skansen 1915. Det är därför 
något av ett mysterium varför han kallade 
sig ”Ottar Hyll från Värend”. Var det en 
anpassning till huvudstadspubliken som 
kunde antas vara mer bekanta med det mer 
mytomspunna Värend än det angränsande 
Sunnerbo?  

Mathias Boström

Arkivchef Smålands Musikarkiv

I år har dock arrangören Föreningen Sven Donats vänner bestämt att låta 
Donatism vila. I november arrangeras en nordisk festival och konferens 
kring spelmansböcker i Växjö, och Sven Donats och andra motsvarande 
notböcker kommer säkerligen att uppmärksammas där. 

Men ingen Donatism innebär inte att föreningens verksamhet tar sab-
batsår. Vi siktar istället på att till november ge ut en kommenterad utgåva 
✝✗ ✁✗✖✂ ✂☞✂✝✡✠ ✂☞✡✆☞✄☛ �✖✒ ✒✖ ✂✙✝ ✆✁☞✎✆✝✏✠✄✝ ✟✕✕✎✁✜✡✖✆ ✄✆✁✂✎ ✂☞✂✝✡

som framkommit och kommentarer kring låtarna i hans notbok. 
Mathias Boström

INGEN DONATISM 2017 – MEN EN NOTBOKSUTGÅVA!

De senaste åren har det uppskattade spelmansboks-
evenemanget Donatism arrangerats i Ormesberga 
bygdegård tredje lördagen i augusti.
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Det tog nästan 40 år tills jag tog mod 
till mig och anmälde mig till en av dessa 
kurser. Vad jag missat under min be-
tänketid vet jag inte, men om jag tänker 
på det jag upplevde under årets kurs i 
danser från Estland så får jag en stark 
känsla av att jag missat en hel del. För 
två år sedan var vi några par från min 
förening som deltog och då lärde oss en 
del engelska danser, vilka jag till stor del 
lyckats glömma igen, men roligt hade 
vi. Jag hade inte tillfälle att delta förra 
året då temat var danska danser, men i 
år passade det bättre så en lördag för 
några veckor sedan bar det av söder ut 
till Ljungby.

NYA ANSIKTEN
Det är alltid lika spännande och roligt 
att fundera över vilka jag kommer att 
möta den här gången. Vissa är gamla 
välbekanta ansikten, men också många 
nya. Inte då minst nya ansikten i form av 
✒✝✂✠✝✆✖ ✜✆✓✂ ✤☎✆✂✟ ✁ �✠✡✑✝✂✒✣ �☎✆�✝✆✖

bestämt från folkdansgruppen Rahvus-
kultuuriselts Kirmas som Sunnerbogillet 
haft utbyte med sedan 1990. 

ESTNISK KLANG I TEMPOT
Vi fick testa på, och kanske lärde vi oss, 
ett antal nya danser som i mångt och 
mycket hade samma grundsteg som vi 
är vana vid i våra svenska danser men 
med den speciella estniska klangen i 
musiken och tempot, ja det var ibland 
en utmaning. Jag är dock övertygad om 

ESTNISKA DANSER I LJUNGBY
När jag började mina stapplan-
de danssteg i mitten av 70-talet 
så hörde jag ganska snart och 
ofta talas om danskurserna i 
Ljungby. Om jag minns rätt 
så var det under en lång rad av 
år som vi talade om kurserna i 
internationella danser. 

Först visade Kirmas hela dansen.
Foto: Elisabet Johansson

Sedan fick alla prova på tillsammans med Kirmas dansare.
Foto: Elisabet Johansson

att tempot var ganska så reducerat i 
vissa av danserna så att även jag skulle 
hinna med.
Trötta men nöjda efter en dags arbete 
vände vi hemåt med en ambition att 
lära danserna vidare i föreningen. Att 
vi åker till Ljungby på kurs nästa år 

också vågar jag inte lova, men risken 
är nog stor.

Tack Sunnerbogillet från oss dansare 
i Tranås Hembygdsgille genom 

Hans Hjelm
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MED SMAK AV ESTLAND

Kirmas inledde kvällsprogrammet med att 
framföra de danser vi tidigare under dagen 
fått lära oss. Det var Oige ja vasemba, 
Aleksandra valss, Kalamies, Labajalg, 
✁�✆��✑✟✎✟ ☞✌✞✄✖✁✂✑✖✂✒✖✆ �✖✒ ✁✖✆✝✣✂✖✡

var en fröjd att se med vilken inlevelse och 
hållning danserna framfördes. Dans, musik 
och sång är en viktig del i den estniska 
identiteten. Labajalg, en bröllopsdans, 
anses vara en av de mest ursprungliga 
✒✝✂✠✖✆✂✝✣ �✙✝ ✄☞✆✖☞✎✆✝✏✖✆ ✡✁✑✑✄☞��✖✆

ständigt, men kraven på dessa är att de 
traditionella grundelementen ska ingå. Det 
är vad vi känner igen som polka-, schottis-, 
vals-, mazurka- och engelska steg. 

MED EN TILL SYNES ENKEL 
DANS SOM GRUND KAN MAN 

LEKA FRAM FORMATIONER 
OCH INNEHÅLL 

UTIFRÅN FANTASI OCH 
DANSFÖRMÅGA. 

Mellan dansinslagen presenterade Kirmas 
ordförande, Ülle Jaeger, dansarnas dräkter. 

DRÄKTHISTORIA
Det var en gedigen genomgång av dräkt-
✞✁✠✡☞✆✁✝ ☞✌✞ ✎✖☞✎✆✝✏ ✗✁ ✏✌✄ ☞✠✠ ✡✁✑✑ ✒✖✑✣

Traditionerna är starka, inte minst på 
de estniska öarna och i sydöstra delen 
av landet. Dräkterna är en viktig del i 

det kulturella arvet och används vid alla 
tillfällen som en sammanhållande symbol 
för identiteten. Tillgången på material och 
tillverkare är god och traditionella möns-
✡✖✆✏✎✟✆✖✆ ✝✂✗☎✂✒✠ ☞✌✞ ✟✡✗✖✌✄✑✝✠ ☎✗✖✂ ✁

dagens mode och klädedräkt, inte minst i 
stickade plagg.

LITE ESTNISK MATKULTUR
Tredje inslaget denna kväll var provsmak-
ning av några maträtter med estnisk touch. 
Det blev rödbetssoppa och piroger. Till 
soppan bjöds mustigt och mörkt estniskt 
bröd och rökt ost som Kirmas haft med 
sig. Småpratet vid borden visade att de 
flesta i publiken hade någon anknyt-
ning till Estland och att annonseringen i 
lokaltidningens evenemangstips faktiskt 
uppmärksammats. 

ÅTERTRÄFF
Besöket var inte långt, 7-9 april, men resvä-
✎✖✂ ✒✖✠✡☞ ✑☎✂✎✆✖ ✜✆✓✂ ✤☎✆✂✟ ✗✁✝ ✁✡☞✌✄✞☞✑�

och till Ljungby. Trots det tycker vi att syf-
tet med denna helg uppfylldes med råge. Vi 
✁ ✁✟✂✂✖✆✆☞✎✁✑✑✖✡ ✏✌✄ ✖✂ ✓✡✖✆✡✆☎✜✜ �✖✒ ✗✓✆✝

estniska vänner, vi kunde genomföra en hel 
dags kurs och ett kvällsprogram och vi är 
stolta över att ha fått tillfälle att dela med 
oss av Kirmas kunnande. En ovärderlig 
hjälp var vår tolk Lena Hjelmkvist, född 
i Sverige av estniska föräldrar och sedan 
länge bosatt i Ljungby. Med Lena som 
förmedlande länk och tack vare hennes 
inlevelse och engagemang slapp vi att gå 
omvägen via det engelska språket, ett stort 
plus för oss alla.

Blir du inspirerad att få veta mer om 
Estland? Gratulerar, du har mycket att 
uppleva i det moderna Estland som vårdar 
och utvecklar sina traditioner.
Text och foto: Elisabet Johansson

De vackra dräkterna presenterades av Ülle Jaeger, fjärde från höger. Längst till vänster 
Alli Põrk, folkkultursekreterare i Pärnu kommun, Kirmas dansledare Raivo Erm 
sittande, och Lena Hjelmkvist, eminent tolk, längst till höger.

Några timmar efter det att 
kursen i Estniska danser på 
Ljunggården i Ljungby avslu-
tats den 8 april fylldes lokalen 
igen. Nu var det de 13 dansar-
na från Kirmas, klädda i sina 
folkdräkter, Sunnerbogillets 
medlemmar, några kursdel-
tagare och övrig publik som 
uppmärksammat vår annonse-
ring. 
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KURS I SOCIALA MEDIER
Remona de Maré, verksamhetsutveck-
lare på Kulturens bildningsverksamhet 
var inbjuden att prata om kursen i sociala 
medier som Folkdansringen och Kulturens 
har samarbetet om. Vi är många som gått 
kursen och på Kulturens var man väldigt 
nöjd med resultatet. Kursen kommer att 
erbjudas i omgångar framöver så om nå-
gon är rädd att ha missat chansen så sitt 
✑✟✎✂✡ ✁ ✆✓✡✖✂☛ �✢✍✑✁✎✞✖✡✖✂ ✄☞��✖✆ ✗✁✒ ✁✖✆

tillfällen. Kulturens efterfrågade feedback 
från oss som redan gått. Någon önskade 
mer praktiskt om Facebook medan någon 
annan framhöll de diskussioner som startat 
i föreningen om sluten eller öppen grupp 
och vinsterna med de diskussionerna. Ett 
råd som kom från Remona var att om det 
✁✂✡✖ ☎✆ ✁✖✆ ☎✂ ✡✗✓ ✁ ✖✂ ✜✢✆✖✂✁✂✎ ✠☞� ✢✂✠✄✝✆

gå kursen (man måste vara tre för att det 
ska räknas som studiecirkel) så kan man 
slå ihop sig med en närliggande förening 
✜✢✆ ✝✡✡ ✆✑✁ ✁✖✆✣ ✚✖✆ ✜✖✖✒✆✝✌✄ ✢✂✠✄✝✠ ✝✗

Kulturens för att kunna utveckla kursen 
ännu mer. 

KORRÖFESTIVALEN
Flera distrikt gav oss andra goda exempel 
på hur de lyckats med till exempel mark-
nadsföring, fått nya medlemmar, arbetat 
på annorlunda sätt eller helt enkelt tänkt 
utanför boxen. Här kan vi vara stolta över 
att Småland-Öland fått förfrågan från Riks-
styrelsen att berätta om hur vi samarbetar 
med Korröfestivalen. Gunnar Andersson 
höll ett anförande på ca 15 minuter, illus-
trerat med ett bildspel. Han var nog lite 
nervös den gode Gunnar, men det märktes 
verkligen inte … 

KOMMUNIKATION
Det sista som diskuterades innan vi avslutade 
dagen var kommunikationsstrategi och kom-
munikationsplan. Tyvärr gick tiden för fort 
och vi hann inte med sammanställningen. 
Kvällen ägnade vi åt att avnjuta fantastisk 
folkmusik på Folk- och Världsmusikgalan. 
Ännu en orsak till att vara stolt över Småland-
Öland: Magnus Gustafsson, spelman från 
✁�✓✑✝✂✒☛ ✏✌✄ ✡✝ ✖�☞✡ ✕✆✁✠ ✜✢✆ �✆✖✡✠ ✟✡✎✓✗✝

✟ ✤☞✑✠✄✝✂✠ ✞✁✠✡☞✆✁✝✣ ✘✖✒✖✆✠✕✆✁✠✖✡ ✎✁✌✄ ✡✁✑✑

✤✖✕✠ ✤✖✆✠☞✂✣

NYA EVENEMANG
Under söndagen diskuterades Barnlek som 
förläggs till Sverige år 2020. En förening 
har lämnat in ansökan om att få arrangera 
Barnlek, men det vore väldigt roligt om det 
✗✝✆✁✖✆✣�✡✡✖✆✑✁✎✝✆✖ ✖✡✡ ✠✡☞✆✡ ✝✆✆✝✂✎✖�✝✂✎ ✠☞�

kommer framöver är Nordlek i Falun 2018. 
✘☎✆ ✏✂✂✠�✢✍✑✁✎✞✖✡ ✝✡✡ ✝✂�☎✑✝ ✠✁✎ ✠☞� ✜✟✂✄-
tionär. År 2020 fyller Folkdansringen 100 år, 
det har bildats en arbetsgrupp som arbetar 

KONFERENS OCH GALA I HELSINGBORG
✁✚✄✔✑✏✝☛✖✌✝✍☎✝☛ ✚✖✑✂✙✖✏✝✑☎✔✚✝✂☎✖☎✝☛ ✌✝☎✄☛✌✝✍✂✚✖✍ ✑☎✝ ☎✄☎☎✆ ✓✏✖☛ ✂✄☎✝ ✂✙✖✞✏✑☎ ✓☎✑ ☎✝ ✆✟✄✔✚✓☛✠-
lunch. Gunnar Andersson och jag, Emma Karlsson, representerade distriktsstyrelsen i Småland-
✞✄✏✝✑✛ ✟✕✖ ✖✌✔☛✚✖✑✂✙✖✏✝✑☎✝✏✝☛✝✞☎✄✓ ✘✟✄☛✏✑☎ ✚☛☛ ✏✄✄✏ ✘✞✟✖✠✄✌✍✠ ✆✟✄✔✚✓✝✏ ✠✌✄✄ ✔✚✝✂☎✖☎✝☛☎✝ ✚✒✘

✞✔✕✝☎☛ ✑✌☛✠✖✌✔✠☛✚✖✑✂✙✖✏✝✑☎ ✠✏✖✌✏✝✝☎✝✏✄✄✌✝✍ ✘✟✄☛✏✑☎ ✚☛☛ ✆✟✄✔✚✓✝✏ ✠✌✄✄ ✞✔✕✝☎✛ ✠☎✑ ☎✝ ✆✏✖✓ ✔✟✝☛✄✏

av välkomnande och gemenskap samt en mätt och nöjd mage startade själva konferensen. 

�✖✒ ✞✟✆ ✗✁ ✠✄✝ ✏✆✝ ✖✂ ✠✓✒✝✂ ✠✡☞✆ ✞☎✂✒✖✑✠✖✣

✂✝✆✍✖ ✆✁✄✠✠✡✙✆✖✑✠✖✑✖✒✝�☞✡ ✞✝✆ ✖✡✡ ✖✑✑✖✆ ✁✖✆✝

distrikt som de har ett litet extra ansvar 
för att ha kontakt med. Efter att ha pratat 
☞� ✝✑✑✝ ✆☞✑✁✎✝ ✜✆✝�✡✁✒✝ ✖✗✖✂✡ ✠✓ ✏✌✄ ✗✁☛ ✝✑✑✝

distriktsombud möjlighet att träffa ”vår” 
riksstyrelseledamot. För oss i Småland-Öland 
är det Marianne Broman som är vår rikssty-
relsekontakt. Det kändes väldigt bra att få tid 
och möjlighet att arbeta på en bra kontakt 
för framtiden. 

AVSLUTNING PÅ SKÅNSKA
Hela ordförandekonferensen avslutades på 
skånskt sätt med en stunds möjlighet till dans 
och lärande med folklig menuett och engelska 
från Kullabygden. 

Du förstår att helgen har varit givande, 
lärorik, inspirerande, njutbar … ja får du 
chansen att åka på ordförandekonferens 
någon gång SÅ TA DEN! Du kommer inte 
att ångra dej!!!

Text och foto: Emma Karlsson

Folkdansringen Småland-Öland hade fått förfrågan att berätta om samarbetet med 
Korröfestivalen. Gunnar Andersson presenterade detta i ett bildspel.
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SPELMANSSTÄMMA I ÅKE UFOS ANDA

Åke var en känd gestalt både med sitt 
✒✆✝✎✠✕✖✑ ☞✌✞ ✠✁✂✝ ✏✂✝ �✖✑☞✒✁✖✆ ☞✌✞ ☞✌✄✠✓

dikter som han skapade och gärna delade 
med sig av, även på spelmansstämmor i 
Danmark och Norge. Åke Ufo som fått sitt 
smeknamn på grund av sitt stora intresse 
för utomjordiska fenomen var inte bara 
✠✕✖✑�✝✂ ✟✡✝✂ ☞✌✄✠✓ ✖✂ ✑✁✗✠✏✑☞✠☞✜ ✠☞�

med hela sitt jag spred trivsel och glädje 
där han var.

HOLAVEDENS SPELMÄN
Även 2011, det år Åke avled hade han 
hunnit vara med på vårens stämma och 

alltsedan dess har Holavedens Spelmän 
fortsatt traditionen med att arrangera 
spelmansstämma i Åkes anda och till hans 
minne! Åke brann för att barn skulle få 
vara med och ta plats på stämman, och i 
år arrangerades därför en låtkurs för barn 
innan stämman drog igång. Det var elever 
✜✆✓✂ �✆✝✂✓✠ �✟✠✁✄✠✄☞✑✝ ✠☞� ✆✑✣✝✣ ✏✌✄ ✑☎✆✝

sig Åkes låt ”Trollungarnas schottis” under 
ledning av Nina Enell och Sanna Ahlér. De 
var då uppvärmda och i form att hänga 
på när de vuxna spelmännen anlände och 
stämman kunde starta klockan två. Sedan 
var det full fart på spelet ända till midnatt! 

SPELGLÄDJE OCH FÖRTÄRING
Tranås Hembygdsgård svarar inte bara för 
trevliga rum som den här dagen var fyllda 
med musik i varje vrå. Där serverades också 
✄✝✜✜✖☛ ✗✓✜✁☞✆ ☞✌✞ �✁✒✒✝✎ ✕✓ ✄✗☎✑✑✖✂ ✜✢✆

både spelmännen och de som kom för att 
lyssna. Viktigast på denna stämman är spel-
glädjen och det långa allspelet som är helt i 
Åkes anda, med låtar som han själv kompo-
nerat blandat med låtar från spelmän från 
Sommenbygden och allspelslåtar från hela 
landet. Det var verkligen en kväll som gav 
energi och spellust till resten av året!

Hälsningar Nina Enell

✁✖✏✝✕☛☛☞☎✄✓✏✝✝☎✝ ✂✔☎ ✄☎✂✚✄ ✆✗☛✠✏✂☛☛✚✝ ✝☎✆✂✝☎✂✄☎☎✞ ✂☎☛✙✔✠☎ ✟✌✠✌✍✠ ☛☞☎✄✓✏✝☛☛✠✟✓✓✚✖ ✖✗✝✠ ✚✓ ✌

✄✏✝✑☎✠✛✠✟✖ ✘✏✝ ✂✡✄✄✑☎ ✆✄ ✕✖ ☎✆✄✝ ✂✞✙✑ ✘✏✝ ☛✞✟✄✆ ✌✝ ✠✌✄✄ ☎✝ ☛☞☎✄✓✏✝☛☛✠✟✓✓✏ ☞✕ ✁✖✏✝✕☛✝☎✓✂✡✍✑☛✍✕✖✑✛

En stämma som alltsedan dess hållits första lördagen i mars och nu i 30 år har samlat spelmän från 
många olika håll. De 4 mars i år var det återigen dags för en spelmansstämma i Åke UFOS anda och  
på bilden ser vi hur man lyckas uppfylla hans önskningar med att samla ungdomarna runt ”honom”.
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Elisabet Johansson förklarade klart och 
tydligt att tidningen måste ges ut minst 4 
gånger per år för att få det låga portot från 
✤☞✠✡✂☞✆✒✣ �✆☞✡✠ ✒✖✂✂✝ ✠☞✑✄✑✝✆✝ ✁✂✜☞✆�✝-
tion återkom diskussionen.

Detta tycktes mig onödigt då det fanns 
många lika viktiga frågor som skulle be-
handlas under dagen.

Jag personligen längtar efter att Spelfot 
skall dimpa ner i brevlådan, så därför är jag 
mycket glad att jag får tidningen 4 gånger 
per år. Så mycket intressant att ta del av. 
Som medlem i Huskvarna folkdanslag 
får jag tack vare Sven-Erik Arvidsson, 
Emma Karlsson i styrelsen Folkdansringen 
Småland-Öland och Britt-Mari Arvidsson 
i styrelsen Smålands spelmansförbund 
information från distriktets olika samman-
komster under året, men trots detta är det 
mycket nytt och intressant jag får ta del av 
via Spelfot. Vidare ser jag mycket positivt 
med sammanhållningen mellan dans och 
spel som tidningen ger. 

Hur skall ni i föreningar som inte har 
representanter i distriktsstyrelsen få ta 
del av all information om inte tidningen 
lever kvar?  
Med detta lilla inlägg vill jag passa på att 
tacka redaktionen för det enorma arbete 
✠☞� ✑☎✎✎✠ ✂✖✆ ✜✢✆ ✝✡✡ ✗✁ ✠✄✝✑✑ ✜✓ ✒✖✂✂✝ ✏✂✝

tidning.
Tack också till de positiva och trevliga 

ledarskribenterna.
31 mars 2017

Agneta Dillner

Huskvarna folkdanslag

SPELFOT VI VILL HA FÖRSLAG PÅ DANSER FÖR 
UPPVISNING!

Vi vill samla bra danser, med dansbe-
skrivning och musik, i en mapp som kan 
tillhandahållas alla föreningar. Kan man 
acceptera tanken att det inte måste vara helt 
perfekt i uppvisningen, skulle man kunna 
välja ut några danser till ett speciellt tillfälle 
✠☞� ✢✗✝✠ ✁✂ ✕✓ ✞✖��✝✕✑✝✂ ✝✗ ✖✂ ✖✑✑✖✆ ✁✖✆✝

föreningar. Dansarna skulle sedan bara be-
höva träffas en stund innan uppvisningen 
för en sista genomgång.

Vi tar tacksamt emot era förslag – dans, 
dansbeskrivning och musik, till adresserna:
- Brev, till Folkdansringen Småland-Öland, 
c/o Lena Hjelte, Venskögle 6, 57080 VIR-
SERUM
- E-mejl, till lenahjelte@telia.com
Hälsningar
Styrelsen för Folkdansringen Småland-
Öland/

Lena Hjelte, Emma Karlsson

Under distriktets årsmöte på 
✁✆☎✠✏✍✕✖✑☎✝ ✌✝✗☛✔✆✏✖✝✏ ✑✌☛-
kuterades om Spelfot skall ges 
ut 2 eller 4 gånger per år. 

För att underlätta för folkdansare att göra uppvisningar med 
✟☎✖✏ ✑✏✝☛✄✏✍ ✌✝✂✄✏✝✑✏✑☎✎ ✏✝✠✌✝✍☎✝ ✂✙✖ ✏✠✠ ✑☎✠ ✟✖ ☛✆✕✖✠ ✏✠✠ ✂✕ ✌✘✚☞

tillräckligt många dansare eller för att göra en STOR dansuppvis-
ning, vill vi ha förslag på danser som inte är alltför komplicerade 
men ändå gör sig bra vid uppvisningar.

I år är som vanligt Folkdansringen Småland-Öland med och visar upp sig på Korrö 
folkmusikfestival. 

KORRÖ FOLKMUSIKFESTIVAL 28-29 JULI

Välkomna till Korrö 

folkmusikfestival

Folkdansringen Småland-Ölands 

Korrökommitté

Vi kommer att ha
� ✁✂✜☞✆�✝✡✁☞✂

� ✗✁✠✂✁✂✎ ✝✗ ✒✆☎✄✡ ☞✌✞ ✠✑✢✍✒

� ✕✆☞✗✝ ✕✓ ✜☞✑✄✒✝✂✠

� ✜☞✑✄✒✝✂✠✟✕✕✗✁✠✂✁✂✎✣

Nytt för i år är
� ✤✆☞✗✝ ✕✓ ✒✝✂✠ ✜✢✆ ✆✝✆✂✣

Kl. 15:00 och 19:00 båda dagarna, en halv-
timme varje gång.
✤✑✝✡✠✖✂ ☎✆ ✖✂ ✂✙ ✒✝✂✠✆✝✂✝ ✗✁✒ ✆✝✆✂✗✖✆✄-
samheten.
� ✂✌✡✝✎☞✂✖✂ ✏✂✂✠ ✁✂✡✖ ✁ ✓✆ ✟✡✝✂ ☎✆ ✖✆✠✝✡✡

av en ny dansbana i anslutning till Logen.

Fiol byggd av riksspelman Thore Härdelin säljes 
för 32.000 kr.

✁✝✎ ✄✢✕✡✖ ✏☞✑✖✂ ✠☞� ✂✙ ✁ ✍✟✑✁ ✄✆✆✂✣ �✗✁✡✡☞ ✏✂✂✠

kvar. Thore är också informerad om försäljningen. 
Fiolen har ett makalöst vacker ton över hela re-
gistret.

Sten-Åke 070-672 93 72

SÄLJES
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SMÅLANDS FOLKMUSIKLÄGER 2017

✔✑✑ ✟✂✒✖✆✗✁✠✂✁✂✎ ✠✄✖✆ ✕✓ ✏☞✑☛ �✖✂ ✒✟ ✠☞� ✠✕✖✑✝✆ ✂✓✎☞✡ ✝✂✂✝✡ ✁✂✠✡✆✟�✖✂✡☛ ✡✣ ✖✄✣ ✁✢✍✡☛ ✂✙✌✄✖✑✞✝✆✕✝☛ ✌✖✑✑☞ ☎✆ ☞✌✄✠✓ ✗☎✑✄☞��✖✂✣

Vi startar varje morgon med gemensam uppvärmning, därefter spelar vi hela dagarna i nivåanpassade grupper. Du kommer att utöka 
✒✁✂ ✆✖✕✖✆✡☞✝✆ �✖✒ ✁✖✆✝ ✞☎✆✑✁✎✝ ✑✓✡✝✆ ☞✌✞ ✠✝�✡✁✒✁✎✡ ✜✓ �✝✠✠☞✆ �✖✒ ✠✕✖✑✡✖✄✂✁✄✣ ✂✁ ✠✕✖✑✝✆ ☞✌✄✠✓ ✑✁✡✖ ✠✡☎�✂ ☞✌✞ ✄☞�✕✠✕✖✑✣

✤✓ ✄✗☎✑✑✝✆✂✝ ✆✑✁✆ ✒✖✡ ✖✂ ✞✖✑ ✒✖✑ ✑✖✄✝✆ ✠✝�✡ ✠✓✂✎ ☞✌✞ ✒✝✂✠✠

Gransnäsgården ligger vackert vid en sjö – så glöm inte badkläder!

Datum: 2-6 augusti
✤✑✝✡✠� ✛✆✝✂✠✂☎✠ ✄✟✆✠✎✓✆✒☛ ✟✡✝✂✜✢✆ ✔✂✖✆✙

�✟✆✠✑✖✒✝✆✖� ✁✁�☞✂ ✤✖✆✠✠☞✂☛ ✛✟✠✡✖✂ �✆☞✒✁✂☛ ✚✝✆✁✄✝ �✍☎✆✂✆☞✆✎ ☞✌✞ ✘✖✑✁✂✖ ✁✂✎✗✝✆✠✒☞✡✡✖✆ ☎✝✒�✁✂✁✠✡✆✝✡✁☞✂✂✣

Anmälan: Görs på www.bilda.nu, sökord: gransnäs.
Kursavgift: 2.000 kr. Betalas in till Smålands Spelmansförbund, plusgiro 44 80 33-1, gärna hela summan eller minst 500 kr senast 

15 juni. Resterande kursavgift kan betalas kontant vid kursstarten.

Du kan söka bidrag till kursavgiften hos Smålands Spelmansförbunds Stiftelse för unga Spelmän. Mer upplysning på spelmansför-
bundets hemsida eller Heléne, tel 0733-83 68 49, e-post: helene.ingvarsdotter@kalmar.se

Arrangörer: Smålands Spelmansförbund i samarbete med Sveriges Spelmäns Riksförbund, Studieförbundet Bilda, Vätterfolk samt Hans 
Ankarblom Tandvård AB

Precis som förra året är vi på Gransnäs kursgård, som ligger i norra Småland mellan Eksjö och 
Tranås. Vårt folkmusikläger är för dig som är mellan 9 och 16 år och som spelat minst 4 terminer. 











Spelfot - Medlemsblad för Smålands Spelmansförbund och Folkdansringen Småland-Öland
Ansvarig utgivare: Elisabet Johansson, Hantverkaregatan 3, 341 36  Ljungby                                    Spelfot nr 2 Maj 2017

POSTTIDNING B

Lördag 20 maj
Slöjdbytardag i Kalmar
Se annons sid 18

25-27 maj
Oskarshamnsdansen
Se annongs sid 16

Lördag 27 maj
Spelmansstämma i Klöva Hallar
Se annons sid 18

Tisdag 6 juni
Spelmansstämma i Kalmar
Se annons sid 17

Lördag 8 juli
Spelmansstämma i Hallaryd
Se annons sid 18

26-29 juli
Korrölägret – Ungdomskurs på Korrö
Se annons sid 19

26-30 juli
Åbo inbjuder folkkulturentusiaster till att 
✏✆✝ ✝✁✂✑✝✂✒✠ ✜✢✆✠✡✝ �✟✆☞✕✖✝✒✖

Söndagen 30 juli
Spelmansstämma i Rävemåla
Allspel.
Våffelservering av Hembygdsföreningen.

Tisdag 1 augusti, kl 18.30
Spelmansstämma efter Johan Jäng
Hembygdsgården i Väckelsång.
Allspel.
Fika serveras av Hembygdsföreningen

Söndag 6 augusti
Spelmansstämma i Skatelöv
Se annons sid 16

Söndag 13 augusti
Sjölanderstämman i Urshult, Lunnabacken
Se annons sid 17

Smålands Spelmansförbund har noter och skivor till försäljning. 

 Medlemspris Icke medlem
Anders Larssons notbok  150 kr 180 kr

Krokiga låtar och rakryggade spelmän 
från Markaryd, bok + cd-skiva av 320 kr 350 kr
Jeanett Rousu

Källan i Slaka, en bok om svensk folkmusik 200 kr 200 kr
✝✗ ✚✝✆✁✖ �☎✂✂✖ ✤✖✆✠✠☞✂

CD-box med 3 skivor 90 Småländska låtar 180 kr 180 kr
ur Gösta Klemmings häften

✞✝ ✁�✓✑☎✂✒✠✄✝ ✑✓✡✝✆☛ ✝✆✆✝✂✎✖✆✝✒✖ ✜✢✆ ✏☞✑✖✆ ☎✝ ✄✆ ✆✝ ✄✆

☞✌✞ ✝✑✡✏☞✑ ✝✗ ✛✢✠✡✝ �✑✖��✁✂✎

Några svenska folkdanser samlade av Gösta 30 kr 40 kr
Klemming
Innehåller beskrivning av t ex Hälsingepolska, 
Jämtpolska, bakmes samt olika varianter av 
småländska polskor tillsammans med noter på
lämplig musik.

Faksimilupplaga av spelmannen 30 kr 50 kr
Aug. Strömbergs kompositioner

Småländsk folkton 100 kr 110 kr
�✝ ✑✓✡✝✆ ✜✢✆ ✞ ✏☞✑✖✆ ✟✆ �✖✂✂✝✆✡ ✁✄☞✎✑✟✂✒✠ ✂☞✡✆✢✌✄✖✆

�☞✡✆☞✄ ✖✜✡✖✆ ✤✖✡✖✆ ✂✟✜✗✝

193 låtar med kommentarer

Allspelslåtar 2013  50 kr 50 kr
21 låtar utvalda såsom 
”vanliga” allspelslåtar

CD Små länders låtar 100 kr 120 kr
Valda låtar ur ”Bruna pärmen”
Noter till CD Små länders låtar 60 kr 60 kr

✂�✁✠ ✤✆✁✠ ✜✢✆ ✕☞✆✡☞ ☞✌✞ ✖�✆✝✑✑✝✎✖ ✡✁✑✑✄☞��✖✆✠

Notlager: Viola Ek viola.ek@bredband2.com

VAD HÄNDER NOTER OCH SKIVOR
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SLUT!
NY VERSION 2017!


