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Medlemstidning för Stockholms Spelmansgille Nr 1/2017 
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Årsmötet valde följande personer till nämnd och funktionärer för år 2017: 

Nämnden: 
Valda på två år 2016-2017: 
Styresman Stefan Lindén 
Ledamot Ebbe Nordin 
Dessa sitter kvar ett år 
Ledamöter valda på två år 2017-2018: 
Christine Branden 
Pia Edvall 
Ledamot fyllnadsval för år 2017: 
Lasse Lidgren 
Ersättare valda på ett år 2017: 
1:e ersättare Ingela Thalén 
2:e ersättare vakant 

Revisorer: 
Två Granskningsmän: 
Kaj Jarlevik 
Ulf Fredriksson 

Övriga Funktionärer: 
Spelfogde: Allan Westin 
Ställföreträdande spelfogde: Lars Thalén 
Notfogde och arkivarie: Allan Westin 
Redaktör för Gillaren: Inga Bergenmalm 
Webbansvarig: Inga Bergenmalm 
Försäkringsansvarig: Stefan Lindén 
Regissör: Klas Lundqvist 
Arbetsgrupp för spelmansstämmor: vakant, 
årsmötet hänvisade till nämnden. 

Valberedning: 
Till valberedare valdes Klas Lundqvist och 
Stanislav Klaczany. 

Medlemskap: 
Information: Stefan Lindén, tel. 0706-551552. Enskild medlem 300 kr. Familj 350 kr. 
Betalningsmottagare: Stockholms Spelmansgille. Anm. Årsavgiften för 2017 skall ha inkommit till 
Gillets plusgirokonto nr 56312-2 senast 2017-03-31. Halv avgift för medlemmar som inträder hösten 
2017 

Det är viktigt att notera att de som har instrumentförsäkring betalar i god tid. Avgiften (obs: både 
försäkringspremien och medlemsavgiften) skall för dem finnas bokförd på Gillets plusgirokonto senast 
sista januari, annars får de en lucka i försäkringsskyddet.  

Musikinstrumentförsäkring: 
Försäkringshandläggare: Stefan Lindén, tel. 0706-551552. Information, se hemsidan. 

Medlemstidning för Stockholms Spelmansgille. Ansvarig utgivare: Stefan Lindén. Detta är Gillaren nr 1/2017 
publicerad i augusti 2017. Framsidesbild: Gillets spelledare Allan Westin i Rålambshovsparken inför 6e 
junifirande.



Övningar i Stockholms Spelmansgille hösten 2017
Vi övar varje onsdag från 16/8 till en bit in i december kl. 18.00 – 21.00 (samling kl.17.45) 
i Tellus lokaler Lignagatan 8, 1 trappa ned (vid Hornstull)
Närvaro kostar 20 kr/gång + 20kr/gång till fika om du vill ha fika! Gärna i förväg till PG 56312-2      
Det finns även noter till försäljning. Ta gärna med inspelningsapparat. 
Dessutom ”Gillestuga”, en spelträff vissa söndagar på Jakobsbergs gård i Bredäng kl. 13.00-ca 16.00 
Samling för onsdagsgruppen 12.15, för övriga spelmän 12.30. Datum 24/9, 29/10, 26/11. 
Understrukna nummer = nya låtar

Augusti (vi börjar 16/8) Tonart November Tonart
316 Schottis fr. Stockholm G D

G Dm
D Dm

64 Blinde Petter, hambo 
70 Polska e. Ossian Eklund 
46 Skålbergslåten G G

Dm G
G G D G G 
G D
G D
G

304 Schottis fr. Burträsk 
220 Hökpers vals
  32 Lantzens julpolska

66 Örbyhuspolskan 
217 Trønderbrura, vals 
702 Skräddarkadrilj 
424 Ärtemarschen

7 Ingrid Dardels polska 
509 Tillbergs polkett C

210 Vals fr. Norra Råda
503 Haglunds polkett

62 Hamburgerpolska, Sthlm. 
28 Känner du den…
306 Reinländer fr. Eda
202 Baltzerjungfrun, vals D 13 Furuboms polska Am C

September December
45 Silltunnelåten, polska D 421 Trettondagsmarschen A

301 Schottis fr. Anundsjö GD 22 Julottan, polska G
55 Vad jag har lovat C plus en del annat som bestäms senare
71 Marcuspolskan Dm D

G
D G
G
D
Dm
G III

Dm Tonartsbeteckningarna D,G,   o.s.v.
G betyder Ddur, Gdur,    o.s.v.
Dm Moll markeras med m
Gm t.ex : Dm betyder Dmoll
D
G Undrar du över något ring Spel ledare :
G Allan Westin 08- 38 10 42 
G

507 Svartsmarapolkan
205 Folkärnavalsen

4 Polska fr. By
409 Klövsjö brudmarsch

47 Spel-Gulles polska 
411 Långbacka- Jans gånglåt

Oktober
806 Fäbodlåt, Mälarhöjden 
603 Engelska eft. Tuven

38 Polska eft. Moberg 
212 Silkesvalsen

40 Orrskutt, polska 
513 Värmdöpolkett

25 Kumlapolskan e. Zuaw
35 Hambo på logen

419 Säbb Johns gånglåt G
15 Gladers polska D
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Gillet på 6 juni firande i 
Rålambshovsparken  

Nationaldagen den 6 juni blev en strålande dag, 
både när det gäller vädret och spelningen för 
Stockholms Spelmangilles del. Solen sken från 
en nästan molnfri himmel och vinterkappor och 
jackor kunde äntligen lämnas hemma, till 
förmån för de vackra folkdräkter som istället 
fick tillfälle att luftas. Flera av gillets 
medlemmar kom i sina fina dräkter när vi 
samlades i Rålambshovsparken vid 12-tiden för 
en repetition, inför det uppträdande vi skulle ha 
senare på dagen, tillsammans med Akademiska 
Folkdanslaget.  

Det är Kungsholmens stadsdelsförvaltning som 
anordnar nationaldagsfirandet i parken 
tillsammans med representanter för olika 
organisationer som var på plats för att 
informera om och visa upp sina verksamheter 
bl. a.  inom idrott och hälsa. På scenen vid den 
gamla amfiteatern höll Kulturskolan i de olika 
uppträdandena vilka pågick hela eftermiddagen. 
Ett av inslagen var Akademiska Folkdanslagets 
uppvisning av olika svenska folkdanser där Gillet 
fått äran att stå för musiken. Folkdanslagets 
dansledare och likaså Gillesmedlemmen 
Magnus Carlegrim hade förmedlat kontakten, 
och stod också för danskoreografin. Dessutom 
var det tänkt att vi skulle bedriva buskspel med 
möjlighet för besökarna att delta i dans 
tillsammans med Folkdanslaget. 

Medan vi repeterade började folk samlas i 
parken som till sist blev mycket välfylld av 
festglada människor på medhavda filtar och 

med picknickkorgar, eller som utnyttjade 
stånden med s. k. streetfood som serverade 
mat av olika slag runt parken, samtidigt som 
många gick omkring och såg på, eller deltog i de 
olika aktiviteter som pågick. För vår del letade vi 
upp en lämplig plats för buskspel som också 
gjorde det möjligt för danslagets medlemmar 
att aktivera folk omkring oss att delta i dansen. 
Det gick över förväntan bra och blev full 
aktivitet tills vi slutligen skulle upp på scenen för 
att spela till Akademiska Folkdanslagets 
uppträdande.  

Magnus Carlegrim hade utarbetat ett program 
med folkdanser av flera olika slag som 
framfördes i tät följd. Bland annat den så 
kallade Oxdansen som är en svensk folkdans, av 
okänt ursprung, där män parvis dansar tungt 
och burleskt som om de träter med varandra. 
Ett mycket populärt inslag som var roligt för oss 
i Gillet att spela till. Även i övrigt innebar det 
här samarbetet med Akademiska Folkdanslaget 
att vi fick prova på en del låtar som vanligen 
inte ingår i gillets repertoar, som t ex Åtta man 
Engel, Skrälåten och Trekarlspolska. En riktigt 
rolig erfarenhet och upplevelse. 

Efter uppträdandet återtog vi vår position i 
buskarna och bidrog med spel och dans för 
många intresserade besökare till sena 
eftermiddagen. 

 Anita Deak 
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Onsdagsövningar på Tellus 

Foto: Inga Bergenmalm

Ur gillereglerna :
Gillet har till uppgift att
- bevara, utveckla och arbeta för den folkliga
tonkonsten 
- vidmakthålla och höja intresset och förståelsen för
den gamla spelmanskulturen 
- tillvarata äldre och nyare folklåtar
- genom spelmansträffar höja färdigheten särskilt i
samspelning och genom offentliga 
framträdanden utåt sprida kännedom och 
popularisera folkmusiken 
- i trivsam och enig samvaro stärka
samhörighetskänslan spelmän emellan 

Succé för Don Gillamstämman i Januari 
Första söndagen efter nyåret bjöd Stockholms spelmansgille in till Spelmansstämma i nya lokalerna på 
Tellus Fritidscenter vid Hornstull. De nya lokalerna på Tellus fylldes med spelmän förstås. Dansgolvet är 
stort och här finns plats för många fler dansare.  

Don Gillam, Håkan Hällback, Magnus Carlegrim(durspel)  Rolf Siwertz och Klas Lundkvist 

Trevligt att vi fick besök av så många durspelare på stämman. 
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Allspel till dans är roligare än bara allspel och här finns gott om plats för dans. Det var också kul att vi 
fick så stor lyssnande publik, som de boende på Tellus fritidcenter. 

 Du vet väl att du kan se videoklipp på Gillets webbsida ? Där ligger en liten film när 
 Don Gillam håller tal på stämman. Sevärt och mycket annat ! 

http://stockholmsspelmansgille.se/Film/index.html 

I Järfälla ordnades Midvinterstämman andra helgen i februari 

 Foton: Inga Bergenmalm 

Årets Midvinterstämma gick av stapeln lördag den 21 
januari 2017 i ny lokal, Järfälla gymnasium i 
Jakobsberg. Stockholms Spelmansgille var inbokat 
på spel till gammeldans men det blev lite olika bud 
om vilken sal vi skulle spela i. Det blev så att vi i 
stället spelade huvudsakligen polskor, vilket gick 
bra trots repertoarändringen i sista stund. Vi 
spelade bl.a  ”Känner du den”, ”Zuaw” 
(Kumlapolskan), malungspolskorna ”Åker 
Erland”och ”Malungslek” liksom några 
Bodapolskor.  
Ett 35-tal spelmän från Onsdagsgruppen deltog,        
med gott om komp-spelmän förutom nyckelharpister och fiolspelare. 
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Vår stämma vid Jakobsbergs gård i Bredäng 
Den numera årliga traditionella våravslutningen för Stockholms spelmansgille är förlagd till sista 
söndagen i maj. Här bjöds på fint spel från scenen, både från inbjudna spelmän och spelmanslag och 
öppen scen. Många lyssnande gäster. Mindre antal dansande, vilket är synd då det finns både 
utomhusdansbana och gott om plats för dans inomhus.  

 Bengt Mattson och Maria Ehrman  Peter Puma Hedlund 

 Ann Ivering och Conny Axelsson  Kaj Nenning 

Vitabergsparken Skön stämning har vi haft i Vita Bergsparken på söndagar hela sommaren.

Oftas samlas vi vid bänkarna för amfiteatern. Men om det hänger regn i luften är vi i Kajsas kafé under 
parasollerna. Där finns gott fika ifall man inte orkar släpa det med sig. Självklart är alla spelsugna 

välkomna även om man inte är medlem i just Stockholms spelmansgille 😊

Foto: Vappu Hämeenaho 
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Foto på Kajsas Kafé i Vita Bergsparken: Inga Bergenmalm 

SSR:s spelmansstämma i Kungsträdgården, Lördagen 19:e augusti 
Dans- och spelmansstämman är en del i Stockholms Kulturfestival - alltså fullt ös med mycket musik 
och dans från mitt på dagen till långt in på natten!  

12.30 Allmän information och välkommen till Dans -och spelmansstämman 
13.00   Invigning och Allspel under ledning av allspelsledare Margaretha Mattsson 
13.30 – Skäggmanslaget 
14.15 – Emilia Amper och Anders Löfberg 
14.45 – Slagsta Gille 
15.15 – Stockholms spelmanslag 
15.45 – Anders Hägg 
16.10 – Stockholms Spelmansgille 
16.40 – Järfälla spelmän med Hopslaget 
17.10 – Puma Hedlund och Perry Stenbäck 
17.30 – Klackrent 
18.00 – Jernberggruppen 
18.30 – Tysk, Täpp, Bergman o Skeeri 
19.15 – Melpa-Jockes 
20.00 – Täby Spelmansgille Nyckelharpor 
20.30 – Puma Hedlund och Perry Stenbäck 
20.50 – Eric Sahlström Institutet; Ditte 

 Andersson och Cajsa Ekstav 
21.25 – GÅLMUK 
22.00 – Margaretha Mattsson & C:o 
22.35 – Papillon 
23.10 – Hady Prett 
23.30 – 00.00 ca – Spel efter lista … 

Förstämma innan Kungsan, 
i Vintervikens Trädgård  
fredag 18:e augusti 
kl. 15.00 – 22.00 
GÅLMUK (Nik Märak, Nilla Märak och 
Anders Hällström) hälsar välkomna att spela, 
sjunga och dansa hos oss i Vintervikens  
Spellista! Fylls i på plats. 
Kafé med fika, mat och dryck. 
OBS! Kafét stänger 21.00 
(Medhavd förtäring ej tillåten) 

Vintervikens Trädgård 
Vinterviksvägen 30, Stockholm 

Närmaste T-ban station är Aspudden 

________________________________________________________________________________________ 

Stockholms Spelmansgille finns på facebook 

Gå med du med ! Och bjud in vänner till facebookgruppen.  Här kommer inbjudningar till Gillets 
evenemang och man kan se vilka som planerar att deltaga. Vi når ut till andra grupper och gör reklam 
för våra stämmor och spelträffar.  
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Skeppis på Rymmen 27:e augusti 
Sista söndagen i augusti - ännu en sommarkväll med Skeppis på Rymmen, fylld med dans och 

sång och spel < 3 Välkomna till Hågelby !! 

Öppen dans-och musikkväll arrangeras av Folkmusikhuset i Stockholm, Slagsta Gille och Stockholms 
Spelmansgille i sammarbete med Hågelbyparken som erbjuder sitt generösa dansgolv under 
segeldukstak och fina park för buskspelande spelmän. 

Kl 18.00 Dansinstruktion -prova på polskedans 
Kl 18.00 Visor - workshop med Gunnel Rudbeck 
Kl 19.00 Allspel till dans 
Kl 19:30 - 22 Dans till spellista 

-19.00 Allspel till dans (under ledning av Curt Carlsson)
-19.30 Slagsta Gille
-19:50 SWÄNGRUM
-20.20 Stockholm Folk & Lek
-20.50 PIVO
-21.20 Orkester Papillon

Café försäljning öppen fram till ca 21.00 
Den som vill tar med picknik - korg – filt 

Med kollektivtrafik: 
Pendeltåg till Tumba station. 
Byte till buss. 
Från Tumba station går buss 707/737 och 708/738 som stannar vid hållplats "Hågelby". 

Eller tunnelbana till Alby Station. 
Byte till buss.Från Lagmansbacken går buss 707/737 och 708/738 som stannar vi hållplats "Hågelby". 


	Gillaren 2017-1
	spelschema ht2017
	Gillaren 2017-1



