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_Td firar 90 år den 27 mars
. \fahnkoping kommer boken att
aes ut och ert par veckor senare
r det boksläpp, workshop och
"ariumiÅbo.
Musiken förbfödrar och kultuar, även om c
-:- ,: .-klart om den r.edtecxzade folkmusiken i grunden är
Sörmland eller från Finland.
- Det var väldigt spännande
:_L- notboken uppdagades för
:*s Vi märkte direkt släktskap
ned andra uppteckningar här i
-ir.eT, säger Christina Frohm, seiceterare i Södermanlands spel-insförbund.
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3et här år en av de äldsta not- Pollonesser år 1806 tillhörige Adolf Fredrik Stare
erna med folkmusik som ...innehåller ett hundratal pollonesser (polskor) samt kontradanser, vilka
L-i-13 bevarad i Finland. Här finns var populära modedanser vid slutet av 1700-talet. l dag ar polska i olika
lokala varianter en viktig del av folkmusik- och dansrepertoaren i Norden.
Dit antal polskor och kontrai^nser, som anses vara bland de
r.rs: populära dansmelodierna
- ; 5 in tid.
:boken uppdagades när fin^-dssvenska spelmän kontakta. idennanlands spelmansför: _nd för ett samarbete.
- Det var då de berättade om
irr. här notboken och att de
-~_<ar spela låtar ur den. Jag
: —aktade Sibeliusmuseet i Åbo
- skickade digitala kopior på
^:orna i boken och det var då
; -. intressanta kommentarerna
.: ide sig.
När Södermanlands spelmansförChristina Frohm har spårat den
I-er var ett år sedan. Efter det unge studenten Adolf Fredrik Stare bund firar 90 år den 27 mars i Malmköping kommer faksimil av Adolf
-j_- Christina Frohm lagt ner och hans kladd i marginalen.
Fredrik Stares notbok att ges ut.
- i<et arbete på att spåra den
jife studenten Adolf Fredrik om hans liv, studietid och famil- Han blev bara 23 år. Han klarade sig ut ur Finland innan kriget bröt
L~e men också hans kladd i jens förgreningar i länet.
- --ginalen. Namn på människor
- Han växte upp i en prostfa- ut 1808 men begravdes ett par år
•L- orter som hon fått leta efter milj i Eskilstuna och gick i skola senare i fattigkyrkogården i Hedvig
J<a arkiv. Hon har släktforskat i Strängnäs. Pappan gifte om sig Eleonora församling i Stockholm.
Faksimilen har producerats
tre gånger och den sammanlagda
barnaskaran uppgick till åtta.
som ett samarbete mellan FinHan växte upp i en
Tillsammans med sin äldre lands svenska spelmansförbund,
f Dstfamilj i Eskilstuna bror flyttar Adolf Fredrik Stare till Södermanlands spelmansför1806 för studier i juridik. Bro- bund och Sibeliusmuseum vid
; n gick i skola i Sträng- Åbo
dern dör redan efter ett halvår. Åbo Akademi.
Även Adolf Fredrik dör ung.
KARINA FRÖLUND.

Pollonesser år 1806
tillhörige
Adolf Fredrik Stare

