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ctt namn till den här schottisen. Jrnne Månensson i Kvällsträsk, Åscle, kallar den 6r fru Holrngrens schottis, men annars är melodin ganska
vanlig i hela inlandet. EIsa Siljebo i Fredrika . ryster med Karl Wiklund i Åsele .
spelu den. Liksom Emil Carstedt frrin Verksamheten giorde en gång.
Förgävcs letadc vi efter
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Den äldsta av Finn-Pils låtar - en polska

lrån 1700-talet. Spelad av hans ättlingar i

minst sju gencrationer. Upptecknad och utgiven på låthäfte av Karl Wiklund
t

f; l919 ) i Trehdmingen. Äsele.
till sin karaktär. Meloditemat återkommer i bada reprisema.

Laten är åIderdomlig

Balba-Lisas

hyfs'n

( D"'ok'-er7%)
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Polkett är for finfolke. Vi dans hyfs,

$ren

u gammclfolkat i Häggäs. Domtea' Det

till dans i slutct på I 950 'tdct'
lärdc sig Babba-Lisas hyfs'n cfrer sin styvfar Alf Persson, 3om viu §on

berdnar

§ircn lohansson.

som börjadc spcla

till Babba -Usa.
Hon h(tre cgantligen Earbara Elisaberh otsson, födtl Er:ksdotter (tE33-l9lJ)
Hon vu Oai' i yiter -Rirgö, Asclc. och grfte sig trll L,ksjö, Dorotca. Vjd sidan
' tron iod lor ett sloÖemman med goda rkrar ocll 53 bygg om gardens
son

ryslor

nader . odladc hon ärtn sitt mu§klntc§sr.
'
Hon speladc pi bada kpp -och bondbroltop.och Sorde :ven en vals och en Sang
iri iörurom',len hir fivts'n. Hyfs'n rr mlbb. cch snabb var iven Babba'Lira.
\t«irn Eoten kokadc snrckndc hon till cn trl§ev. sas det.
3rbba irsas hyti'n u ea pasandc nyboqar*t. cch ,rngr nya tiolisrcr har lått
;i::rr:l :reirndet grnom den hir brtcn. llen ut soelar ien ,ite mer Improviscnt"'

