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"Stråkarna skall åter sjunga99 

motto för spelmansstyrelsen 
Vid sammanträde i Leksand i lördags med representanter 

för 13 spelmansförbund och -gillen beslöts att bilda en spelmän-
nens egen topporganisation benämnd "Sveriges spelmäns riks-
styrelse". Den får till uppgift att främja svensk folklig tonkonst 
i spelmansförbundens anda. Bl. a. skall föras matrikel över sty-
relser och medlemmar i alla till riksstyrelsen anslutna förbund 
och gillen, infordra uppgifter rörande spelmansförbundens ar-
betsprogram, medverka till att de olika förbundens stämmor ej 
sammanfaller, bistå vid anordnandet av stämmor, uppvaktning-
ar m. m. samt i övrigt på allt sätt medverka till en god och 
fruktbärande kontakt mellan spelmansförbunden. _ 

! "Sveriges spelmäns riksstyrelse" skall 
bestå av en representant från varje ak-
tivt spelmansförbund eller -gille och i 
styrelsen skall även ingå en represen-
tant för Svenska ungdomsringen. Riks-
styrelsen utser inom sig ett arbetsut-
skott om fem personer. Styrelsen skall 
sammanträda minst en gång årligen och 
verkställande utskottet en gång i kvar-
talet eller om minst två medlemmar så 
påfordra. Upplöses riksstyrelsen skall 
dess kontanta tillgångar återgå till spel-
mansförbunden och -gillena i proportion 
till medlemsantal. Representantskap i 
riksstyrelsen är helt avgiftsfritt, men 
för att täcka riksstyrelsens omkostna-
der uttaxeras från spelmansförbunden 
ett belopp pr medlem. Beloppets storlek 
bestämmes årligen med hänsyn till om-
kostnaderna. 

Förhandlingarna ägde rum i Leksands 
nyrestaurerade sockenstuga, där Ankar-
cronas devis på väggen ovanför ordfö-
randestolen, "Som arvet från fädren vi 
vårda, skall framtiden vörda vårt verk", 
gav gästerna en påminnelse om vikten 
och betydelsen av att väl vårda fädernas 
arv även när det gäller folkmusiken. 

Teknolog Knisi Karl Aronsson hälsade 
de olika representanterna välkomna och 
riktade en särskild välkomsthälsning till 
den norske gästen Leif Löchen. Och så 
satte man i gång med att diskutera för-
slaget om bildande av ovan nämnda 
topporganisation. Dessförinnan hade 
man förstås förrättat upprop och Knis 
Kalle fåt t redogöra för det arbete som 
uträttats av den tremannakommitté, vil-
ken valdesi vid spelmansstämman i Ge-
sunda i fjol för att utarbeta förslag till 
en riksstyrelse. 

I det betänkande som kommitterade i 
slutet av förra året tillställde Sveriges 
spelmän heter det bl. a., "att tiden nu 
är inne att knyta landets spelmän fas-1 
tare samman. En stor uppgift och ett 
skönt mål gives Sveriges spelmän här-
utinnan: att vår svenska folkmusik får 
sin rättmätiga plats i svenska folkets 
hjärta; att stråkarna åter skall sjunga 
sin ärvda sång i livets olika skiften, 
skänkande spelmän och lyssnare glädje 
och vederkvickelse. 

j Med ingenjör J. Carlo från Stock-
holms spelmansgille som protokollförare 
släpptes så andarna lös. Hr G. Wetter 
från Sörmland framhöll Svenska ung-
domsringens arbete under de gångna 20 
åren och hade gärna sett att en repre-
sentant därifrån varit närvarande. Man 
enades också om att låta Ungdomsring-
en representeras i den nya riksorganisa-
tionen. Men å andra sidan ville spelmän-
nen ha en representant i Svenska ung 
domsringens styrelse. Sedan jrdförandon 
klubbfäst beslutet om bildandet av Sve-
riges spelmäns riksstyrelse och önskat 
den nya organisationen lycka till ajour-
nerades sammanträdet till söndag mor-
gon för val av styrelse och antagande av 
stadgar. Och under ett våldsamt skyfall 
begav sig mötesdeltagarna hastigt o^h 
lustigt iväg till Sveasalen för att se 
Leksands egen sockenfilm "Om somma-


