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Midsommardagen 1925 bildade ett

30-tal sormlandska spelman Sveriges
forsta spelmansforbund. Handelsen
agde rum i Malmkoping, och initiativ-
tagare var redaktoren Ernst Gran-
hammar, vars grav pa Floda kyrko-
gard spelmannen nyligen smyckat
med en minnessten.

Knappast anade de 30 spelmannen
att den rorelse de startade skulle fa
sa stor betydelse som fallet blev. For
20 ar sedan var nog den allmanna
uppfattningen den, att den svenska
folkmusiken var stadd i utdoende. Pa
sin hojd kunde man val hoppas att
musikaliskt eller etnografiskt intres-
serade personer skulle samla latarna
och arkivera dem som museiforemal.
Men att folkmusiken ater skulle goras
levande av gamla och unga spelman
ute i bygden och att dessa i stort
antal och med tusenhovdad publik
skulle samlas till spelmansstammor,
anade man kanske inte i Malmkoping
midsommardagen 1925. I dag upplever
i alia fall folkmusiken en verklig
renassans, och man vagar nog pasta,
att vara dagars kompositorer, som sa
jfta och garna begagnar folkvisemo-
tiv, star i stor tacksamhetsskuld till
Granhammar och hans menings-
frander.

Sormlands spelmansforbund har
lange varit Sveriges storsta. Trots for
narvarande 116 medlemmar har man
dock numera ifraga om medlems-
siffran overtraffats av Dalarna. Att
forbundet alltfort gar i teten ar. dock
tydligt. Inte mindre an ett 50-tai
spelman brukar vara i farten, da for-
bundet spelar in corpore, och sakkun-
skapen har ofta imponerats av vad
man kallat en barig och adel klang.
Aven individuellt ar standarden god.
Det s. k. Sodertornsganget och Jan
Martins trio inom forbundet har vid
upprepade tillfalien gjort god propa-
ganda for folkmusiken. Forbundet har
ocksa inte mindre an 11 riksspeleman,
och det kan val endast vara Dalarna
och mojligen Uppland som skulle
kunna tavla med Sormland ifraga om
den siffra'n.

Tack vare spelmansstammorna har
forbundet aven kunnat agna sig at
en synnerligen viktig uppgift, ja otvi-
velaktigt den viktigaste av alia, nam-
ligen att bedriva ett vetenskapligt
forsknings- och uppteckningsarbete.
Som man erinrar sig gjordes en
»s6rmlandsk uppteckningsfard» §,r
1935 under ledning av musikamanu-
ens Olof Andersson, Stockholm. Land-
skapet genomrestes kors och tvars, alia
da levande kanda spelman besoktes,
och efter deras foredrag uppteck-
nades 726 latar och avskrevs ur deras
notbocker 275 melodier. Det var hog
tid att detta raddningsarbete kom till
stand, ty de fiesta av de gamla spel-
man, vilka da hade l§,tar att spela
upp eller vardefulla mun^liga skild-
ringar att lamna, ar nu ddda. Dessa
upptecknade melodier och spelmans-
sagner finns nu forvarade i ett brand-
sakert valv i Oppundabanken.

Men latarna far som sagt inte en-
dast ligga arkiverade, de maste fort-
satta att vara levande musik, om
spelmansarvet ratt skall forvaltas. I
detta syfte gav forbundet 1935—36 ut
ett hafte latar pa egen bekostnad.
Purblikationen fick en strykande at-
gang och ar for lange sedan utgangen
ur marknaden. Behovet av nytryck-
ning har darfor i flera ar kants starkt.
For ett par ar sedan sammantraffade
salunda hemma hos nitiske ordfo-
randen Gustaf Wetter i Katrineholm
nagra folkmusiksakkunniga: forutom
hr Wetter Olof Andersson, Jan Martin
Johansson i Stuvsta och Lennart Lun.
den samt valde ut ett 70-tal latar ur
den sormlandska folkmusikens skatt-
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lemmar till den folkliga kulturvarden.
Genom att utan ett ores ersattning
delta i stammorna och darigenom
spela ihop en begransad kassa har
spelmansforbundet i en tid, da det
allmanna annu inte kommit under-
fund med vilka varden som stod pa
spel, raddat ett kulturarv, som kanske
annars till stor del gatt forlorat. Spel-
mansforbundets insats ar ett heder-
samt prov pa vilka verk som da .och
da utfores av ideellt arbetande sam-
manslutningar.
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man kallat en bang ocn »uci Kiang.
Aven individuellt ar standarden god.
Det s. k. Sodertornsganget och Jan
Martins trio inom forbundet har vid
upprepade tillf alien gjort god propa-
ganda for folkmusiken. Forbundet har
ocksa inte mindre an 11 riksspeleman,
och det kan val endast vara Dalarna
och mojligen Uppland som skulle
kunna tavla med Sormland ifraga om
den siffran.

Tack vare spelmansstammorna har
forbundet aven kunnat agna sig at
en synnerligen viktig uppgift,' ja otvi-
velaktigt den viktigaste av alia, nam-
ligen att bedriva ett vetenskapligt
forsknings- och uppteckningsarbete.
Som man erinrar sig gjordes en-
»s6rmlandsk uppteckningsf ard» ar i
1935 under ledning av musikamanu-
ens Olof Andersson, Stockholm. Land-
skapet genomrestes kors och tvars, alia
d& levande kanda spelman besoktes,
och efter deras foredrag uppteck-
nades 726 latar -och avskrevs ur deras
notbocker 275 melodier. Det var hog
tid att detta raddningsarbete kom till
stand, ty de fiesta av de gamla spel-
man, vilka da hade l&tar att spela
upp eller vardefulla muntliga skild-
ringar att lamna, ar nu doda. Dessa
upptecknade melodier och spelmans-
sagner finns nu forvarade i ett brand-
sakert valv i Oppundabanken.

Men latarna far som sagt inte en-
dast ligga arkiverade, de maste fort-
satta att vara levande musik, om
spelmansarvet ratt skall forvaltas. I
detta syfte gav forbundet 1935—36 ut
ett hafte latar pa egen bekostnad.
PU'blikationen fick en strykande at-
gang och ar for lange sedan utgangen
ur marknaden. Behovet av nytryck-
ning har darfor i flera ar kants starkt.
For ett par ar sedan sammantraffade
salunda hemma hos nitiske ordfo-
randen Gustaf Wetter i Katrineholm
nagra folkmusiksakkunniga: forutom
hr Wetter Olof Andersson, Jan Martin
Johansson i Stuvsta och Lennart Lun-
den samt valde ut ett 70-tal latar ur
den sormlandska folkmusikens skatt-
kammare i avsikt att ge ut ett spel-
manshafte nr 2. Sedermera lyckades
forbundet f& anslag av landstings-
medel pa 1,000 kr. som hjalp tilltryck-
ningskostnaderna. Veterligt var det
forsta gangen ett landsting beviljade
anslag till ett dylikt andamal, men
exemplet manar till efterfoljd.

Det nya lathaftet, som utges i sam-
arbete med hembygdsforbundet i se-
rien Sormlandska handlingar, Bidrag]
till Sodermanlands aldre kulturhisto
ria, vantas utkonima i nasta manad.'


