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bund den första egentliga diskussionen inom spelmansrörelsen kring rörelsens målsättning
de kommande decennierna.
— Tidigare har spelmännen
lärt sig spela pä ren familjetradition, säger Arne Blomberg. Nu
lär man sig oftast först spela
pä grund av någon organisations påverkan. Organisationen
blir den styrande för hela musikintresset. Det är en helt ny
situation som man inom spelmansförbunden inte tagit ställning till än. Men en idédebatt
har så smått börjat.
if "SÖRMLANDSLÄTEN"
P å Arne Blombergs initiativ
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civilingenjör och folkmusikforskare, vill ge
iirbunden en ny och modern profil.
utger nu också Södermanlands
Spelmansförbund ett eget medlemsblad — "Sörmlandslåten".
Men den är mycket mer än ett
medlemsblad med intresse bara
för en liten krets.
"Sörmlandslåten" borde rimligtvis vara värdefull läsning för
alla som har intresse för sörmländsk kulturhistoria. Där hittar man porträtt på spelmän,
livfulla interiörer och nya uppteckningar av melodier och låtar — samt krumeluriga spelmansminnen med många värdefulla iakttagelser, poesi och
galghumor.
Just nu ägnar Arne Blomberg
mycket av sin tid åt Spelmansförbundets arkiv:
10.000 LÄTAR I EGET
ARKIV
— Arkivet är mycket intressant, säger han. Vi var tidigt
ute och köpte verk som nu är
svåra att få tag på antikvariskt.
Vi har mycket handskrifter —
både från Sörmland och Uppbl. a. Gustaf Wetters

I allmänhet - har m a i f ^ r a
mest intresserad av att samla
gamla saker, att ordna stilenliga miljöer. Men ingenstans har
man fått veta vad folk sysslade
med som bodde i de fina upprestaurerade miljöerna. — Hur de
uppförde sig, vad de åt, vilken
musik de tyckte om, vad de dansade — om det får man ingenting veta.
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SÖRMLÄNDSKA
POLSKOR
— Nu vill jag försöka introducera en ny sorts program på
Torekällberget,
säger
Arne
Blomberg. Jag kommer att göra ett program tillsammans med
museiamanuens Kerstin Bergdahl kring sörmländska polskor.
Men vi tänker inte stanna vid
att bara använda musik och
dans vid direkta uppträdanden.
Vi kommer också att använda
oss av foto, film, bandinspelningar — ordna en levande, instruktiv utställning med helt abstrakta saker, säger Arne Blomberg, — ung, entusiastisk folkmusikforskare som fått sitt intresse i arv från sin far som på
20-talet spelade med den bekante Jernberg i Uppland.
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