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Stor tillslutning vid lyckad 
spelmansträff i Sparreholm 

Hembygdsgården i Sparreholm, 
underbart vackert belägen in-
till sjön Båvens norra strand, var 
på lördagen träffpunkt för ett 100-
tal spelmän från Sörmland och 
Västmanland plus en mängd folk-
dansare från olika håll. Inne i 
den gamla fina logen spelades det 
upp, både i grupp och gemensamt 
Och på tiljorna trådde folkdräkts-
klädda par dansen i takt med fio-
lernas sprittande toner i pols-
kor, schottis och kadriljer kväl-
len lång. 
Arrangerande Hyltinge hembygds-

förening och Malmabjrgdens spel-
manslag hade all anledning att va-
ra nöjda med sin träff. Förenings-
ordföranden Nils Björkman antyd-
de redan under kvällens lopp att 
man nog siktar på att göra det här 
arrangemanget till en tradition. 

Något hårt spikat program hade 
man egentligen inte för träffen. Det 
brukar inte behövas när spelmän 
och folkdansare möts. Man spelar 
sig samman, gläds åt varandras låtar, 
bildar nya grupper och roar sig med 
sitt kvintilerande inpå småtimmar-
na. 

FLER ÄN VÄNTAT 
Uppslutningen till träffen blev fak-

tiskt större än man Väntat. Det 
kunde ordföranden Nils Björkman 
konstatera redan i sitt välkomsttal. 

Han uttalade spärr ehol marnas 
glädje över att se så många glada 
spelmän och så många vackra 
dräktklädda folkdansare och hoppa-
des att trivseln skulle bli sådan, att 
alla återkom till liknande träffar 
även kommande år. 

Med spelmansförbundets ordföran-
de Arne Blomberg från Södertälje 
som primus motor blev det sedan 
uppspelning inne på logen. Man spe-
lade först tillsammans och sedan 
fick olika lag från Sörmland och 
Västmanland framträda med några 
låtar i tur och ordning. Till en del 
dansades det, andra nöjde sig med 
att lyssna på — och kanske stampa 
takten till. 

FOLKDANSLAG 
Så småningom drog man sig ut 

och fortsatte spelandet nu i små-
grupper delvis efter nya bekantska-
per och litet överallt i omgivningar-
na kunde man hitta spelmanslag 
som spelade både gamla och nyare 
låtar. 

Gemensam utspisning hade arran-

görerna lyckats ordna. Under fort-
sättningen av kvällen blev program-
met samkvämsartat med omväxlan-
de spel och dans på logen. Välkän-
de folkdansentusiasten och exper-
ten Henry Sjöberg från Södertälje 
deltog i träffen och såg till att det 
verkligen hölls i gång till fram emot 
midnatt. 

Kanske kommer lördagens spel-
mans- och folkdansträff att bli upp-
takten till ett mer organiserat folk-
dansande i Sparreholm. I varje fall 
antydde, ordföranden Nils Björkman 
att man nog ska försöka få igång ett 
folkdanslag även i Sparreholm. Det 
lär finnas åtskilliga intresserade. 

O 1 OAS •Y9j*y..CC Spelmans trajj 
pä Nyköpingsh us 

NYKÖPING: P å Nyköpingshus samlades på lördagen ledare för 
sörmländska spelmanslag och folkdanslag och också andra intres-
serade medlemmar ur Södermanlands Spelmansförbund och Sörm-
lands Ungdomsring till en dags givande diskussioner om aktuella 
f rågor . Dagens tema var "Tar vi vara på vå ra möjl igheter?" , och 
diskussionerna med de cirka 35 deltagarna gick f r a m f ö r allt u t på 
a t t f å f r a m förslag på hur man bä t t re ska ordna PR-verksamhet 
och med s tämmor och andra aktivi teter f å en vidgad kontakt med 
allmänheten. 

Mötet öppnades med lunch och 
ef ter den höll förs t riksspelman 
Gustaf Wet ter et t inspirerat och 
uppskat ta t anförande om folkmu-
siktraditionen i Nyköpingstrak-
ten. Däref te r inledde ordföranden 
i Sörmländska Ungdomsringen, 
Sune Åberg, diskussionen om hur 
man med stämmor, t r ä f f a r och 
andra aktivi teter ska kunna öka 
intresset för förbundens verksam-
het och därmed också medlems-
antalet . Debatten blev mycket 
livlig, och bl a togs upp till dis-
kussion möjligheterna a t t göra 
s ta t och kommun intresserade av 
verksamheten, hur man ska kun-
na öka samarbetet yt terl igare 
förbunden emellan och utveckla 
kursverksamheten. 

U ngdomsrmg-spelman 
vidgar sitt samarbete 

In t Arne Blomberg, ordförande 
i Spelmansförbundet, presentera-
de däref ter t i l lsammans med hr 
Henry Sjöberg, Stockholm, band-
inspelningar och forskningsresul-
t a t som uppnåt ts i arkivarbetet 
med folkmusikens historiska t ra -
ditioner. Man visade också två 
norska filmer. 

Mötet beslöt försöka f å till 
s tånd en grupp som ska kunna 
svara för a t t intervjua och på 
bandspelare t a upp vad gamla 
sörmlänningar kan berä t ta om 
folkmusik och folkdanser. Man 
beslöt också — inspirerad av da-
gens givande debatter — a t t myc-
ket snar t ordna en ny diskus-
sionsträff . 

Tar vi till vara våra möjlig-
heter? Det var det debatten gäll-
de när Sörmländska ungdomsrin-
gen och Svenska Spelmansförbun-
det strålade samman på Ny-
köpingshus i lördags. 

Svaret blev nej. Men med ett in-
tensifierat samarbete har man alla 
möjligheter att utvidga sin verksam-
het. 

Mötet inleddes med en presen-
tation av" folkmusiktraditionen i 
Nyköpingstrakten av Gustaf Wet-
ter, Katrineholm, f d ordförande i 
spelmansförbundet i Sörmland. 

Därefter penetrerades en del all-
männa problem som aktivering, 
kursverksamhet, stämmor och sam-
arbete med andra organisatio-
ner. Efter introduktion av Sörm-
ländska ungdomsringens ordförande 
Sune Åberg började en långvarig 
och intensiv debattstund. 

På programmet för de båda or-
ganisationerna står att öka medlems-

antalet och allmänintresset Vidare 
att genom ytterligare gemensamma 
träffar dra upp riktlinjerna för en 
utvidgad verksamhet. Man hoppas 
att så snart som möjligt komma 
igång med ungdomsverksamhet inom 
spelmansförbundet, vilket i sin tur 
skulle leda till ökade möjligheter 
till kommunala bidrag. En lösning 
vore att etablera ett samarbete med 
de kommunala musikskolorna. 

Den gemensamma programverk-
samheten kommer också att öka. Se-
dan en tid tillbaka arrangerar man 
årligen Folkdansens och Folkmu-
sikens dag i Eskilstuna. På den 
fronten planeras en utveckling med 
bl a gemensamma stämmor i Sörm-
land. 

En redogörelse förekom vidare för 
arkiv- och inspelningsverksamheten, t 
I samband därmed visades en in-| 
struktionsfilm i folkdans som mar, 
lånat från Norge. Den hade f <1 
producerats av norska staten. 

För att intensifiera arbetet på att 
genom inspelningar och intervjuer 
tillvarata "traditionsbärarnas" be-
rättelser kommer man att utse en 
gemensam arkiv- och inspelnings-

LPP. 


