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Fler västmanländska låtar 

Slottsvaktmästare David Nordquist, 
ordförande i Västerås spelmansgille. 

Slottsvaktmästare David Nord-
quist spelade fiol när han var pojke, 
men det instrumentet stal man från 
honom, och i rena ilskan slutade han 
spela. Den ilskan höll tydligen i 
sig länge, ty först när han var 63 år 
gammal tog han upp fiolspelandet 
igen. Nu blir han 67 till hösten 
och sedan kan han helhjärtat ägna 
sig åt sitt stora intresse: den väst-
manländska folkmusiken. 

Sedan. några år tillbaka är han 
den drivande kraften i den aktion 
som Västmanlands spelmansförbund 
och Västerås ^pelmansgille, där han 
är ordförande, bedriver för att samla 
och av trycket utge en spelbar väst-
manländsk låtsamling. Närmast sik-
tar man på att • •> ut 50 låtar, 40 
representerande en äldre spelmans-
generation och tio en yngre, och 
därför har man hos landstinget an-
hållit om 000 kr. 

Litet pengar har man i banken, 
och tio västmanländska konstnärer 
har skänkt egna kostverk repre-
senterade ett vrärde av 2 600 kr vilka ; 
säljs på lotteri. Tillsammans skulle, 
man på så sätt få ihop de 6 000 kr' 
som behövs för att ge ut en låtsam-
ling. Säger landstinget ja i höst 
kommer de femtio låtarna nästa år, 
lo* ar David Nordquist. 

Västmanland har en gammal spel-
manskultur, bl a dokumenterad i 
samlingen "Svenska låtar" som förre 
intendenten vid Nordiska museet 
Olof Andersson gett ut Här finns 
det 235 låtar från V?vtmanland. Nu 
vill vaktmästare Nordquist och hans 
meningsfränder ha mera att välja på, 
och hittills har man fått in ungefär 
1 000 låtar. Tillsammans med forn-
minnesföreningen och landsbibliote-
ket i Västerås är det sedan menin-
gen att en allmän inventering av 
den västmanländska folkmusiken 
skall ske. Men som sagt, nu siktar 
man först på att ge ut ett häfte med 
västmanländsk folkmusik som låter 
sig spelas vid festliga tillfällen. 

(NoN, Västerås) 
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Spelmansstämma i Bodafors 

Från vänster fruarna Sonja Lindahl, Millis Wetter och Inez Wedberg, Katrineholm, Gustaf Ahlqyist, 
Bodafors, Lennart Skoglund, Ingelstad, Ulf Wedberg, Gustaf Wetter, Katrineholm, Gösta Klemming, 

överum, samt David Forsinl, Göteborg. 
Smålands spelmansförbund hade 

i år förlagt sin spelmansstämma 
till Bodafors i anslutning till hem-
bygdsföreningens sommarfest i 
stadsparken. Av förbundets 120 
medlemmar deltog ett 50-tal samt 
tolv medlemmar i Katrineholms 
spelmanslag och hr Dag Forseni 
från Göteborgs spelmansförbund. 
Den sistnämnde är gammal små-
länning. • 
Efter repetition och samövning 

i Bodafors folkskola på lördags-
eftermiddagen hölls årsmöte på Bo-
tebergs pensionat. Ordförande i Små-
lands spelmansförbund är överingen-
jör Gösta Klemming, vice ordförande 
lantbrukare Lennart Skoglund, In-
gelstad, omvald, kassör landsbibliote-
karie Torvald Etiksson, Vimmerby, 
omvald, sekreterare brukstjänsteman 
Sven Carl ström, Aji£aj;srum, och 
vice sekreterare f^prtkör Gustav 
Ahlqvist, Bodafors. , * 

Förslagsvis framfördes Ljungby-
trakten som plats för nästa års spft-

mansstämma, och en kommitté till-
sattes för att vidare besluta i frågan. 
Man diskuterade även sättet att få 
ungdomen intresserad för folkmusik. 

Efter årsmötet var supé ordnad. Då 
spelade sörmlänningarna en polska 
komponerad i 1700-talsstil av magi-
ster Gustaf Wetter, Katrineholm, och 
tillägnad Gösta Klemmings nyfödde 
son. Gustaf Wetter, ordförande i 
Sörmlands spelmansförbund, är inne-
havare av guldmärket, den högsta 
utmärkelse som en spelman kan få. 
Under senaste tiden har han vid 

forskningar hos Karolina Redeviva 
funnit en del småländska 1700-tals-
låtar och dessa har han skänkt till 
Smålands spélmansförbund. 

På söndagsmorgonen deltog spel-
männen med damer i en morgon-
andakt av pastor von Schéele 
i Norra Sandsjö kyrka. Spelmännen 
spelade då en gammal småländsk 
psalm arrangerad av Gösta Klem-
ming. I bussar företog man sedan en 
tur till Lannaskede och Sandsjö 
gamla kyrkor samt till Eksjö hov-
gård. -

Succé för spelmännen 
vid fest i Bodafors 

Sommarfesten i hembygdsparken 
på söndagen gynnades av ett strå-
lande väder och bortåt 1.000-talet 
personer deltog. Kl. IB avgick fest-
tåget från järnvägsstationen med de 
hembygdsklädda spelmannen i täten. 
Festen blåstes in på näverlur av hr 
Thure Wedberg, Katrineholm. Ord-
föranden i hembygdsföreningen Ei-
nar Karlsson välkomnade. 

Sedan tog de gästande spelmännen 
från Smålands- och Sörmlandsför-
bunden hand om programmet. Under 
ledning av ordföranden 1 Smålands 
spelmansförbund, Gösta Klemming, 
fylldes parken av tonerna från ett 
50-tal fioler. Under en paus i musi-
ken talade ledaren över ämnet 
"Småländsk folkmusik". 

Katrineholms spelmansgrupp spe-
lade tre folkmelodier från Sörmland 
och hr Lennart Skoglund spelade ett 
violinsolo. På begäran spelades Gär-
debylåten för första gången av spel-
männen. 

Prov gavs även på musik på små-
ländskt bockhorn på hummelspel, ett 
numera så gott som försvunnet mu-
sikinstrument. Spelmännen är värda 
ett tack för sina insatser fttt göra 
den rika svenska folkmusiken känd 
och älskad. 

Kl. 18 gav Lilla scenens teater-
grupp från Solberga Nils Ferlins ko-
medi "Auktionen". Stycket uppskat-
tades livligt. 
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Måndagen den 13 juli 1959 

SDe!män på lyckad träff i Bodafors 

Smålands spelmans förbund ha- fiolspelande spelmän, är riksbe- gammal 1700-talsstil, bl. a. för 
de en alltigenom lyckad träff i kant guldmärkesbelönad riks- att familjen i dagarna begåvats 
Bodafors under veckohelgen. spelman. Han hyllade smålands- med en Kson. — Utförligt refe-
Gustaf Wetter från Katrineholm ordföranden Gösta Klemming, rat från spelmansträffen i mor-
som på bilden ses i centrum av överum, med en polska efter g onda g ens, tidning. 


