
8 — Katrineholm

Det Mr or den nya generotionen spelmdn som sfco /6ra traditionen vidare. Ndgra av delta-
garna pd Idtfcursen spelar upp pd grasmattan utan/oY Katrinebergs gdsthem i Skoldinge.

spelmans-
generationen
pa latkurs
i Skoldinge

Det ftr ingen fara for folkmusikens framtid — at-
mlnstone inte om man ska doma efter bur det sag ut
nar Sodermanlands spelmansfbrbund arrangerade en
latkurs pa Katrinebergs gftsthem i Skoldinge under
helgen.

Kursledningen hade hoppats pa 19—29 deltagare.
Men det kom nastan 50!

— Det fir tva—tre ganger sa manga som vi hade hop-
pats pa sftger Arne Blomberg, en av kursledarna.

Det var en ny generation spelmMn som var med i
Skoldinge. Ungdomar i aldrarna fran tio ar upp till
ungefar 25 dominerade pa kursen.

— Det ar det som fir det roliga. Nttstan ingen av de
som Mr bar brukar vara med pa vara kurser. De ftr en
ny generation for oss, berftttar Arne Blomberg.

Kursdeltagarna har med sig en helt ny repertoar hem /rdn Idtfcursen. Hfir fir det Annifca
Borge, Starrholmen som tecknar ner en ny l&t.

Det stora intresset for f olk-
musiken har ocksa satt sina
tydliga spar i medlemsregis-
ter. For 10 ar sen hade for-
bundet 300 medlemmar. I
dag ar antalet medlemmar
ungefar 600.

Huvuddelen av de nya ar
ungdomar i aldern 20—25 ar.

— Men det ar ocksa manga
medelalders som gar med.
Det ar manniskor som vill
borja spela igen — inte dar-
for att de tanker spela i of-
fentliga sammanhang utan
enbart for att ha gladje av
det sjalva, forklarar Arne
Blomberg.

Men det stora intresset for
folkmusik ar inte uteslutan-
de positivt. Det staller ocksa
till problem for Sormlands
spehnansforbund.

— Vi har fullt sja med vara
egna medlemmar. Det gor
att vi aldrig kan na ut till mu-
sikskolorna med vara kur-
ser. Var egen kapacitet sat-
ter upp granser for vad vi
hinner med, konstaterar Ar-
ne Blomberg.

Annars skulle han garna
se ett okat samarbete mellan
Spelmansforbundet och mu-
sikskolorna. Han tycker att
folkmusiken kunde tillfora
en del till den traditionella
strakundervisningen.

— Musikskolornas under-
visning har utvecklats

enormt under de sista aren.
Men det finns ett undantag.
Strakundervisningen ser
fortfarande ut som den alltid
har gjort, menar han.

Latkursen i Skoldinge ar
den forsta i en serie pa tre.
Den har gangen fick delta-
garna lara sig spela pS ge-
hor.

Kursprogrammet var full-
proppat. Kursen satte i gang
redan kl 19 i fredags kvall.
Pa lordagen var det lektio-
ner fran 9—21. Kursen av-
slutades i gar eftermiddag.

Fast egentligen spelade
det inte sa stor roll om det
fanns schemalagd under-
visning eller inte. Deltagar-
na spelade anda.

— De far lara sig en rad
sormlandska latar har. De
har med sig en helt ny reper-
toar nar de aker hem, sUger
Arne Blomberg.

Nasta kurs ager rum i no-
vember. Da ska den nya ge-
nerationen spelman f & traffa
sormlandska traditionsbara-
re. Vid den sista kursen i vin-
ter kommer det att handla
om folkmusikens tradition.
Da ska folkdansare vara
med.

Ingvar Andersson, ord-
forande i Sodermanlands
spelmansforbund, ledde kur-
sen i Skoldinge tillSammans
med Arne Blomberg.


