
Kom med 17 munspel till läger för folkmusik 
När 20 kulturförmedla-re och spelmän äntrade dansbanan och förde strå-ken till felan, öppnade Ca-rita Wallin från Eskilstu-na locket till sin lilla res-väska. Samlare skulle ha hoppat högt av glädje om de fått ta del av innehållet i hennes väska. Där låg (17) munspel, alla olika, prydligt ordnade efter förmåga att frambringa toner. 
I fem år har Carita Wallin 

trakterat detta lilla musikin-
strument som var mycket popu-
lärt förr om åren när det dansa-
des på logar och i stugkök. Men i 
dag är det mera ovanligt att nå-
gon deltar med munspel vid ett 
låtläger. 

— Ja, jag har inte ännu träffat 
en enda kvinnlig kollega som an-
vänder munspel när det handlar 
om folkmusik, förklarade Carita 
Wallin. 
Fioldominans 

Fiolen, som har förmågan att 
locka fram trolska och sprittan-
de toner, brukar dominera folk-
musikernas träffar. Så var ock-
så fallet vid det låtläger som på 
måndagen öppnade i Malmkö-
ping. 

Det är tradition ända sedan 
1970-talet att Sörmlands spel-
mansförbund varje sommar 
står som arrangör för ett så kal-
lat låtläger. I flera år har såda-
na läger varit förlagda till 
Malmköping och dess vackra 
hembygdsgård, och det hör ock-
så till saken att spelmännen bru-
kar "ha tumme med vädret". 

Syftet med detta veckolånga 
läger är att lära ut och fördjupa 
sig i sörmländsk folkmusik, och 
det sker både med spel och dans, 
men också med samtal och utby-
te av erfarenheter. 

Tre lärare medverkar under 
lägerveckan. De konstaterar till 
sin glädje att återväxten är bra 
när det gäller spelmanstraditio-
ner. 

700 medlemmar 
Spelmansförbundet har 700 

medlemmar i Sörmland och in-

om sina led många ungdomar 
som är måna om att bevara och 
vidareutveckla låtar från gam-
mal tid. 

Årets låtläger blir också inne-
hållsrikt, och det handlar inte 
bara om utbildning utan också 
framträdanden. 

På fredag kväll 
ger man en elevkonsert för all-
mänheten där deltagarna får vi-
sa sitt kunnande och där Carita 
Wallin i allra högsta grad får gö-
ra bruk av sina många olika 
munspel. 

Men lägret kommer också att 
gästas av två spelmansvetera-
ner: Axel Andersson från Nykö-
ping och Yngve Andersson från 
Södertälje, vilka under hela sitt 
liv har ägnat sig åt folkmusik 
och låtar från äldre tider. 

ROLF MALMBERGH 

Carita Wallin från Es-kilstuna kom till låtlägrei i Malmköping med en li-ten väska innehållande 1" munspel. 

Yngsta deltagarna vid latlägret i Malmköping är Daniel Waldenström och Gustav Olsson, båda från Sollentuna. Blivande stor-spelmän förmodligen. 
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