
inspelningar stulna 
Södermanlands spel-

mansförbunds arkiv i Gus-
taf Wetterstugan i Malm-
köping har haft påhälsning 
av tjuvar. Utöver en del 
kapitalvaror som stulits har 
också ett par hundra kas-
settband med inspelad 
sörmländsk folkmusik stu-
lits. 

En del var originalinspelning-
ar som ännu inte blivit kopiera-
de. Spelmansförbundet kan inte 
tro att någon annan har intresse 
av dessa band och har beslutat 
utfästa en belöning för att återfå 
dem. 

• Ovärdeligt 
Berndt Olsson i länets spelmansförbund demonstrerar de tomma hyl- Bakom inspelningarna av de 
lorna i arkivet i Malmköping. Här stals cirka 200 band med sörmländsk cirka 200 banden ligger flera ars 

folkmusik. och tusentals timmars arbete. 

Även videoband försvann vid in-
brottet. För spelmansförbundet 
är materialet ovärderligt och 
oersättligt. 

Inbrottet upptäcktes på ons-
dagskvällen. Senast någon var i 
byggnaden var i söndags. Tiden 
däremellan har inbrottet skett. 
Tjuven har tagit sig in genom ett 
fönster i byggnaden. 

Bland kapitalvarorna som 
stals finns en bandspelare vär-
derad till cirka 10 000 kronor 
samt högtalare. 

• Belöning 
- För oss är materialet oer-

sättligt, säger Anita Hedlund i 
Södermanlands läns spelmans-
förbund. Vi har därför beslutat 
oss för att utfästa en belöning till 
den som kan återskaffa banden 
åt oss. Belöningen är på 2 000 

kronor. Att göra om de inspel-
ningar vi har möjlighet att ordna 
skulle ta oss flera år. Allt arbete 
som läggs ned är ideellt arbete 
som görs på fritid. 

• Kontrollera 
kassetterna 
Kassetterna är skyddade så 

att man inte ska kunna spela 
över spelmansmusiken av miss-
tag. Det är dock ganska lätt att 
bryta den spärren och förse ban-
den med ny musik. Samtliga var 
märkta och numrerade. Från 
spelmansförbundets sida är 
man angelägen uppmana för-
äldrar att kontrollera vilka band 
som ungdomar kommer att kö-
pa. Eventuellt kan det stulna 
partiet från spelmansförbundets 
arkiv komma i omlopp. 
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Alla stulna 
kassetter 

återfunna 
Dagens solskenshistoria 

kommer från Malmköping. 
De närmare 300 kassetter 
med ovärderliga inspel-
ningar som för några da-
gar sedan stals från Sörm-
lands spelmansförbunds 
arkiv i Gustaf Wetterstu-
gan har återfunnits. 

De hittades i helgen av 
Carl-Gustaf Hammarin när 
han var ute på sin vanliga 
kvällspromend vid Hem-
bygdsgården. Kassetterna låg 
i gräset bakom Gustaf Wetter-
stugan. 

Visserligen var de rejält 
våta av regnet, men efter tork-
ning ska de vara fullt spelbara 
igen. 

Kassetterna finns nu i var-
dagsrummet hemma hos Bir-
gitta Olsson. Där ligger de ut-
spridda för torkning. 

— Kasetterna låg i gräset 
nedanför ett av fönstren så att 
de tydligt skulle synas, berät-
tare en glad och lättad Anita 
Hedlund, som när stölden var 
ett faktum såg åratals ideellt 
arbete spolierat. 

Kassetterna med spelmans-
musik och intervjuer var i hu-
vudsak kopior. Men där fanns 
också original som ännu inte 
hunnit kopieras och som så-
dana oersättliga. 

• Högtalare borta 
— Tydligen har den eller de 

som stulit kassetterna drab-
bats av någon form av dåligt 

samvete och därför fann det 
för gott att lämna dem till- i 
baka, säger Anita Hedlund . 

- Det är vi oerhört glada 
för. 1 

Det var förra onsdagen som 
stölden upptäcktes då inte 
bara samlingen av kassetter 
utan också en bandspelare 
samt högtalare värd 10 000 
kronor samt en del småsaker 
blivit tjuvens byte. 

Spelmansförbundet utlyste 
då en belöning på 2 000 kronor 
till den som kunde återbörda 
det stulna. Fortfarande är 
bandspelaren och högtalarna 
borta. 

— Dessa saker går att er-
sätta. Viktigast är att vi fått 
tillbaka våra kassetter. 
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