
tran dormlana:

Folkmusiker som haller liv
i de gamla spelmanslatarna

GNESTA (SN):
I Sormland (inns en stor

rikedom av folkmusik. I
Spelmansforbundets arkiv i
Malmkoping Finns cirka
7 000 uppteckningar av
gamla latar och visor. En
folkmusikgrupp, som haller
liv i de gamla latarna ar
Simmings, som huvudsakli-
gen arbetar med folklig mu-
sik fran tre arhundraden.

I lordags samlades grup-
pen for att repetera infor
sin "Vaffelkonsert" pa var-
frudagen i Tingshuset i
Gnesta.

Gruppen bar samlats i ett li-
tet rosa hus pS Ostra Storga-
tan i Gnesta i Anna-Lena
Bergstroms vardagsrum.

- Jag blev hedersledamot i
Simmings i samband med att
Sormlands museum visade ut-
stallningen "Trollfiol och syn-
daskrynkle", berattar hon.
Darfor far de vara har och re-
petera.

Simmings har tagit sitt
namn efter kyrkoherden i
Vastra VingSkers socken, Mar-
cus Simming. Han levde under
aren 1621-1690. 1685 gav ban
en detaljerad skildring av
sormlandskt folkliv och berat-
tade bland annat om spelman-
nens instrument.

"... tillforende hafwa de
brukat Nyckelgiga, Juudgiga,
Sackepijpa eller Horn. Man nu
bruka de fioler, hwar pS ock
bondedrangar nagra hafwa
lart sigh, efter sitt wijs, stryka
och spela... " skriver Marcus
Simmings.

Bildades 1986
Folkmusikgruppen Sim-

mings bildades 1986 och bestar
idag av Par och Marianne
Fura, Gnesta, Soren Olsson,
Strangnas, Arne Blomberg,
Linkoping, Bernt Olsson och
Anita Hedlund, bada fran
Malmkoping.

Par Fura spelar manga olika
instrument.

Arne Blomberg visar vad dkta
spelmansglddje dr ndr han
sdtterfart pa straken.

Alia har ett stort intresse av
aldre instrument. De spelar
strakharpa, mungiga, pipa,
svensk sackpipa, nyckelharpa,
silverbasharpa (tillverkad
1740), fioler, cittra och en- och
tvaradiga dragspel.

I gruppen ingar tre riksspel-
man. Marianne Fur& spelade
upp dalslandska latar pli fiol
nar hon blev utsedd. Par Fur£
spelade upp pli silverbasharpa
och Bernt Olsson p£ strakhar-
pa.

- Det finns ett nytt och stort
intresse for gamla instrument,
sager Arne Blomberg. Dessut-

Det dr en glad livfull musik Simmings spelar. Manga av latarna har sitt ursprung i medeltiden.

om har vi i Sormland en otro-
ligt fin visskatt som ar en del
av vart kulturarv. Den vill vi
fora vidare.

Gruppen betraktar sig som
sormlandsk aven om de garna
spelar latar fran sina egna
horn av Sverige. Marianne
FurS drar garna latar fran
Dalsland pli sin fiol, Par Fur£
har Uppland-Angermanland i
sin reportoar, Soren Olsson
kommer fran Jamtland och
Arne Blomberg haller p& Upp-
land-Gastriketraditionen.

- Vi har roligt ihop nar vi
spelar, sager Arne Blomberg.

Samtidigt for vi vidare en folk-
lig spelmanstradition.

Ingen i gruppen sysslar med
musik i sitt dagliga arbete och
darfor har de musiken som
bade avkoppling och noje. De
har gjort manga framtradan-
den tillsammans. Forutom en
mangd spelmansstammor och
konserter har de upptratt i ra-
dio och turnerat runt i Sverige
och Norge. P& forsommaren
aker de till Koln for en konsert.
Men forst kommer de att fram-
trada pS Varfrudagen i Tings-
huset i Gnesta.

GERTRUD HERMELIN

Foto: GERTRUD HERMELIN

Anita Hedlund spelar fiol
mdsterligt.

manAa r p - trakterar s*elet med sdker
medan Anna-Lena Bergstrom njuter av musiken.

Marianne Fura och Soren Olsson diskuterar pauseringen i en
lat under repetitionen.

Ursakta, vi har
flyttat...
I var nya folder som i

dagarna kommer i din

brevlada, star tyvarr

var garni a adress art-

given.

Var nya adress ar

Nya Radio Service, Got-

gatan 1, Flen.

Men priserna pa alia

vara fina erbjudanden,

de ar de ratta.

Valkommen in
att fynda!

Hans Berg - Gotgatan 1,
Konsum Stormarknad - Flen

Tel. 015710085,10640
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Brunnsgatan 20. Nykoping. Tel 0155-218810


