
• Tre representanter för spelmansstämman i Katrineholms Stadspark, från vänster Ragnar Karlsson från Stockholms spelmansgille 
med sin nyckelharpa, Hilding Ek från Jokkmokk och eldsjälen i alla folkmusiksammanhang, Gustaf Wetter, Katrineholm. Foto: 
Henry Svensson. ,' (/C 7 & ? Z 

Spelmännen gjorde stämman till 
MUSIKALISK HÖGTID 

Spelmansstämman i Katrine-holms Stadspark på lördagen blev en munter och uppskattad tillställning. Under hela två tim-mar fick den ganska fåtaliga publiken njuta av både fin folk-

musik och vackert väder. Det hade samlats spelmän från hela länet, ja ända f rån Jokkmokk, för a t t bjuda på valser, polkor och skänklåtar. Det spelades på nyckelharpa och träskofiol och i 

pausen var det dansuppvisning av Verdandis barn- och ung-domsdanslag. Ef ter framträdandet i Stads-parken fortsatte spelmännen med s k buskspel på Safiren. 

Här samlades spelmännen i små grupper i de olika rummen och det var även tillåtet för åhö-rarna at t ta sig en svängom till musiken. Läs mer om spelmans-stämman på sidan 3. men nedprutade anslag betydde 



Måndag den 20 augusti 1973 

GLAD SPELMANSFEST I STADSPARKE 
;Ju längre vi spelar, 

ju bättre blir vi..." 
Det suckade och kved, det jublade och skrattade ur 

spelmansfiolerna och tonerna svingade s ig högt över 
Stadsparkens grönskande träd när omkring 5 0 spe lemän 
från alla håll och kanter inledde årets spe lmansstämma 
i Katrineholms Stadspark under lördagseftermiddagen. 
Väderlekstjänstens prognoser o m eftermiddagsregn slog 
fullständigt slint och i stället sken solen som aldrig förr 
från en klarblå august ihimmel , när spe lmännen, till to-
nerna av Lästringe gånglåt, tågade in i Stadsparken. 

Förra årets spelmansstämma slog- så väl ut att man beslutade göra om försöket i år och det behövde ingen ångra. Allra minst de som gick dit för att lyssna. Visserligen var väl inte Stadsparken fullsatt, men de som kom dit fick verkligen lön för mödan. 
Det krånglade lite med mikro-fonerna i början, men det gjorde inte så mycket. 50 spelemän hör-des ändå och när det var dags för solospelningarna var mikro-fonerna i ordning. Och spelgläd-jen gick inte att ta miste på. Till den behövs inga mikrofoner. I färgglada sockendräkter spela-des valser, skänklåtar, polkor och brännvinslåtar. Det var spel-män (och kvinnor) från öster-götlands spelmansförbund, Sö-dertälje spelmanslag, Malma-bygdens spelmanslag, Stock-holms spelmansgille, Vingåkers gille för låt och dans, Källstu-gans spelmanslag från Nykö-ping och så hemmalaget förstås, Katrineholms spelmanslag. 
Till och med det avlägsna Jokkmokk var representerat av konstnären och spelmannen Hil-ding Ek. 

ALLA KUNDE SPELA 
Och allesammans kunde de spela. Där fanns Ragnar Karls-son från Stockholms spelmans-gille som spelade nyckelharpa. Förklaringen på de något un-derliga rörelserna med stråken emellanåt, fick publiken, när talade om att han slogs med en närgången geting. — Förhållandet till utländska makter är gott, konstaterade he-dersordföranden i Söderman-lands Spelmansförbund, Gustaf Wetter, när han introducerade Lena och Karin Olsson från Ös-tergötlands Spelmansförbund. Duktiga flickor som senast visat sina färdigheter under spei-mansstämman i Gamla Linkö-ping. 
Hur man spelar en vals som går i dur och moll på en gång, visade Anneli Skog från Söder-tälje. 

MEDALJ I SAMSPEL 
"Vingåkers gille för låt och dans" består av elever från Kat-rineholms musikskola och fram-förde några låtar under ledning av Lennart Tysk, Vingåker. Silvermedalj i samspel har i 
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knappar också. Men sex medal-jer fanns där i alla fall och om han erövrat dem med sin skick-lighet att spela träskofiol skall vi låta vara osagt. Men spela träskofiol kunde han i alla fall. Han spelade en vals och en kö-rerpplka på träskofiolen som för övrigt är en donation till Söder-manlands Spelmansförbund från Gunnar Sjögren, Strängnäs, och är tillverkad av en vänstersko. Efter Gustaf Wetters hantering av den träskon hade Arne Blom-berg ingen förståelse för folk som använder träskor i ladugår-dar, när man bevisligen kunde få så mycket välljud ur dem. 

i a dur efter sin far. Sedan var det färdigspelat för Ivar Boströms del och det hjälp-te inte att Arne Blomberg ännu en gång gärna upplät sin fiol. 
Ivar Boström är en av de äld-sta spelemännen i Söderman-lands spelmansförbund, men den äldsta som fortfarande är aktiv. Han missar aldrig, en spelmans-stämma och ställer gärna upp 

och spelar när han inte snavar på förrädiska trappsteg och slår sönder fiolen. 
VI BLIR BÄTTRE OCH BÄTTRE 

Om nu Ivar Boström var den äldste riksspelemannen så var Kristina Frohm den yngsta. Det var inte så länge sedan hon er-övrade riksspelmansmärket i 

BUSKSPEL 
Härefter gjorde spelemännen ett uppehåll för att få lite till livs innan man fortsatte på Sa-firen med s. k. buskspel. Här samlades spelmännen i små grupper i de olika rummen och spelade av hjärtans lust till långt fram på kvällen och det var även fritt fram för de som kände för en svängom till de muntra folkmelodierna. Arrangörer för spelmansstäm-man var Katrineholms kultur-nämnd och Södermanlands spel-mansförbund. AGNETA 

FÖLL OMKULL 
Så var turen kommen till Kri-stina Frohm, och spelmannen som många väntade på att få höra — nyblivne riksspeleman-nen, 87-årige Ivar Boström. Nu bar det sig inte bättre än att de förrädiska trappstegen på scenen fick riksspelemannen på fall och i det fallet slog han oturligt nog söder sin fiol. Men han fick låna Arne Blombergs fiol och kunde tillsammans med Kristina spela en gammal vals 

UNGA DANSARE UNDERHÖLL 

• Till tonerna av Lästringe gånglåt tågade spelmännen in i Katrineholms stadspark. Foto: Henry Svensson. 

silver och hon har även gjort en LP-skiva med idel folkmusik. — Ju längre vi spelar, ju bätt-re blir vi, sade Gustaf Wetter i början av programmet och det var då ingen lögn. Malmabyg-dens spelmanslag var ett hör-bart bevis på den saken, liksom "hemmalaget", Katrineholms spelmanslag med ordförande Thure Wedberg i spetsen. 
Spelmansstämman i Stadspar-ken avslutades med allspel av alla spelmännen och det gjorde de som alltid med österåkers brudmarsch, upptecknad av Gus-taf Wetter efter en gammal spe-leman från Julita. 


