186. Spelmansgillet

Fran stdmman i Flen i ar, fr. v. Ivar
Karlsson, Erik Fogelstrom, Nils Hdgg och
Gunnar Sjogren.
Det finns spelmansgillen i flera av
vara olika landskap, framst norrover,
men da alia i stort sett ar lika konstruerade nb'jer vi oss att med denna
presentation innefatta huvudsakligast
Stockholms Spelmansgille, som bildades
den 16 april forra aret.
Syftemalet ar att bevara och utveckla samt arbeta for den folkliga tonkonsten samt att genom offentliga
framtradanden utat sprida kannedom
om folkmusiken, som darmed kan i hog
grad populariseras.
Stockholmsgillet
raknar 110 medlemmar och det ar bade
man och kvinnor som alia trakterar
fiol, nyckelharpa, klarinett, spelpipa,
bockhorn m. m.
Initiative^ till gillets bildande togs
av nagra intresserade och sedan professor Sven Kjellstrom och redaktor
Olof Andersson pa Musikhistoriska museet aven fangats av tanken konstituerade man sig vid en forsta spelmanstraff. Nu traffas man en gang i manaden pa restaurang Fjadern, dar fb'rresten oktobermotet hftiles just i
morgon. Klubben raknar fern olika spelmanslag, Halsinge-, Upplands-, Sodertorns?, Dalarnas och Ostgotalagct och
vid sammankomsterna brukar deHssa
spela medan slakt och vanner lyssnar
och njuter. Ibland halsar ocksa ting-*

~
domsringens nationalkladda
ungdom pa I
I
och dansar folkligt for gillesmedlem-1
marna.
Foredrag halles aven om gamla kanda spelman och sa uppvisningsspelar
man stycken som ar typiska for vissa
landskap dar spelmannen upptrader i
sina folkdrakter for att hedra de gamla
l&tarna. Allt sker i kulturellt syfte och
bland de mera populara programinslagen markes allspelning dar latarna
samovas och da 50 strakar kan vara i
farten pa en gang. Efterat samlas man
till kaffe och dans. Nagra ars- och
intradesavgifter laborerar man inte
med utan var och en betalar en 50oring vid varje spelmanstraff. Och naturligtvis bar alia da emblemet, en
knapp i guld och bla emalj.
Revisor NILS HAGG: Vdrt spelmansgille i Stockholm har inte sd gamla anor
som manga av de ovriga, impulsen kom
for sent till huvudstaden, dar folk liar sa
manga andra intressen. Dalarnas gille
fyller ju %0 dr 19^6 och Sodermanland
hade 20-arsfest i somras. Jag roar mig
med att ge ut en liten stencilerad tidning till medlemmarna och detta 'okar
nog intresset, men vi halsar gdrna nya
medlemmar vdlkomna till vara spelmanstrdffar ddr alia far tillfalle att avanga om
efter vara gamla Idtar,
Byrdingenjor JOHN CARLO: Jag har
varit vice ordforande sedan starten och
tillhorde ocksa den Ttommttte som tog initiativet till gillets bildande. Och det har
gatt riktigt bra, intresset i Stockholm
tycks arta sig ordentligt. Vi far vdl se
i morgon da vi bl. a. ar med och spelar
pa friluftsfolkets dag ute vid Fiskartorpet.
Froken VALBORG SVENSSON:
Jag
dr utbildad violinist och det dr vdldigt
roligt att fa vara med bland gillets gubba*
och spela ddr jag tillhor • Upplandslaget.
Det dr flera kvinnliga medlemmar med
i de olika lagen och nog tycker jag att
alia behandlar sin strdke lika skickligt
som karlarna.

