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En marklig broderskapsorden bar existerat i varlden genom tiderna, fran det
urgra hedenhb'sf jarran alltintill denna
dag, och smitt en hallbar kedja av manga man och fa kvinnor. Denna orden ar
sa mycket mera marklig som den kun
nat fortleva utan 6'vliga samfundssta
tuter och i ratt ordning valda och be
trodda tjansteman av skilda grader. Ge
nom det till synes losliga blev den i
sjalva verket fastheten sjalv, ombjlig
att betvinga, utan vapen dock alltid
harligt segrande. Fb'rst i denna sena tid
och efter artusen av obunden tillvaro
har man funnit den bokftirda organisationens bindslen fo'r medlemmarnas offentliga och enskilda sammanhallning.
Skulle nu n&gon vilja veta ordens
namn och hb'ra ordensbrSdernas historia, finge han sjalv bbrja forska i havderna, och han skulle da traffa pa yrkesbeteckningar som trubadurer, pipare,
jigare, lirare, slagare o, s. v. fast sallan
se titelbararnas personnamn. Men ginge
dessa broders nyfikne sokare i sin fantasi ut i det langt flydda och levde med
slaktena i sorg och gamman, under
skb'rde- och festedagar och vid besokelsetider av pest och 6'rlig, upptackte han
dem sasom det manskliga kanslolivets
sakra uttydare och som livets och dodens fullkomnare. Nagon gang tillbedda
och hedrade, men mestadels ilia ansedda
och svaltfbdda, ofta vinglande framat,
av sina uppdragsgivare nedrigt tvingade, stundom rattslbsa, asocialt domda,
kunde samh&llet dock aldrig vara dem
fb'rutan, behb'vde och nodgade dem. Ty
dem var given en skank av gudarna och
hos dem brann den heliga eld, som gjorde manniskornas sinnen lyckliga, Ijusskimrande, klarseende, tama, som b'vervann sjalskylan, tinade upp, gav liv, kom
kanslorna att blomma, gjorde festen
rytmisk och glansfull och den harda
doden fb'ronlig och hugsvalande.
De var Spelman dessa brb'der tarvligt
enkla. Gong-gong-slagare i Kina, ormtjusare i Indien, psalmdiktare hos Saul,
kithara-lekare och aulos-pipare i doriska och lybiska lander, an kastrater hos
Paleetrina, an sjungande till luta i Proveaice, an blockflb'jts-spelare hos Fader
Bach elley basunister i haleluja-ko'rer
hos Handel, vevande liran i Roslagen
eller positivet pa Djurgardsslatten, sjungande om fjariln pa Haga eller om stillnande vagor i Torshalla och om lilla Frida i Vanersborg, fiolens riddersman vid
Anders Zorns gastabud och Sven Kjellstrbm hos tystlatna Musikakademien,

Libert Gustavsson i Dunker och Gustaf
Vetter i Katrineholm — alia var de
midda in i kedjan av namnlosa spelman
Det heliga musikantskapet, kanda av
jgen krets i sin tid, ibland beromda men
snart glomda, bredvid sina firade broder i musikhistorien, komponisterna, ej
namnnamnda, dock musiktraditionens
>forgatliga barare, for vettiga manniskor galningar och opraktiska idealiscer, men inom gudarnas ring ansedda
som upplysta man i en varld av darskap.
Vem vagar skriva deras historia f6r
de olarda och beratta om deras liv och
leverne och insats i samhallslivet for
folk i storsta allmanhet. En id^rik och
initierad stilistbegavning skulle kunna
skapa en best-sellers av stora matt. Vi
vantar pa den boken.
En nyutkommen skrift, S o r ml a n d s l a t a r , ger skribenten manga
tillfallen till utblickar s. a. s. mellan raderna, darfor att den belyser spelmanstraditionen, om an i ett mera begransat
avsnitt an det inledningen kan gora troligt. Boken ar utgiven av Sodermanlands Spelmansforbund, vilket forbund,
som var och en vet, har samlat de alltmera glesnande leden av folkliga musikanter och allmogespelman, isynnerhet
fiolspelare, till en kraftanstrangning i
avsikt att bevara den folkmusikaliska
traditionen at eftervarlden. Med ekonomiskt stod av Sodermanlands lans
landsting och Sodermanlands Hembygdsforbund har Spelmansforbundets
historia skrivits och befordrats till trycket jamte ett urval av latar och visor
fran landskapet. Den utgivna skriften
ar i manga avseenden intressant och
maste fa sta pa bokhyllan i alia sb'rmlandska hem som ett f5r oss vardefullt
kulturdokument, oavsett om man i dessa hem har musiken som hobby eller ej.
Forbundets historia berattas av dess
sekreterare och allt i allo, folkskollarare Gustaf Wetter i Katrineholm, och i
den far man snapshots fran verksamheten. Spelmansstammorna utgb'r ju en
viktig och av allmanheten mycket uppskattad del av denna verksamhet. De
har varit livligt besbkta av bade spelman och publik. Vid en dylik stamma i
Malmkoping 1931 var kungen med och
horde pa, nar bl. a. Axel Bergstrb'm i
Tystberga, "en fin och rar gubbe 1 nyborstad bonjour och med smatrevliga
latar", spelade sin succe"bit, Gokpolskan,
och gol. Efterat fragade Majestatet,
vem det var som gol? Bergstrom
strackte pa sig. "Det gjorde Du bra",
sa' kungen och klappade honom pa
axeln. Det tyckte emellertid inte Bergstrom utan sa': "Det gick daligt att
spela i dag, Ers Majestat, for jag fir
liasom lite skravluger 1 halsen." Ja, d&
maste ju kungen skratta och berbmma
en gang till.
Nu far var och en sjalv lasa resten av
boken, se pa de fornama bilderna och
spela not«rna. Prof. Sven Kjellstrom
har forfattat fbrordet, och den valkande
upp^tecknaren av svensk folkmusik, del att fa aterkomma till en analys av
Olof Andersson, har skrivit en artikel dessa latar vid ett senare tillfalle. Nu ftr
om sb'rmlandska melodier. Dar sager det sannolikt viktigast, att boken Sormhan, att Sbdermanland har en rik ochj landslatar blir flitigt kopt och studerad.
skiftande folkmusik. Och nar en s& lard Det fortjanstfulla arbetet kan antingen
herre yttrar sig, Sr det val sant. Darom erhallas genom bokhanedln eller ocksa
far var och en sjalv forresten doma ge- direkt fran Sodermanlands Spelmansnom att ga igenom det narmare sjuttio- forbund, Katrineholm, varvid man torde
tal latar, som boken innehaller, och vil- satta in 5 kr. pa postgirokonto 289106.
ka arrangerats for tva fioler av samme Salunda hjalper man till att halla spelOlof Andersson. Skribenten ber fSr sin mansrorelsen obruten f8r framtiden.

