F O L K E T onsdagen

den 21 februari 19A2

tyn'1 männen ställer inte in
arets
midsommarstämma
kring majstången för barnen på tofsar vid knäna är Leksands-boreftermiddagen och för de äldre på na i Dalarna. Annars är det prikvällen. Uppgifterna om att man ma liv och gott humör inom hela
tänkt inställa årets midsommar- Sörmlands spelmansförbund!
stämma stämmer således inte,
utan den traditionen tänker förbundet hålla vid liv så länge det
är möjligt.
Förra årets myckna arbete med1
DAGENS I
midsommarstämman , id Djulö var
orsaken till att uppgifter om att
sådana stämmor inte längre skulle ske. Därvid avsågs just arrangemangen vid Djulö. Arets stämma i Katrineholms-parken komProgrammet presenterades vid mer inte att inkräkta på det övirbundets årsmöte 1 Nyköping i riga midsommarfirandet vid Djulö iJVERIGES RADIO har många
slgen, men då återstod datum
Eskilstuna stads muséer har in- järn i elden. Några av aktiviteterxering av stämmorna, vilket bjudit förbundet den 11 juni för na menar ledningen vara av så stor
ltså nu är gjort. Förbundet be- uppvisning på Djurgården, vilket vikt och betydelse att de är värår av 268 medlemmar, och mån- accepterats av spelmännen, som da en form varaktigare än det
i av dem återfinns 1 midsomma- med 50 representanter kommer att flyktiga programmet och mer lättins traditionella stämma i Katri- underhålla eskilstunaborna på de- illgänglig än det arkiverade
iholms Folkets park, där ä en ras fritidsreservat.
ljudbandet. Sedan 1948 har Matts
lélmän från Jämtland, Dalarna,
Arnberg lett ett omfattande inDen
19
augusti
kommer
östra
äter- och Västergötland bl. a.
'spelningsarbete för att samla in
Sörmlands
kulturhistoriska
föredverkar. Sammanlagt över 100
resterna av den gamla folkliga
.rgglada spelmän tillsammans ening att arrangera en tillställ-! sångskatten. Ett överraskande rikning
på
Torekällberget
1
Södertäled folkdanslag och med magisligt och intressant material har
r Wetter som stämmole<}are .för je med ett 50-tal spelmän från Sö- bragts i dagen. En del användes i
•ygt 25:e året i följd kominer att dertälje, Gtiesta, Nynäshamn och en programserie 1958, och nu har
lderhålla besökarna på midsom- Katrineholm som stämmodeltaga- experterna sammanställt ett urval
ardagen och vidare blir det dans re.
som föreligger i en mapp om fyra
Det förnämsta engagemanget stora Lp-skivor med titeln Den
blir i Parken i Eskilstuna, där medeltida balladen. En liten bok
en stämma med drygt 70 del- med samma namn, som utges
tagare kommer att presenteras samtidigt, ger en koncentrerad
den 26 augusti. Under fjolåret handledning till lyssnarnas oriendeltog förbundet i Parken och tering (skivserie + bok 125 kr).
gjorde stor succé med två stämDet är en märklig, fantasiegganmor. Man är mycket positivt inde utgåva. Här gläntas på dörren
ställd till sådana arrangemang
till en halvt försvunnen värld,
inom spelmansförbundet och
som det lönar sig att långsamt
står gärna till förfogande för tränga in i.
uppspelningen i Eskilstuna tillArnberg själv skriver om insammans med folkdansare. Det
här framträdandet sker tillsam- spelningarna och om dem som
mans med Sörmlands distrikt av sjöng, Karl-Ivar Hildeman om
balladen ur litteraturforskarens
Svenska ungdomsringen.
synvinkel, Ulf Peder Olrog "Om
Slutligen strålar ett 60-tal spel- ballader i levande tradition", Stumän samman på Brevens Bruk i re Bergel om "Balladmelodierna"
Närke. Det gäller en stämma med och Nils L Wallin om "Att redeltagare
huvudsakligen
från konstruera ballader".
Sörmland, men sedan Östergötland
Av den sistnämnda artikelruÖrebro län, Närke, Västmänland
briken framgår att vi rör oss på
och Värmland.
osäker mark. Några fullständiga
Ledare är som tidigare folkskol- kvarlevor av den medeltida ballärare Gustaf Wetter, som stått laden är inte bevarade, av meloi spetsen för det kulturbevarande dierna blev praktiskt taget ingenarbetet med spelmansförbundet ting upptecknat under medeltiden,
sedan 1939.
utan vi får hålla oss till senare
Styrelsen består av Wetter ord- versioner av muntligt traderat maförande,
kassaförvaltare
Nils terial. Vad det koreografiska anLindvall, Katrineholm, sekretera- går står forskarna på en ännu
re Sigvard Ejermo, Nyköping, vi- osäkrare grund. Man antar att
ce ordförande Arvid Karlsson, Ny- balladen under medeltiden uppköping, bitr. kassaförvaltare Ar- kom som en högreståndskonst, "en
tur Forsberg, Katrineholm, arki- riddarklassens höviska modelittevarie Alvar Rosén, Katrineholm, ratur", som upplevdes i dansvisamt revisorer S. E. Lindström sans form. Hur dansen tillgick
och Sven • Axéll, Stockholm.
kan vi endast gissa oss till, dels
Förbundet har god
ekonomi, med hjälp av svårtydda avbildgott anseende, stort intresse Inom ningar, dels genom de danstradiavdelningen samt en god nyrekry- tioner som lever kvar på Färöartering med många unga studeran- na. Där framförs balladerna alltde i sina led.
jämt av en försångare, som sjungSödermanlands Spelmansförbund har na gjort upp sommarens spelprogram. Fem
spelmansstämmor
kommer
den livaktiga avdelningen under sin driftige ordförande,
folkskollärare Gustaf Wetter, ledning att presentera,
vari ingår midsommarhelgens
traditionella stämma som i är
spelas upp i Katrineholms
Folkets park, och ingalunda
blir inställd som tidigare
sagts.

Ballader

