och i er aktiva gaming repre-^ tidsepok som utan oveiroirin Kan
senterar ni tiMisainmans tiden beskrivas som Sddertaljes mofran sliutet av 30-talet til bor- derna historia, som ni sjalva

|

hr Andersson.

SISTA SIDAN

—Det firms gladje i folkmusiken, sager m&A entusiasm Arne Blomberg i Sormlands Spelmansiorboiid. |

i i
:or
inJS-

>eatt
6r-

ned

hela Sormland
Q — Vi har for manga
forutfattade meningar om
de gamla och deras varld.
Vi omger oss med musik.
Det gjorde de ocksa!
Q Forr fanns det psalmer till och med for hardkokta agg. Det fanns visor
for allt. Sangen, musiken ingrep direkt i vardagslivet,
sager Arne Blomberg —
ordforande sedan nagra ar
i Sodermanlands Spelmansforbund — i en intervju
med LT:s Christer Duke.
Q — Jag ser mig sjalv

sorn den mpderna typen av
spelman, sager Arne Blomberg. En spelman som forsb'ker att rekonstruera vad
som en gang varit.

Sormlandsk
folkmusik
Q Tillsammans med dansforskaren Henry Sjoberg
har Arne Blomberg rest

mycket i Sormland pa jakt
efter gamla latar och danser.
Q Eget arkiv har Spelmansforbundet i Katrineholm — med omkring 4.000
uppteckningar av s6rmlandska latar. Man ger ut
en egen tidskrift — Sormlandslaten — och uppteckningar av gamla latar. Nyligen har man ocksa startat
en ny, spannande form av
kursverksamhet for bade
spelman och dansare.
SIDAN 2

1

rekonstruera vc
— Ah, visst finns det musik i slakten,
sager civilingenjor Arne Blomberg, iderik och entusiasmerande ordforande for
Sodermanlands spelmansforbund. Min
far spejade banjo och mandolin pa 30-talet, dansmusik i Osterbybruk med spel-

— Man borjar att spela for spelandet skull. Sedan vill man
veto, mer kring latarna och deras historia, sager Arne Blomberg. I bakgrunden hans fina instrumentsamling.

— Jag selr mig sjalv som den
moderna ty^en av spelman, sager Arne Blomberg. En spelman somjipirsSker att rekonstruera vad^som en gang varit.
Dot gladep mig att intresset
for folkimi&k ar s& stort just
nu. Etat g«r garantier for att
nagra kanla vid efter oss...
Man borjar att spela for spelandets egen skull. Men s& smaningom raeker det inte. Man
vill veta nagot kring latarna
och defas historla.
I- dagens arbete i Spelmansforbundet vill vi inte bara
hanga fast vid vad man gjorde nar forbundet var ungt.
Nar fSrbundet bildades 1925
gallde det att i fSrsta hand soka reda pa de sista spelmannen — ofta i h6g alder — som
f arms kvar i SSrmland.
I dag ar laget ett annat. Nu
har nastan alia verkliga tradi-

Knacka dorr efter latar
— Vi gar ut med tonband, gor inspelningar, berattar Arne Blomberg som
ofta ar ute pa sormlandska musikresor tillsammans med dansforskaren och
kulturstipendiaten Henry Sjoberg, Ronninge. Men det ar inte bara de gamlas not- och musikmaterial vi tar upp — utan vi vill fa med sa manga uppgifter som mojligt om musikens och dansens funktion i vardag och fest.
Ibland reser Arne Blomberg
och Henry Sjoberg ut till alderdomsheminen. Ibland gar de p&
mafa fr&n hus till hus och knackar p&. Ibland ger det resultat
som nar de haromaret traffade
och intervjuade
101-aringen
Karl Andersson,
Haggnas i
Vagnharad. Han har lamnat sju
fina melodder till upptecknarna.
— Mitt i Sodertalje brukar
det inte vara s& mycket att
hamta. Men en del material har
vi upptecknat hos inflyttade
fran t.ex. Taxinge och Mdrko.
LdkasS JJinns det mer material
att hamta i va&tra an i ostra
Sormland, berattar Arne Blomberg.
D VAR FINNS
SORUNDAS LATAR?
14 latar finns
upptecknade
fran Sorunda. Men med tanke
p4 bygdens genuina
folkliga
kultur maste dar ha funnits —•
och finnas — fler latar.
— Det bekraftas av att en
gammal sorundabo — 96-arige
knekten och kyrkvarden Brundin — haromaret kunde ge oss
namnet p& 30 spelman som han
mindes hade verkat i Sorunda,
berattar Arne Blomberg.
Han kunde ocksa beratta om
forna tiders sorundabrollop —•
med forridare och vaekra sockendrakter.

— Vi har ett oveirtag over forna tiders latupptecknare, sager
Arne Blomberg med ett leende.
De gick ut med notblocket och
maste passa buss- och tagtider,
Vi gar ut med bandspeiliare och
dgen bil!
Men ofta satter vackelseroreilsen krokben for latupptecknarna. De "fralsta" gamla spelmannen talar inte sa garna om
sin ungdoms musikaliska upplevelser. Ibland kan det handa att
de till och med gjort om sina
fioler till matlador!

arna!
Under flera
"expedationer"
har man letat efter gamla som
dansat polsika. En gang besdkte
man en gammal dam som fSrnekade att hon dansat poJska. Hon
ruskade ocks4 p4 huvudet n4r
man fr&gade om hon dansat "fyra och fyra".
Men nar talet kom in p&
slangpoilsika, log hon brett och
beordrade uppstMning pa kfiksgolvet till dans — trots sitt eget
onda ben* Ock s4 dansade man
den yngre, snabba varianten av
"slangpolska".
0 "BARA SYND ATT
"'•:;>4 Vi har runt 100.000 Htar
SPELA FALSKT"
— Nar vi knackade dorr i Ju- och*Visor i Sveriige, Men hur belita en gang kcxm vi till ett gam- arbetar man det instamlade mamalt par dar vi visste att man- terialet? Hur gor man det bast
nen varit spelman, berattar Ar- och enklast tiillganigligt fSr den
isoni vill tranga in i det? SA att
ne Blomberg.
Nar gubben skuMe beratta om det inte bara hamnar bortglomt
sin tid som spelman muttrade i olika institutioners arkiv? Har
ni'iiseifolk en
gumman om synd, skuld och har framtidens
straff. Di rev gubben i med ett stor uppgift, sager Arne Bfom"inte ar det synd att spela—ba- berg.
, Nar Henry Sjoberg och jag ar
ra man inte spelar fatekt!"
ute vilil vi ocksS, sanula in sfi,
mycket
minnesmaterial som
D JAKT PA
mojligt kring hur manniskor
SLANGPOLSKA
Arne Blomberg och Henry levde forr, hur de upplevde sin
SjSberg trivs med att ga ut miljo, sin veirkMghet. Vi skulle
bland Sdrmlands gamla. Men vilja skapa ett museum av kansibland tar man dem for bokfor- lor!
saljare eller ar radda fdr att de
ar ute for att ta pensionspeng-

Nattfiol
kohorn och
psalmodikon
Q En vagg i sitt hemtrevliga sekelskifteshus i Sodertalje har Arne Blomberg
reserverat for sin samling
av musikinstrument. Dar
hanger en lustig "nattfiol",
tillverkad i Sodertalje, som
ocksa har fyra resonansstrangar, en gammal fin
ungersk fiol som Arne
Blomberg fatt av en slovakisk violinist, ett kohorn
som tillhort Filar Britta pa
1850-talet, en skotsk sackpipa, en svart, litet primitiv
tvarflojt, ett auktionsfynd
i Katrineholm.
O I Arne Blombergs samling ingar ocksa en klaverharpa fran 1870-talet som
gatt i slakten. Den har tre
rullar med bl a folkvisor.
n Perforerad skiva med
"Dubbelornen" behovs for
att fa ljud i ett lustigt gammalt bordspositiv. En Edison-fonograf hittade Arne
Blomberg i England haromaret.

mansbrdi
fiol pa st
Nar An
spelade h
derholm
orkester.

tionsbarare — atminstone vad
det galler fiol ~ dott ut.
D "EN SORTS
AMAT6RORKESRAR"
— Den repertoar fdrbundet
tog upp till en bdrjan — det
notspel man agnade sig at ~
gallde l&tair fran slutet av 1800talet. S& smaningom utvecklades spelmanslagen till en sorts
amat8rorkestrar med en ganska last, folklig repertoar.
Vi forsoker vidga verksamheten — b&de bak&t och framat i tiden. Vi vill ocksa ta med
en spelman som WapperstaLasse. Tidigare var fSrbundet
av princip motstandare
till
dragspelet. Men i dragspelet
kanner sft mAnga igen sig. De
aterupplever sin ungdoms danser. Dragspelet ar ett tacksamt
instrument att ta fram igen,
att aktualisera.
D KLURIG OCH KUNNIG
— Att jag afetivt kom nied
i arbetet kring SpehnansfSrbundet ar helt Gustav Wetters
fortjanst. Han var en klurig,
kunnig ordforande som kunde
skaffa pengar, som hade de ratta, goda forbindelserna.
Han fick mig att bli suppleant, sedan vice ordforande —
och nu forbundets ordforande.
Under mitt fSrsta ar som
ordforande — 1968 — tog vi
det ganska lugnt. Vi ville bli
varma i kladerna. Andra aret
borjade vi ga in for att samlas hela dagar for att diskutera var malsattning.
P EN SERICEINSTITUTION
— Vi vill egentligen fungera utan organisation. Vi vill arbeta diskret. Spelmansforbunr
det skall vara en serviceinstitution, oppen f8r olika grupper.
Fran vart arkiv skall vi tex.
latt kunna forse spelman, musiklarare, kommunala bibliotek
med onskat material.
Vi har velat visa upp ett s&
seriSst arbetsresultat som mftjligt;-^ och vi har accepterats
av "h8gre kulturella sfarer" an
tidigare!
D "FA FOLK SLUTA
SPOTTA PA
SPBLMANNEN"
— Gustav Wetter hade som
riktmarke for sitt arbete att
"fS, folk att sluta spotta p&
spelmannen och f§, ekonomin
att g& ihop". Sjalv har jag gatt
hart at f5rbundets ekonomi. Vi
har fol.a. gett ut var tidnjng "S6rmlandsl4ten" i 1.000
ex. Av dem har 300 ex. gatt
till medlemmar, resten
till
Svenska ungdomsringen
och
utomstaende intresserade.
Enligt stadgarna kan var och
en bli medlem av Sdrmlands
spelmansforbund som har intresse fftr verksamheten. I
hostas valde vi in 10-talet nya
medlemmar.
Q 4.000 LATAR I
EGET ARKIV
—• I Katrinehokn har vi vart
fina arklv — med omkring
4.000 sormlandska latar, mycket uppteckningar for att vara fran ett enda landskap!
Forut lag vart arkivmaterial
inl&st i stadsarkivet. Nu har vi
fatt egna, nya lokaler skilda
fran stadsarkivet.
En av anledningarna till att
vi har sS, forhillandevis manga
uppteokningar av just sormlandsk folkmusik ar den relativa narheten till Stockholm!
D RESA OCH
TECKNA UPP
— Redan 1823—35 var August Rosenberg ute p& sina re-

'truera vad som en gang vuru
nusik i slakten,
Blomberg, ideordforande for
isforbund. Min
indolin pa 30-tar
bruk med spel-

mansbroderna Jernberg. Farfar spelade
fiol pa stumfilmsbiograferna i Sodertalje.
Nar Arne Blomberg var i 8-arsaldern
spelade han esskornett for lassmeden Cederholm och var med i Sodertaije blasorkester. — Men mina daliga mandlar

tionsbarare - atminstone vad
det galler fiol • dott ut.
Q "EN SORTS
AMAT6RORKESRAR"
— l>en repertoar forbundet
tog upp till en bdrjan — det
notspel man agnade sig at —
gallde latar fran slutet av 1800talet. S4 smaningom utveeklades spelmanslagen till en sorts
ainatororkestrar med en ganska last, folklig repertoar.
Vi forsoker vidga verksamheten — bade bakat ocih framat i tiden. Vi vill ocksa ta med
en spelman som WapperstaLasse. Tidigare var fdrbundet
av princip xnotstandare
till
dragspelet. Men i dragspelet
kanner sft manga igen sig. De
aterupplever sin ungdoms danser. Dragspelet &r ett tacksamt
instrument att ta fram igen,
att aktualisera.

sor i Sormland. 100 ar senare
var frisoren Olof Andersson ute
och tecknade upp latar i Sverlge bl.a. i Sormland. Gustav
Wetter har forsett vart arkiv
med tusentalet latuppteckningar.
Mycket i vart arkiv ar avskrifter. Mycket intressant notmaterial ligger last pS. olika institutioner — t.ex. i Landsmalsarkivet i Uppsala, i Musik-

satte hinder i vagen for blasandet, sager
Arne Blomberg med ett leende. Far tvingade mig att ga over till att spela fiol, att
ga till musikskolan. I 13-arsaldern borjade Arne Blomberg att spela latar som
han larde sig av "Jernbergarna".

historiska museet och Musikaliska
akademin.
Q SIRLIG NOTSKRIT
FRAN USA
Arne Blomberg bladdrar med
andakt i gamla bruna nothaften med sirlig notskrift. Ett av
haftena har Spelmansforbundet fatt fran USA — fran slaktingar till den gamle spelmanmen Wingakers-Widmark som

emigrerade till Staterna ~ octo
dog dar 1880. I slutet av notboken har hams soner tillfogat
musiken till avsnitt av amerikansk folkmusik bl.a. jigg.
Men av stor vikt ar inte bara allt det gamla notmaterial
som Spelmansforbundet far i
gava — eller forvarvar — utan
ocks§, de uppteckningar man
fortfarande gor i faltarbetet.

D KLURIG OCH KUNNIG
— Att Jag aktivt kom med
i arbetet kring Spelmansf5rbundet ar helt Gustav Wetters
fortjanst. Han var en klurig,
kunnig ordforande som kunde
skaffa pengar, som hade de ratta, goda forbindelserna.
Han fick mig att bli suppleant, sedan vice ordforande —
och nu forbundets ordforande.
Under mitt forsta ar som
ordfSrande — 1968 — tog vi
det ganska lugnt. Vi ville bli
varma i kladerna. Andra aret
bbrjade vi gfl, in for att samlas hela dagar for att diskutera var malsattnlng.
D EN SERICEINSTITUTION
— Vi vill egentligen fungera utan organisation. Vi vill arbeta diskret. Spelmansforbundet skall vara en servicemstitution, oppen f5r olika grupper.
Fran vart arkiv skall vi t.ex.
latt kunna forse spelman, musiklarare, kommunala bibliotek
med onskat material.
Vi har velat visa upp ett s&
seri5st arbetsresultat som mojligt — och vi har accepterats
av "hSgre kulturella sfarer" an
tidigare!

Arne Blomberg ar ung och entusiastisk ordforande for Sodermanlands spelmansjorbund.
Han har varit med att starta en egen tidskrijt — Sormlandsldten — och en fin utgivning av
gammalt notmaterial.

D "FA FOLK SLUTA
SPOTTA PA

SPELMANNEN"
— Gustav Wetter hade som
riktmarke for sitt arbete att
"fa, folk att sluta spotta p&
spelmannen och f& ekonomin
att g&. ihop". Sjalv har jag gatt
hart at fSrbundets ekonomi. Vi
har bl.a. gett ut v&r tidning "Sormlandslaten" i 1.000
ex. Av dem har 300 ex. gatt
till medlemmar, resten
till
Svenska ungdomsringen
och
utomstaende intresserade.
Enligt stadgarna kan var och
en bli medlem av Sormlands
spelmansfftrbund som har intresse f8r verksamheten. I
hSstas valde vi in 10-talet nya
medlemmar.
Q 4.000 LATAR I
EGET ARKIV
— I Katrineholm har vi vart
fina arklv — med omkring
4.000 sormlandska 14-tar, mycket uppteckningar for att vara fran ett enda landskap!
Forut lag vart arkivmaterial
inlast i stadsarkivet. Nu har vi
fatt egna, nya lokaler skilda
fran stadsarkivet.
En av anledningarna till att
vi har sa. fSrhallandevis manga
uppteokningar av just sormlandsk folkmusik ar den relativa narheten till Stockholm!
D RESA OCH
TECKNA UPP
— Redan 1823—35 var August Rosenberg ute p& sina re-

— Vi har for manga forutfattade meningar om de gamla och deras varld.
Vi tycker kanske att de var bra dumma, att de hade det daligt. Men deras
liv var inte sa torftigt. Vi omger oss med musik. Det gjorde de ocksa! Forr
fanns det psalmer till och med for hardkokta agg. Det fanns visor for allt.
Sangen, musiken ingrep direkt i vardagsliyet, sager Arne Blomberg.
Men i Sormlands spelmansforbund vill vi i dag se p& folkmusiiken pft ett mer avromantiserat satt an tiddgaire —. Inte som
"ett uttryck fdr den noirdiska
folkens sja,l".
Folkmusiiken speglar impulser fr&n tidigare geneirationer
och fran den omgivningen dar
spelmannen verkade. Ofta var
s-pelimannen ociks4 klocikare. Det
galler bade for Sormland och
Gotland. Mycket av spelmannens llatar la,g nara konstmusiken — som 16-dels-pol»korna.
Q EGEN TRADITION
BATTRE AN ALLSPEL!
— Natr Spelmansrorelsen var
ung kom man pa att stamma
spelimannens fioler lika. Sedan
borjade man med "aUspelet".
Det kan lata hyfsat med en
grupp som spelar sa^mma lat p&
samma satt — aven for dem som
inte ar sit drivna spetenan. Men
allsipeiandet m&ste vara ett medel inte ett mal!
Manga av die Bldre spelmannen har bliivit satta att spela en

repertoar som ar nagra fa &,r
aldre an de sjalva, istallet for
att spela sin ©gen repertoar som
kanske bara de kan!
Den som har en egen tradition
att ta av skall inte behova bli
itutad nagot annat! F5r de spelmannien vore det bast om de spelade vad de kunde innan de kom
med i spetaanslagret!
,
Q REKONSTRUKTON
ISTALLET FOR
TRADITION
— Men vi andira — far acceptera att vi tappat traditionen.
Inte sa manga i Sdrmland har
langre en levande spelmanstradition bakom sig. Istallet far vi
agna oss at att rekonstruera!
Men tyVarr ar mycket av vart
insamlade notmaterial
dftligt
och bristfatligt upptecknat. De
fSrsta uppteoknarna gick ut med
for grova malilar, Alltf5r manga
av melodierna i "Svenska latar"
sex Mkadana ut pa papperet! Nu
soker vi korrigera latarna fran
Sormland.

— Men det ar viktigt for spelmannen att odla ett eget spelsatt som tiMampas p4 notmaterialet, att inte ge upp sin individualitet! Bast ar naturligtvis
att soka lara efter dem som har
nagon tradition bakom sig, anser Arne Blomberg.
I jamforelse med Sormland
har Dalarna bevarat sin aldre
musik battre.
Q

STUDIER KRING
BR5LLOP OCH
DYNGDANS
Stor betydelse for framtiden
raknar Arne Blomberg att den
studieverksamhet skall f§, som
just inletts inom
S5rmlands
spelmansforbund. Bade dansare
och spelman har studerat tillsa.mmans i en "Kurs annorlunda". Under host en har man haft
fyra grupper igang.
Man hade grupparbeten igAng
kring bl.a. den histiga "dyngdansen" och ett gammalt bondbrolilop.
Under aret fortsatter och intensifieras studieverksamheten.

och musikmaterial vi tar upp — utan vi vill la med sa manga uppm mojligt om musikens och dansens funktion i vardag och fest.
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— Vi har ett oveirtag over forna tiders latupptecknare, sager
Arne Blomberg med ett leende.
De gick ut med notblocket och
maste passa buss- och tagtider,
Vi gar ut med bandspelare och
egen bil!
Men ofta satter vackelserSrelsen krokben for latupptecknarna. De "fralsta" gamla spelmannen talar inte sa garna om
sin ungdoms musikaliska upplevelser. Ibland kan det handa att
de tiM och med gjort om siina
fioler till matlador!
Q "BARASYNDATT
SPELA FALSKT"
— N'ar vi knackade dorr i Julita en gang kom vi till ett gammalt par dar vi visste att mannen varit spelman, berattar Arne Blomberg.
Nar gubben skuUe beratta om
sin tid som spelman muttrade
gumman om synd, skuld och
straff. D& rev gubben i med ett
"inte ar det synd att spela—bara man inte spe'lar falskt!"
Q JAKT PA
SLANGPOLSKA
Arne Blomberg och Henry
Sjoberg trivs med att ga ut
bland Sdrmlands gamla. Men
ibland tar man dem for bokforsaljare eller ar radda for att de
ar ute for att ta pensionspeng-

arna!
Under flera
"expedatkmer"
har man letat efter gamla som
dansat polska. En gang besflkte
man en gammal dam som fornekade att hon dansat polska. Hon
ruskade ocksa pA huvudet nar
man fragade om hon dansat "fyra och fyra".
Men nar talet kom in p&
slangpoisika, log hon brett och
beordrade uppstaUning pa kfiksgolvet till dans — trots sitt eget
onda ben! Ock sa- dansade man
den yngre, snabba varianten av
"slangpoiska".
: -^ Vi har runt 100.000 l&tar
och^visor i Sveriige, Men hur bcarbetar man det insamlade materialet? HUT gor man det bast
och enklast tiMgangligt fSr den
soni vlll tranga in i det? S& att
det inte bara hamnar bortgldmt
i olika institutioners arkiv? Har
har framtidens
museifolk en
stor uppgift, sager Arne Blomberg.
Nar Henry Sjoberg och jag ar
ute vidil vi ocks§, samfa in s&
mycket
minnesmaterial som
mojligt kring hur manniskor
levde forr, hur de uppilevde sin
rniljo, sin veirldiighet. Vi skulie
vilja skapa ett museum av kanslor!

Nattfiol
kohorn och
psalmodikon

ge Bertil Rydberg — ordforande i Orebro Idns
zforbund — ar en av de spelman som man med
n lyssna till vid spelmansstammorna pa Torekdll-

Q En vagg i sitt hemtrevliga sekelskifteshus i Sodertalje har Arne Blomberg
reserverat for sin samling
av musikinstrument. Dar
hanger en lustig "nattfiol",
tillverkad i Sodertalje, sorn
ocksa har fyra resonansstrangar, en gammal fin
ungersk fiol som Arne
Blomberg fatt av en slovakisk violinist, ett kohorn
som tillhort Filar Britta pa
1850-talet, en skotsk sackpipa, en svart, litet primitiv
tvarflojt, ett auktionsfynd
i Katrineholm.
Q I Arne Blombergs samling ingar ocksa en klaverharpa fran 1870-talet som
gatt i slakten. Den har tre
rullar med bl a folkvisor.
Q] Perforerad skiva med
"Dubbelornen" behovs for
att fa ljud i ett lustigt gammalt bordspositiv. En Edison-fonograf hittade Arne
Blomberg i England haromaret.
Q — Jag ar kand som
"lumpsamlare", sager Arne
Blomberg och tar ned ett
gammalt magdeburgerspel
— med 4-kantiga laggar —
fran en hylla. Det har lagats av magdeburgerspecialisten Wappersta-Lasse.
Q Svart och strang hanger
en psalmodikon fran Dalarna pa en vagghorna. Den
som vill kan ocksa prova
pa att spela bade grekisk
lira och osterrikisk harskramla.

orctforanae — x»oes — tog vi
det gans-ka lugnt. Vi ville bli
varma i kladerna. Andra aret
borjade vi ga in for att samlas hela dagar for att diskutera var malsattning.
D EN SERICEINSTITUTION
— Vi vill egentligen fungera utan organisation. Vi vill arbeta diskret. Spelmansfdrbundet skall vara en serviceiiistitution, oppen f6r olika grupper.
Fran vart arkiv skall vi Lex.
latt kunna forse spelman, musiklarare, kommunala bibliotek
med onskat material.
Vi har velat visa upp ett sa
seriSst arbetsresuitat som m6jligt — och vi har accepterats
av "h8gre kulturella sfarer" an
tidigare!

D "FA FOLK SLUTA
SPOTTA PA
SPELMANNEN"
— Gustav Wetter hade som
riktmarke for sitt arbete att
"fa folk att sluta spotta pa
spelmannen och fa ekonomin
att ga ihop". Sjalv har jag gatt
hart at fSrbundets ekonomi. Vi
har bl.a. gett ut var tidnjng "Sormlandslaten" i 1.000
ex. Av dem har 300 ex. gatt
till medlemmar, resten
till
Svenska ungdomsringen
och
utomstaende intresserade.
Enligt Sitadgarna kan var och
en bli medlem av Sdrmlands
spelmansforbund som har intresse f8r verksamheten. I
hostas valde vi in 10-talet nya
medlemmar.
Q 4.000 LATAR I
EGET ARKIV
— I Katrineholm har vi vart
fina arkiv — med omkring
4.000 sormlandska ia,tar, mycket uppteckningar for att vara fran ett enda landskap!
Forut lag vart arkivmaterial
iniast i stadsarkivet. Nu har vi
fatt egna, nya lokaler skilda
fran stadsarkivet.
En av anledningarna till att
vi har sa forhallandevis manga
uppteokningar av just sormlandsk folkmusik ar den relativa narheten till Stockholm!
D RESA OCH
TECKNA UPP
— Redan 1823—35 var August Rosenberg ute pa sina re-
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Arne Blomberg ar ung och entusiastisk ordforande for Sodermanlands
Han har varit med att starta en egen tidskrift — Sormlandslaten — och
gammalt notmaterial.

Sa var det forr:

agg-pso
i en vardag av sa

— Vi har for manga forutfattade meningar om de gamla p<
Vi tycker kanske att de var bra dumma, att de hade det dal
liv var inte sa torftigt. Vi omger oss med musik. Det gjorde d
fanns det psalmer till och med for hardkokta agg. Det fanns
Sangen, musiken ingrep direkt i vardagslivet, sager Arne I
Men i Sdrmlands spelmansforbund vill vi i dag se pa fotkmusiiken p& ett mer avromantiserat satt an tiddgare —. Inte som
"ett uttryck for den nordiska
folkens sjal".
Folkmusiken speglar impulser fran tidigare geneirationer
och fran den omgivningen dfer
spelsmannen verkade. Ofta var
spelmannen ociksS, klockare. Det
galler bade for Sarmland och
Gotland. Mycket av spelmannens Hatar lag nara konstmusiken — som 16-de.ls-pal®korna.
[j EGEN TRADITION
BATTRE AN ALLSPEL!
— NMir Spelmansrorel&en var
ung kom man pa att stamma
speilmannens fioler lika. Sedan
borjade man med "allspelet".
Det kan lata hyfsat med en
grupp som spelar samma lat pa
samma satt — aven for dem som
inte ar s4 drivna spetonan. Men
allspelandet maste vara ett medel inte ett mfi.1!
Manga av die Hldre spelmannen har blivit satta att spela en

repertoar som ar nagra f& §,r
aldre an de sjalva, istaliet for
att spela sin egen repertoar som
kanske bara de kan!
Den som har eji egen tradition
att ta av skall inte beh5va bli
itutad nagot annat! For de spelmannen vore det bast om de speJade vad de kunde innan de kom
med i spelmansilagret!
.

— Men d
mannen at
satt sorn t:
riaJet, att
vidualitet!
att soka la
nagon trad
ser Arne B!
I jamfor
har Dalarr
musik battr

n STU:

— Men vi andra — far acceptera att vi tappat tradftionen.
Inte s3, manga i SSrmland har
langre en levande spelmanstradition bakom sig. Istallet far vi
agna oss at att rekonstruera!
Men tyvarr ar mycket av vart
insamlade notmaterial
daligt
och bristfalligt upptecknat. De
forsta upptecknama gick ut med
for grova mallar, Alltf5r manga
av melodierna i "Svenska latar"
ser likadana ut pa papperet! Nu
sdker vi korrigera latarna fran
Sormland.
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Manga, fina spelmanslag brukar motos uppe pa TorekdUberget i Sodertdlje, nar Sodermanlands speln
tionsenligt har sina spelmansstammor pa Kristi Himmelsjdrdsdag.

