LM (TT) Sjofolksfdrbundet beraknar
,000 av forbundets medlemmar blir
strejkvarslet for 800 befal pa fa'rjor
120 augusti. Sjofolksforbundet, reda;h representanter for rederierna skall
g undersb'ka mojligheterna att ordna
te for dem som drabbas av konflikigen att besta
i farty gen.
kad mot han;1 for bogser:cialfartyg blir
. om sjotjefaisslutar utvidga

sina stridsatgarder utover de 800
befalen pa farjorna.
- Tills vidare avvaktar vi initiativ fran medlingskommissionen
men bander inget inom de narmas,te dagarna maste vi varsla for nya
Forts, sidan 2

"Otursgubben" Ricky Bruch kollapsade pa vdg till EMi He

Svenskt sih

For andra dagen i foljd
lyckades en svensk erovra
en silvermedalj i friidrottsEM i Helsingfors. Lennart
Hedmarks prestation i,tiokamp i torsdags kopierades av stavhopparen Kjell

Isaksson i gar. Han klarade 530 cm. Segrade gjorde
osttysken Wolfgang Nordwig pa 535. Vad det ga'ller
individuell seger kunde saledes inte Sverige konkurrera men inget annat land i

Alia
spelman
ar inte
nojda

Att folkmusiken kpmmer dter glader Axel Nilsson iLinkqping.

- Renassansen for folkmusik
och folkdans ar gladjande, tycker
ingenjor B Axel Nilsson, Linkoping, ledamot av styrelsen for Os
tergotlands
spelmansforbund.
Gladjande i stort, men ocksa rent
lokalt anser han. Det fmns nan?/igen dialekter i folkmusiken. Den
ostgotska ar saregen om den inte
ar sa kand som t ex Dalarnas.
Nar det gors med smak, utan alltfbr moderna klanger, gagnar det
folkmusiken att folklatar framfors
pa annat satt an det rent traditionella.
Kvalitetskraven stalls hogt av
ostgotska spelman. Ostgotahaftet
ar var bibel, sager Axel Nilsson,
aven om vi ocksa spelar annan
musik.
Ett an fastare samarbete med
Svenska ungdomsringen skulle ge
mer tillfalle for spelmannen att
utova vad Axel Nilsson kallar
funktionsmusik. Och det ar det
roligaste av allt, att spela for
skickliga entusiastiska folkdansare.
Inte alia spelman ar sa belatna
som ingenjor Nilsson over attfolklatarna poppas upp. "Det mest
fruktansvarda som kunde intraffa
svensktoppen" sager t.ex. Gustaf
Wetter, Katrineholm.
Sista sidan

Gftmla Radstugugatan 30. Tel. 12 20 59

— Det mest fruktansvarda som kan handa en folkmelodi ar att den hamnar pa
svensktoppen. Detta sager i
dag en av Sormlands mest
kanda spelman, Gustaf Wetter, Katrineholm, hedersordfbrande i Sb'dermanlands
spelmansfbrbund. Han sager
det med anledning av den
nya var folkmusiken den
senaste tiden gatt till motes.
Hr Wetter ar glad over folkmusikens nyvunna popularitet men ar ledsen over de
bvertramp och de helgeran
som ibland gb'rs. — Alltfor
manga hittar en vacker melodi, som de ovfllkorligen skall
omarbeta. De ger sig in pa
nagot de inte kan, sager hr
Wetter. — Sant ela'nde ar inte
folkmusiken till gagn.

Hamna pa
det mest fruktansvarda
som kan handa en folklat
ske inte Sten Broman, ar den framskjutna position dragspelet fatt. Apropa dragspel maste jag ocksa saga att
variationsmqjligheterna ar storre pa de
senare modellerna. Tidigare var ju
atminstone basningen ganska begransad. Det ar val just denna begransning
manga ondgjort sig over.

- Bade den enkla folkmelodin och
Bachfugan kommer att besta medan
Sven Lindahls text snart ar glomd. Nu
tva ar efter gar den inte att fa tag pa,
sager Gustaf Wetter,
Sedan ett exempel pa motsatsen.
Dar fick Gunnar Hahn tag pa en brudpolska av Gustaf Wetter, bl a spelad pa
Flenmo. Han arrangerade den for regementsmusikkaren i Strangnas.

Uppjazzning av folklatar oroar inte
allmogespelman Bertil Andersson vid
Beteby, Dagsberg. Han kan mycket val
tanka sig att lyssna till en gammal lat i
modern tappning. D v s en lat som
arrangerats och synkoperats, sa att d«n
awiker atskilligt fran kompositorens
orginalversion. Om sedan hr Andersson sjalv vill spela en lat i poptakt ar en
annan sak. Det kan han inte tanka sig
att gora. Han vill heist lata "fiolen sin"
fblja orginalet sa nara som mqjligt.

— Dar blev den gamla folkmelodin
verkligen till sin fordel i det nya arrangemanget, sager hr Wetter. Har handlade det om en musiker som kunde sitt
arbete.

Men det fmns andra exempel, dar
folkmelodier efter en sakkunnig omarbetning och i nytt arrangemang verkligen kommer till sin ratt. — Da ar det
roligt, sager Gustaf Wetter. Han berattar om tva "fall" som exemplifierar
vad ban menar.

— Jan Johanssons arrangemang lag
pa samma geniala linje, aven om han
ibland var chockerande.

Det forsta handlar om "Tystbergavisan", en av vara popularaste folkmelodier. Den spelas pa allt fran brollop
till begravningar. Bl a spelades den vid
prins Wilhelms begravning i Flen.
'Tystbergavisan' fmns i ett otal
variationer och tolkningar. Det ar manga som skrivit text till den. Den som
sist gjorde det var TV:s Sven Lindahl.

Gustaf Wetter har alltsa ingenting
emot att gamla folkmelodier poppas
upp och kommer i nya arrangemang.
Inte om det skots bra. Han tycker
"Skaggmanslaget" ar en grupp med
fart och flakt.

- Texten avslojar att han inte kan
mycket om musik. Det blev varken
hackat eller malet, sager hr Wetter.
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— Man maste ha studerat musik for
att klara en omarbetning, for att arrangera en melodi.

— Men det skall vara resning over
en musiker.
Det ar inte nodvandigt att ha langt
har, vara skaggig och daligt kladd.

— Men for oss i Sormland ar det
ingen overraskning att folkmusiken
I sitt fbrsok att textsatta och poppa vunnit ny popularitet. Det ar ett led i en
upp folkmelodin trasslade Sven Lin- utveckling som fortgatt under manga
dahl ocksa in sig i en Bachfuga.
ar, sager hr Wetter.

Pa mandag den 16 aug. kl. 9.00
borjar BJURMANS STORA

CI/fl'LISA:
JlmU Tinw

Allmogespelman Bertil Andersson vid Beteby, Dagsberg, oroar sig " <
over den uppopadefolkmusiken men vill inte spela den sjalv.
Olov Hall, 63 ar, kand dragspelare i
Valdemarsvik och trakten daromkring,
tycker heller inte att det ar underligt att
den nygamla folkmusiken vunnit sa
stor publik.
- Sarskilt ungdomarna tycks gilla
den. Ja, fbrr eller senare maste popmusiken do ut. Det verkar som om den
vore pa god vag att gora det nu, for att
i stallet lamna plats at folkmusiken.
Naturligtvis firms det en del poporkest
rar jag kan lyssna till, men de fiesta
presterar en onyanserad och skrallig
musik, som ofta bara spelas i en tonart.
- Nyarrangemangen av folklatarna
tycker jag verkligen ar till sin fordel.
Klangen blir mtressantarc t>ch inte hel
ler hlir musiken sa entomg som hyspel
mannens gehorspel. Lyssna pa Skagg
manslaget! Dar har vi nagra av de
framsta representanterna for den uppif
fade folkmusiken. Allra langst har nog
i alia fall Gunnar Hahn kommit.
Nagot annat som glader mig. men kan

Han sager att det har fbrekommit
valdiga diskussioner meilan spelman
om just moderniseringen av gamla
folklatar. Sa gott som alia spelman tar
avstand fran moderniseringen. Det ar
hr Andersson overtygad om. Han formodar art det mest ar polskor som gors
°m och moderniseras. Kanske en och
annan ganglat. Han tror dock inte att
det ar nagra latar fran Ostergotland
som har andrats utan att det ar latar
fran norra Sverige. Den modernisering
av
Jardebylaten som hr Andersson vid
ett tillfaJIe lyssnade till ansag han vara
bedrovlig.

Gustaf Wetter, 70 dr, Katrineholm i
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Allmogespelman Bertil Andersson vid Beteby, Dagsberg, oroar sig '«
over den uppopade folkmusiken men vill inte spela den sjalv.
Olov Hall, 63 ar, kand dragspelare i
Valdemarsvik och trakten daromkring,
tycker heller inte att det ar underligt att
den nygamla folkmusiken vunnit sa
stor publik.
— Sarskilt ungdomarna tycks gilla
den. Ja, forr eller senare maste popmusiken do ut. Det verkar som om den
vore pa god vag att gora det nu, for att
i stallet lamna plats at folkmusiken.
Naturligtvis fmns det en del poporkestrar jag kan lyssna till, men de fiesta
presterar en onyanserad och skrallig
musik, som ofta bara spelas i en tonart.
— Nyarrangemangen av folklatarna
tycker jag verkligen ar till sin iordel.
Klangen blir intrcssantare och inte hcl
ler blir musikcn sa cntonig som byspel
mannens gehorspel. Lyssna pa Skagg
manslaget! Dar har vi nagra av de
framsta representanterna for den uppiffade folkmusiken. Allra langst har nog
i alia fall Gunnar Hahn kommit. Nagot annat som glader mig, men kan-

Han sager att det har forekommit
valdiga diskussioner mellan spelman
om just moderniseringen av gamla
folkJatar. Sa gott som alia spelman tar
island fran moderniseringen. Det ar
hr Andersson overtygad om. Han formodar att det mest ar polskor som gors
oi
n och moderniseras. Kanske en och
annan ganglat. Han tror dock inte att
det ar nagra latar fran 6stergotland
som har andrats utan att det ar latar
fran norra Sverige. Den modernisering
av
Jardebylaten som hr Andersson vid
ett tillfalle lyssnade till ansag han vara
bedrovlig.

Gustaf Wetter, 70 dr, Katrineholm hedersordforande i Sodermanlands spelmansforbund.

Antalet ungdomar okar
inom Spelmansforbundet
Det ungdomliga inslaget . ^»Jermanlands Spelmansforbund okat och forbundet behaller «in stallning som ett av landets m«-si n k m a och storsta spelmansforbund. Lnder 1970 ar det tillkommit 23
nya medlemmar och den b x a l a ..JTran ar nu uppe i 314. Det berattas i forbundet* verksamhetsberattelne.
197 1. Narmast arrangeras den 24 auInspelningar och uppteckningar av
Speciellt glad ar man over att anta
gusti > Ebkilstuna Folkmusiken och
gamla latar och spelmansroster fortlet ungdomar standigt okar Forbun
satter.
I verksamhetsberattelsen anser
Folkdansens
dag.
det hat ocksa halt ett tint samarbete
man att det ar dags an tillsatta en
Forra arets kurs for spelman och
med Sormlandska I ngdomsnngen.
speciell inspelningskommitte. efterdansare gav mersmak. 60-talet deltavilket resulteradei forsommarais |||
som arbetet flyter allt for sakta nar
gare kom. En ny upplaga av kursen
telika bam- och ungdomsnng i Es
styrelsens medlemmar skall dra det
kommer i host, den 16-17 oktober.
kilstuna.
tyngsta lasset.
Dessutom star en spelmanskurs i Ny\-n rad stammer har hallits under
nashamn pa programmet.
aret och flera planeras under hosten

Likdelar hittade Fern morddomda
fran vaskmordet? har overklaaat

- Inte underligt att folkmusiken vunnit sd stor publik, sager Lov Hall

