Folkmusikens framtid
ämne vid Asakonferens
des vikten av att få fram ledare
som var och en på sin plats kan
verka för ortens speciella musikstil. Det framhölls med tacksamhet att landstinget i Sörmland stöder folkmusiken även ekonomiskt.
Det gäller att få ungdomen intresserad och medveten om att folkmusiken inte är något gammalt och;
förlegat.
Önskvärt vore att en orientering |
Förutom sörmlänningarna del- om folkmusik och folkdans skedde j
tog ombud från Närke, Västman- redan i grundskolan. Bäst kunde j
land, Östergötland, Småland samt detta göras genom ledare på var-i
Stockholm. Visarkivet, Sveriges je ort med en konsulentverksamRadio, Musikaliska akademien och het som Ungdomsringen lanserat.
Musikhistoriska museet represen- Konsulent Presto framhölls som
terades av fil. lic. Jan Ling, som ett gott exempel.
föreläste om forskning och upp- Redan vid kaffet i början av
teckning av folkmusiken och in- spelmännens konferens bjöds delspelningar av kvarlevande folkmu- tagarna på sång och musik av en
grupp ungdomar. Henry Sjöberg
siktraditioner.
En samarbetsnämnd med repre- från Huddinge demonstrerade polsentanter från Musikaliska akade- skedans i Sörmland, och Katrinä i
mien, Visarkivet, Musikhistoriska Klövhälla, alias fru Edit Södermuseet och Sällskapet för musik- berg, berättade historier på sörmforskning arbetar f. n. på att ak- landsmål.
tivisera forskning och uppteck- Vid middagen utnämndes fru
ning. Just nu gör man en drive för Edit Söderberg, Katrineholm, och
att skaffa fram pengar. Hr Ling fil. lic. Jan Ling, Stockholm, till
framhöll Gustaf Wetters utom- hedersledamöter i Sörmlands spelordentligt värdefulla insats som mansförbund, och fick motta förforskare, upptecknare och organi- bundets märke i guld. Till slut
överlämnade Gustaf Wetter spelsatör.
I en diskussion ledd av lands- mansförbundets standar till Åsa
tingsman Ragnar Larsson beton- folkhögskola.
Ett 60-tal representanter för
mellansveriges olika spelmansförbund var på söndagen samlade på Åsa folkhögskola till konferens kring ämnet: Den sörmländska folkmusiken och dess
framtid. Folkskollärare Gustaf
Wetter, som arrangerat konferensen ledde sammankomsten
med sedvanlig entusiasm.

Hyllning till
C. J. Kjellman
Musikdirektör Carl Johan Kjellman, född i Höreda i Småland år
1832, död i Östra Vingåker 1924,
var en mycket märklig man som
haft stor betydelse för bygdens
kultur- och musikliv. I synnerhet
inom. folkmusiken.
Hela hr Kjellmans kvarlåtenskap har nu kommit i Sörmlands
spelmansförbunds händer genom
en donation av hans dotter,
slöjdlärarinnan Lydia Hasselberg.
Spelman-sförbundet har i år beslutat sig för att hedra den skickige musikdirektören genom att
lägga ned en krans på hans gravplats på östra Vingåkers kyrkogård vid en minnesstund på söndag.

Klockan halv elva inleds högtiden i Vingåkers kyrka med högmässa. Omkring kl. 12 hålles en
kort presentation över C. J. Kjellman. En timme senare blir det
högtidlig procession till graven,
där förbundet lägger ned en
krans. Efter högtiden på kyrkogården blir det samling på Johannesholm, där Maj och Alvar Rosén bjuder på kyrkkaffe. Spelmansförbundet hälsar alla välkomna.

Högtidlighet och spelmansfröjd
gravning. Så höll Gustaf Wetter han skollärare och 31 år organist
i ö. Vingåker, pensionerades 1903
minnestalet:
— Sörmland har haft den stora och dog 1924, 92 år gammal. Hans
lyckan att ha många uppteckna- krafter var obrutna in till ålderns
re av folkmusik, en av dem var höst, han hann med att arrangesmålänningen Carl Johan Kjell- ra mycket folkligt enkel musik
man, en påtagligt musikalisk och under sin levnad. När man spelar
märklig kyrkomusiker. Under sto- dem erfar inan att det enkla inra försakelser och umbäranden te alltid är diet lätta men meloditog han sin musikdirektörsexa- erna ger en mycket god bild av
men vid Musikaliska akademin musikstilen för 100 år sedan. C J
Stockholm 1854. Hans examina Kjellman var en ovanligt kunnig
upptog något så ovanligt som fyra instrument, piano, orgel, kla- honom och bygdiens spelmän. VI
rinett
och fiol. 1957 blev han är synnerligen tacksamma för att
Minnesdagen inleddes med högmässa med nattvard.
Kyrko- folkskollärare, först l Nyköping vi fått komma hit och vara med
adjunkt Lära Ekrelius predikade. därefter l Stora Malm, där han och hedra minnet av en stor man
sade Wetter.
Tre spelmän spelade med i alla bildade en blåskvintett.
psalmer vilket gav en särpräglad Det vilar något tragiskt över Högtiden i kyrkan avslutades
stämning över gudstjänsten. Mäs- Kjellman. Han fick Inte vara den med Tystbergavisan och så gick
san avslutades med C J Kjell- kyrkomusiker han ville vara utan man i procession med krucifix
mans för Strängnäs domkyrka måste syssla med profan musik. och spelmansförbundets 100-år
specialkomponerade Fantasi l C- Det berodde på att han Inte kun- gamla vackra gula standar, som
dur, framförd första gången 1865 de få organisttjänsten i St. Malm tillhört Per Johan Andersson i
i Strängnäs domkyrka ined kom- som var besatt. När han inte kun- Flöda och skänkt till förbundet
positören vid orgeln.
de få den flyttade han till Sköl- av håna dotterson Arnold Lund— C J Kjellman ville bli kyrko- dinge, blev klockare där och bo- qvist, Katrineholm, i spetsen ut
organist, fick inte bli det och kom satte sig i Klockargården, hade till C J Kjellmans grav. Gustaf
hit. östra Vingåkers församling lön under existensminum, men Wetter lade ned en lyra och
har all anledning att vara sin följde inte prästerlig »ed och gif- kyrkoadjunkt Ekrelius bad en bön
sin kantor och klockare stor tack- te sig inte med klockaränkan. och stunden slöts med psalmen
samhet skyldig, sade kyrko- Skapade Sörmlands första små- Härlig är jorden.
Efter högtiden samlades skaran
adjunkt Ekrelius, då han välkom- skoleseminarium där.
hos
Alvar ooh Maja Rosén på denade till spelmännen till försam- Ar rädsla för alkoholism flyttagen. Omedelbart efter högmässan de Kjellman till östra Vingåker ras Johannesholm, ett rekonsturevidtog minnesstunden som inled- 1872. Han spelade ofta på bröllop rat 1800-talshem just så som man
des med att spelmännen spelade och andra fester, blev bjuden på mde det på slutet av 1800-talet
en koral upptecknad l Västra mycken dryckjom och valde öst- , ett svenska bondehem och med
Vingåker på 1870-talet, den och ra Vingåker då han som många massor av kungligheter l ram på
de två andra melodierna de spe- andra ansåg att en nykter spel- alla rum denna 1800-talsmiljö
lade var exakt desamma som de man och en full er präst inte fyl- med musik från detta romantispelade vid prins Wilhelms be- ler, sina tjänster väl. I 16 år var kens tidevarv homogeniseradea
skaran och spelmannens spjuveraktighet och prästens oerimoieila
allvar upplöstes i ett för alla geemnsamt äkta Bpelmansgemyt
Alvar Rosén välkomsthälsada
ined att berätta om igården och
nämnde särskilt sin glädje över
pressens närvaro.
Gustaf Wetter talad© och överlämnade från spelmansförbundet
till makarna Rosén Karl den XIV
Johan och hans 'gemål Desideria
l ram. Prästen liknade festen vid
den iglädje som präglade den bibliska 'berättelsen om en konung
scttn ställde till bröllop för sin son.
Spelmännen och kyrkan har sin
glädje ur samma källa sa han och
tackade Gustaf Wetter och värfolket. Axel Andersjö från Katrineholm läste en dikt, Väggbonaden,
och den gamle soldaten och spelmannen Gustaf Ek från Mostu»
gan spelade på sin fiol sprittanda
melodier som bevis för att gamla
takter sitter 1.
Hedersordföranden t spelmansförbundet S-eth Karlsson, fanns
bland de särskilt inbjudna. Ett 60»
tal deltog i dent humor- glädjeoch allvarsimättade minneshögtiden över C J Kjellman som slöts
med dans på Alvar Rosén magasinsloge,
Högkyrkligt
ceremonielt
allvar och spjuveraktig spelmansfröjd präglade minnesstunden över Carl Johan
Kjellman l östra Vingåkers
kyrka på söndagen. Dagens
roligaste stillbrytning svarade spelmansförbundets ordförande Gustaf Wetter för då
han l sitt minnestal l kyrkan
apropå spelmansglädje sade
att en nykter spelman och
en fuller präst fyller inte sina tjänster väl.

Torun.

Med spelmansförbundets vackra "fana buren av initiativtagaren och eldsjälen i förberedelserna för
dagen spelmannen Alvar Rosén, krucifix buret av 'en ung gosse, Gustaf Wetter, på bilden nedläggande lyran på C. J. Kjellmans grav, och kyrko adjunkt Lars Ekrelius drog processionen ut på
kyrkogården. Fallande höstlöv påminde om död och förgängelse men också om tacksamhet
över vad den i anden rikt C. J. Kjellman gav sin samtid och kommande tider.

Värdig minneshögtid ägnad C J Kjellman
Andakt, minnestal och kransnedläggning

Medlemmar ur Södermanlands
spelmansförbunds styrelse, gamla
veteraner som Arvid Johansson,
som är en av förbundets stiftare,
Seth Carlsson och Richard Larsson, Katrineholms spelmanslag
samt ordföranden i Östergötlands
spelmanslag, Bengt Carlsson var
några av de som förutom församlingsborna deltog vid söndagens
minneshögtid över musikdirektör

Carl Johan Kjellman i östra
Vingåker.
Högtiden började med högmässa i östra Vingåkers kyrka
ledd av kyrkoadjunkt Lars Ekrelius. Kantor Silas Jakobsson assisterad av spelemän spelade minnesmusik. Därpå följde ett minnestal över Carl Johan Kjellman
hållet av ordföranden i Södermanlands spelmansförbund Gustaf Wetter. Minnestalet beledsa-

gades av Tystbergavisan och
kyrklig visa från Vingåker.
Efter uttåget ur kyrkan var
det högtidlig procession till C. J.
Kjellmans grav, där förbundet
lade ned en krans till hyllning av
Kjellmans minne och hans gärning.
Slutligen samlades man på Johannesholm, där Maj och Alvar
Rosén svarade för värdskapet.
Det bjöds på kyrkkaffe och spe-

85-årig soldat
och spelman...
— Var har du hållit hus?
Varför har du inte talat om
stt du finns, sa Sörmlands
•pelmansförbunds ordförande
Gustaf Wetter, Katrineholm,
då han för första gången
sammanträffade med 85-årige
•oldaten och spelmannen Gustaf Ek, M ostugan, Forssa
(bilden nedan), vid minneshögtiden över C. J. Kjellman
l Östra Vingåker på söndagen.

Minnesstunden var präglad
av högkyrkligt ceremoniel
och spjuveraktigt spelmansfröjd och avslutades som sig
bör med kaffe, skänklåtar,
valser och polskor och dans
på lövat magasin hos Alva
och Maja Rosén på Johanneslund, en inspirerande 1800talsmiljo som var en påminnelse om C. J. Kjellmans romantiska läggning och musik.

lades låtar av bl. a. C. J. Kjellman. Man bjöd också upp till
dans. På bilden syns den högtidliga processionen. I täten går en
pojke med ett kors som heter
Stefan Lakatos och efter honom
följer fanbäraren Alvar Rosén,
bredvid honom Gustaf Wetter
med en krans i handen och efter
kommer spelmanslaget. Sist i ledet syns kyrkoadjunkt Lars Ekrelius.

