Tre program om folkmusik
Katrineholmsspelmannen Gustaf i ligen bra. Samtliga av programmen
Wetter kommer under tre radiopro- ! sänds i radions program 2.
gram i mars och april att presentera
De allra flesta av låtarna har Wetter
folkmusik från Sörmland, Småland tecknat ned själv. Även de i Småoch Östergötland. Spelmännen Sven landsproprammet, där han förutom
Källström, Thure Wedberg och Gus- i Blinde Janne skall spela en del
far, även
taf Wetter spelade på onsdagskvällen • folkmusik av
in ett program med bara sörmländsk i spelman,
folkmusik som skall gå den 9 mars. j
Den 23 mars kommer ett program i
om östgötsk musik av spelmannen
Styrlander i radion. Som brukligt
är från tidigare program kommenterar Wetter de olika låtarna. Även
då blir det Wetters trio som spelar.
Slutligen den 6 april skall Wetter
själv spela småländskt av Grännaspelmannen B'inde Janne. Om honom berättas bland annat att han
spelade tillsammans med Kristina
Nilsson.
De två första programmen, det \
sörmländska och östgötska, har spe- »
lats in i Katrineholmsstudion. Radio- |
teamet Sören Lundqvist och Olle
Höglund från Norrköping svarade
för rattvridandet på onsdagskvällen.
Emellertid hade Wetters trio lite svårigheter med takten, och därför tog
man om ganska många gånger. Men
det slutgiltiga resultatet blir saker-

Södermanlands folkspelmän
till Flen för 44:e stämman
Ett arbetsfyllt verksamhetsår redovisas av styrelsen för Södermanlands
spelmansförbund i den årsberättelse
som lagts fram irjför årsmötet i Flen
lördagen den 16 mars. Medlemsantalet var vid årsskiftet 293, varav 149
avgiftsbetalande, 22 hedersledamöter
och 122 av åldersskäl befriade från
avgift. Sju medlemmar avled under
1967.
Höjpunkten under fjolåret var be-

söket på Åland i samband med 60årsjubileet av den första spelmanstävlingen i Mariehamn. Det blev en
minnesvärd resa och god PR för dea
sörmländska folkmusiken.
Mera PR har förbundet fått genom
ordföranden Gustaf Wetters härnadståg i Finland, Norge, Danmark och
Tyskland.
Spelmanslag finns i Södertälje, det
största med 58 medlemmar, Nyköping,
Kolmården,
Katrineholm,
Kuflgsör, Trosa, Eskilstuna, Valla och
Malmköping med flera orter. Verksamheten har varit god.
Vid årsmötet i Söderskolan i Flen
fortsätter Gustaf Wetter sin presentation av sörmländska folklåtar. Det
gäller denna gång originaluppteckningar som han själv har gjort.
Årsmötet blir det 44:e i förbundets
historia.
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— Håll igen gubbar — det får inte qvist om polskorna från Flen i första varvet. Det gick på 2.05.
gå för fort.
i Tre spelmän från Katrineholm - — Allt harts och allting är med,
i Gustaf Wetter, Sven Källström och men det är inlget vi kan göra något
Thure Wedberg (bilden) — spelar två åt, klagade inspelningsteknikern Oli polskor från Flen i studions isolera; de inspelningsrum, alltmedan radioi teamet Sörert Lundqvist
och Olle Höglund noterar och vrider*
på rattar i teknikerrummet intill. Resultatet ska radiolyssnarna få höra il
ett program i P2 den 9 mars.
Bara sörmländskt blir det då medi
prat av Gustaf Wetter. Han kommer
igen i ett program den 23 mars då1
det blir östgötskt. Det programmet
ska spelas in i Norrköping med en
östgötsk speleman.
Den 6 mars blir det småländskt
med Gustaf Wetter och låtar, som
han tecknat upp efter sint far. De flesta av de låtar som spelas i folkmuj sikprogrammen har Wetter tecknat
;ner. Han är en flitig nedtecknare
som bekant. I Smålands-programmet
ska Wetter blå berätta om Blinde
Janne, Grännas förste spelman, som
spelade tillsammans med Kristina
Nilssort och fick en tia av henne varje jul tills hon dog 1921.
Två av programmen — det sörmländska och det småländska — spelades in i Katrineholms-studion på
onsdagskvällen.
— Ni höjde tempot, det får vi nog
göra omtagning på, sa Sören Lund-

le Höglund, Studion i Katrineholm
är ingen önskestudio för fiolmusik.
Och så spelade man upp och tog
om och pratade in. Och vi tror att
resultatet blir ganska gott.

Spelmansbas
på krigsstigen
x

Södermanlands spelmansförbunds energiske ordförande
Gustaf Wetter är på krigsstigen i ett särtryck till årsberättelsen läser han lusen av
Sveriges spelmäns riksförbund (SSR) och redaktören
för förbundsbladet Spelmansåret. Gamla synder hos SSR
ligger bakom Wetters ilska
och droppen som kommit bägaren att rinna över är tydligen det nummer av Spelmansåret 1967 som distribuerats till medlemmarna i Sörmlandsförbundet.
I Spelmansåret propagerades för nya tag med inventering av folkmusik. Wetter
svarar med följande salva:
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vårt förbund har då sannerligen inte haft något att lära
av riksförbundet i det hänseendet. Snarare är förhållandet det att SSR kunde få goda råd av vårt förbund.
Sörmlands spelmansförbund
har tidigare utträtt ur SSB
och Wetter anger motivet: En
del förbund betalar för 100
medlemmar men röstar för
400, andra betalar inte alls
men har ändå rösträtt.
En bidragande orsak till
utträdet var det avbrutna
samarbetet SSR — Svenska
Ungdomsringen. "Det var billigt och ändamålsenligt och
därför bröts samarbetet".

