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Sörmländska spelmän håller stämma
och spelmansfest på Torekällberget

Bygdespelmär
på länsstämmz
i Södertälje

Naturligtvis får man höra hela
den n-.=tn?tarka spelmansskaran på
en sans när det är så dags — d.v.s.
kl. 14 —, berättar hr Wetter vidare.
Det blir nämligen tre låtar i början
och "lika många på slutet av programmet.
För övrigt blir det mer "gruppvisa'' programinsatser. I dessa får
man höra åtskilliga låtar från södertäljebygden liksom från Mörkö
och Södertörn över huvudtaget.
Bland dem man särskilt är bespetsad på är sorundalåtarna. De är både många och vackra.
På tal om låtar berättar hr Wetter en hel del intressant:
— Upptecknandet av låtar har
fått
en
långt större omfattning
än jag vid förbundets start vågade hoppas, säger hr Wetter, Själv
Magister Wettrr ar imponerad och förtjust inför Oscar Larssons
har jag upptecknat cirka 600 låtar.
skidUira hanterande av det ålderdomliga instrumentet.
Andra har bidragit med ett stort
j antal ytterligare . Så nog finns det
>«r \ - - - Zorn tillsammans intendent Ernst Granhammar. Ord- att plocka ur inför en stämma som
rn Kj-xi upptecknare av förande har åtskilliga år varit hr söndagens.
MTev^a Litar utlyste den första Wetter. Den goda anslutningen —
<pr*Maasta\ Ungen i värt land, rätta både om spelmansförbundet
Ett 30-tal var med vid
ar 1906. Händelsen fick och om dess välkomna södertäljeförbundsstarten.
••ra »törsta betydelse för på- visit.
4
— När förbundet bildades 1925
— Det är nog ingen överdrift att
g^KMcfcen av den svenska folkpå själva midsommardagen, hade ett
sä småningom kun- säga, att spelmansförbunden blivit 30-tal bygdespelmän ställt upp,
a4k t*u ••: -i rattmatiga plats i den folkmusikens räddning i detta kom! omtalar den spelande magistern. I
munikationernas tidevarv — folk^NMMUI
hembygdsrörelsen.
j dag kan som sagt drygt ett par
hf*"-'-agerande ar i samman- musiken spirar nämligen bäst och I hundra mönstras, om det skulle
trivs bäst i isolering, framhåller hr
orac k a a s j ; ur förordet till
gälla.
Wetter. Den goda anslutning — bl.
S p M É a é U a 1 s t ar", vilka komI Nyköping finns den största
bl. a. här i Södermanland —
• r r an be h«eak»uelia för södervittnar om, att förbunden har en gruppen — ett 40-tal spelmän. Nym > * ™1 pa V>ndag — dä blir det i
stor uppgift. Inom vårt förbund, näshamn kan ställa upp ett knappt
>[»!man«tamma för hesom både genom sina stadgar Och 10-tal, Södertälje bara 6—7 — desfc ""vm land pa Torekällberget.
på annat sätt fått tjäna som förebild sa är för övrigt inte så värst liv. aktiga, beklagar hr Wetter, som
5 Dr-, ar tio ä - ^e-ian Södertälje ha- för andra liknande landet runt, har
: förstås hoppas på uppryckning i och
för
närvarande
218
mer
eller
minée sä fint --- -revligt främmande.
j
med söndagens stämma — vartill
— Lieetxfc.r.g?n r.ppar, att det blir, dre aktiva medlemmar. Av dessa
järnvägsmännens
spelkanske man vågar räkna med att kommer
\ Mor foUtvandring till "Berget" på omkring 100 kommer att ställa upp manslag, som kan mobilisera ett
10-tal man. Gnesta har hela 10 man
noocax. Att : - -c-h~.rr.et blir hög- i Södertälje.
i sitt lag, vilket inte är illa för ett
( k M p Kkso — — . i i k s n t e r n a — n å Det kan nämnas, att hr Wetter så pass litet samhälle.
i ir rr-an räkna med —
kunde ställa upp med 95 mannar
är k ; t över varje tvivel.
Enligt stadgarna är förbundets
— Sorf*-r—= - ._r.->
spelmansför- på Upsa kulle, när kungen var där uppgift — framhåller till sist hr
på sin sörmländska eriksgata —
rmmti är vä] äldsta spelmansförWetter — att "söka väcka till liv
och då var det vardag och mindre
•mmi. berär a - •
Länstidningen
förståelsen för äkta folkmusik, särlätt för spelmännen att slita sig loss
<itm tat. g-sic - - 'r -Tiåt ordföranskilt den provinsiella inom landfrån arbetet och vardagens mödor.
G =•-; Wetter, Katride.
skapet Södermanland, samt , att
Så nog blir det en rejäl spelmansneboba. «om häxomdagen inspektehjälpa och stödja spelmännen i demönstring på söndag. Det kan man
ras arbete med att bevara och hugrade den bli ande mötesplatsen för
vara viss om.
\ fästa ett ädelt och kärt kulturarv
1957 års stan-.rr.a — d.v.s. TorekällBland de märkliga spelmän som inom tonkonstens område". Detta
berget- Förbi mdet bildades i Malmkommer
på söndag, kan nämnas har styrelsen sökt förverkliga, och
köping är 1! 25. Eldsjälen — framnyckelharpospelare Åke Liljeholm, man tycker nog, att det lyckats
häller hr W< tter. förglömmande sin
Gnesta, en av de ytterst få, som ganska gott. Därom bär bl.a. våra
egen roll — var vid detta tillfälle
trakterar det gamla fina instrumen- skrifter och våra stämmor talande
tet, och näverlurblåsare Ture Ved- vittnesbörd.
berg.
—_
Stone.

Södermanlandds spelmansförbund. som är landets äldsta. höll på söndagen spelj mans? t amma vid Torkällberi gets gammelgård, Södertälje,
i Av «ie cirka 50 spelmän son
i deltog
var 10—15 man fråi
Stockholyspelmansgille. De
var särskilt två av s-pelmännei
j som uppmärksammades för sin;
I soloframföranden: Thure
Wed
. berg, Katrineholm och Åke L i l j e
liolm, V å r : i n g e . Den förre ble>
. mycket applåderad för sitt spe
. på näverlur. Herr Wedberg ä
den ende i Sverige som spelai
.detta instrument.
Drätselehefer
5 Ture Holmberg talade till musikanterna och förbundets ordfö
c rande Gustaf Wetter kommenterade de olika låtarna.
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Utökat
prograirT
för spelmännen
i
Katrineholm
Katrineholms spelmanslag
får ett utökat program midsommaraftonen,
"komponer a t " av förre ordföranden
Gustaf Wetter. F ö r s t gör man
besök vid kronikerhémmet
Lövåsen kl. 13, därefter vid
Nävértorpsskolan och sedan
traditionsenligt på Furuliden.
Kl. 16 skall man spela fram
majstången vid Djulö och
där beräknas festen hålla på
till kl. 18. Katrineholms stad
bjuder på bussresa för spelmännen.

Även i övrigt kommer spel
männen att vara flitigt i elden
år. Den 30 juni skall man delta
i en stämma på Vinäs i Västra
Eds-trakiten och den 7 juli med
verkar laget i en . stor hembygds
fest på Grännaberget.
12 spelmän har f. n. dräkter
och man r ä k n a r med att även få
mörka långrockar till österåkers
dräkterna, som spelmännen beta
lar själva för pengar som influti
vid uppspelningar. Om rockar
na blir leveransfärdiga till som
marens stämmor är dock osäkert

