Utokat program
for spelmannen
i Katrineholm
Katrineholms spelmanslag
far ett utokat program midsommaraftonen, "komponerat" av forre ordforanden
Gustaf Wetter. Forst gor man
besb'k vid kronikerhemmet
Lb'vasen kl. 13, darefter vid
Navertorpsskolan och sedan
traditionsenligt pa Furuliden.
Kl. 16 skall man spela fram
majstSngen vid Djulo och
dar beraknas festen halla pa
till kl. 18. Katrineholms stad
bjuder pa bussresa for spelmannen.
Aven i ovrigt kommer spelmannen att vara flitigt i elden i
ar. Den 30 juni skall man delta
i en stamina pa Vina-s i VastraEds-trakten och den 7 juli medverkar laget i «n stor hembygdsfest pa Grannaberget.
12 spelman har f. n. drakter
och man raknar med att aven f§
morka langrockar till osterakersdrakterna, som spelmannen betalaf sjalva for pengar som influtit
vid uppspelningar. Om rockarna blir leveransfardiga till sommarens stammor ar dock osakert.

Gustaf Wetter, Sodermanlands spelmansforbunds ordforande,
tittar har pa ett gulnat nothafte fr&n ISJfl, ett av de vdrdefullaste dokumenten i forbundets arkiv.

489 nya originaluppteckningar
till spelmansforbundets arkiv
DIVERSE DANS MUSIK.
De orden prantade kantor
Appelquist i Vadsbro sirligt
pa ett nothafte ar 1841 och
det nu gulnade haftet ar en
av dyrgriparna i den sanr
ling uppteckningar,^ som Sodermanlands
spelmansforbund har arkiverade i kallarvaningen i Katrineholms
namndhus. Den fornamliga
samlingen sb'rmlandsk spelmansnuisik har i dagarna utb'kats med ytterligare 489 ori.
ginaluppteckningar av forbundets ordforande, folkskol-,
larare Gustaf Wetter.
Sodermanlands
spelmamsforbund ar det aldsta i landet och
man horde naturligtvis inte forvanas over att dess arkiv ar rikt
pa intressant och vardefullt material. Men samlingen av bocker
och dokument, som samsas om
utrymmet i arkivet, ar yerkligen
imponerande. De gamla bockerna
vittnar om en pietetsfull vard
och uppriktigt forskningsintresse for folkmusiken. Men det
finns inte sa manga spelman som
har tid eller mojlighet att syssla med denna speciclla sida av

spelmansmusiken. Forutom de
gamla uppteckningarna fran 1800talet finns det en representativ
samling latar, marscher och dansmusik upptecknad 1935 av Olof
Andersson och nu denna av Gustaf Wetter. Sammanlagt nar dessa bada samlingar ett antal pa
ungefar 1500 uppteckningar. Och
det ar ett material som far utnyttjas av varje intresserad forskare.
Herr Wetter har arbetat med
sina uppteckningar sedan 1930
och har under den tiden traffat
m&nga av de Verkliga storspelmannen i Sormland. Genom herr
Wetters formedling har flera av
de oftast ispelade latarna kommit
andra spelniansforbund till del.
Som ett exempel kan namnas
osterakers brudmarsch.
— Det intressanta med dessa
originaluppteckningar ar att de
egentligen a>r variationer pa den
ursprungliga melodin, papekar
herr Wetter. Varje spelman ger
naturligtvis sin egen tolkning av
en gammal rnelodi och i den
muntliga traditionens langa utveckling forandras da'rfor den ursprungliga melodin. Hur mycket,
det kan man ju inte veta, sager
herr-Wetter. Men trots detta ar
val melodin skyddad tack vare

spelmannens kansla och trohet
mot folkmusiken.
En stor del av den sormlandska spelmansmusiken ar tydligt
paverkad
av hogrestandsmusiken. Ibland kan man spara de
stora kompo'sitorerna i en melodi. Det forhallandet beror givetvis pa narheten till de manga
herrgardarna och slotten i landskapet.
I det lilla haftet fran 1841
finns nagra av de forst upptecknade valserna i Sverige. De likinar till en del menuetter eller
polskor och isom na'stan alia folkmelodier ar de periodiskt uppbyggda. Det vanligaste ar perioder pS. 8 toner, vilka med endast sma avvikningar upprepas
hela melodin igenom. Den formen gor ju ocksa att det ar lattare att bevara dem i den muntliga traditionens form.
I &r har arkivet utokats forutom av Gustaf Wetters uppteckningar ocksa av storre delen av
framlidne direktor Oscar Mards
notsamling.
Men det finns mer an vardefulla notsamlingar i spelmansforbundets arkiv. Forbundets omfattande korrespondens fran a>ren
1925 till 1956 forvaras i prydliga
parmar. Det ligger mycket arbete bakom detta och det har utforts av herr Alvar Rois^n i Katrineholm.

FGtiELSEDAGAR
— 90 ar fyller i morgon, tisdag,
forre glasbruksarbetaren Karl
Rudin, Haga Rejmyre. Han ar
fodd i Bilsbro i Vastra Vingaker
och kom i unga ar till Rejmyre.
Det forsta arbetet ban fick vara
med om i Rejmyre var sattningen av stengrunden till Stathoga.
Vid Rejmyre >glasbruk arbetade
Rudin bl. .a. som varmare. Vidare har ban arbetat som murare.
Atskilliga cementarbeten har ban
ocksa gjort i Rejmyre, vilket vittnar om jubilarens mangsidighet.
Han har haft god halsa och ar
nar ban nu fyller sina 90 ar ovanligt pigg och kry.

