På Flens bibliotek:

":Trollfiol och
syndaskrynkle

9t

• I morgon lördag invigs utställningen "Trollfiol
och syndaskrynkle" på biblioteket i Flen. Den här
utställningen om sörmländsk folkmusik under
300 år kommer att visas t.o.m. 21 augusti i år och
arrangeras av Sörmlands museum. ~
Den här utställningen togs
fram till Sörmlands Spelmansförbunds 60-årsjubileum förra
året och visades då på Sörmlands museum i Nyköping
under sommaren och hösten.
Sedan dess har den - trots att
den inte är någon egentlig
vandringsutställning - visats
både i Strängnäs och Södertälje
innan den nu således återfinns i
Flen. Till hösten väntar en sejour i Stockholm följt av en tid i
Katrineholm.
Namnet "Trollfiol och syndaskrynkle" - som alltså gäller fiolen och dragspelet - skildrar
folkmusiken i vårt landskap på
många olika sätt. Dock har den
två huvudavsnitt: en folklig,
som visar hur spelmannen fungerade i gångna tider och den
betydelse den h a d e för dåtidens
folk. Sedan finns det då en
mera romantisk del, där grunden ligger i upptecknandets
verksamhet som h a d e sin start i
början av förra århundradet.
Utställningen
innehåller
mängder av föremål som tillsammans med informativa texter beledsagar besökare .genom
folkmusikens Sörmland inte
minst men som även gör en och
annan avstickare utanför landskapsgränserna. Flen ägnas i
vissa avsnitt en speciell uppmärksamhet.

Vidare kommer utställningen
att vid en del tillfällen att ackompanjeras
av
folkmusik
genom kulturnämndens medverkan. Bl.a. sker detta vid invigningen i morgon, då Malmabygdens B-lag medverkar. Men
även senare under utställningstiden blir det musik. Så speglas
t.ex. "Sörmländsk folkmusik
genom 300 å r " vid ett arrangemang i bibliotekets hörsal den
11 juni. Olika spelmansgrupper
i Flens kommun kommer att
öva i utställningen den 25 juni
(Södermanlands spelmansförbunds låtläger i Malmköping),
den 9 juli (Flensbygdens spelmansgille) och den 23 juli (Malmabygdens spelmän). Den 6 augusti medverkar riksspelmannen Christina F r o h m - som är
spelman i f j ä r d e generationen
med rötterna i Gnestatrakten och presenterar sörmländsk
musik med rötter i 1700-talet.
"Tänk fruntimmer spelar fiol
nuförtiden!" heter ett arrangemang med
Studieförbundet
Vuxenskolan, då tre riksspelmän och andra fruntimmer
medverkar.
Ta en tur - till biblioteket i
Flen - när man nu spelar upp
till "Trollfiol och syndaskrynkle"!
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Fram till den 21 augusti i år visas "Trollfiol och syndaskrynkle" på biblioteket i Flen. Utställningen, som invigs i
morgon lördag, har tagits fram av länsmuseet med hjälp
av inte minst Spelmansförbundet i Sörmland. Utställningen skildrar landskapets folkmusik i ord och bild - och lite
då och då också i toner.

