Spelmansgladje
I den utmarkta landskapsserie med folkmusik som
sonet ger ut bar turen nu kommit till vart eget
landskap. "Spelmanslatar fran Sodermanland" heter
den senaste utgavan, dar spelman fran bygden
presenterar ett axplock ur den rika flora upptecknade
sormlandska latar som finns.
Sodermanland blev tidigt
foremal for latupptecknarnas omsorger, skriver man,
och det totala antalet sormlandska uppteckningar torde
uppga till over 4000 latar. Det
ar en rik skatt som forvaltas
val av spelman som bar
traditionen med sig genom
generationerna.
Forsta sidan domineras av
den yngre generationens
spelman. Ingvar Andersson,
Arne Blomberg, Christina
Frohm och Lennart Tysk
strovar genom landskapet
och spelar i huvudsak polskor som har ursprung fran
olika delar av landskapet. 13
latar hinner man man med
innan man lamnar over till
de aldre spelmannen Sven
Forsberg, Edvard Pettersson,
Ivar Bostrom, Olov Ekvall
och Johan Alfred Johansson.
Kanske ar sidan med de
aldre spelmannen den mest
intressanta. Den musik som
spelas formedlas av spelman
som har direktupplevelser
fran forra seklet eller borjan
av detta, och latarna de
spelar har de ofta direkt efter
tidigare slaktingar. Det ger
en omedelbar kontakt med
den musik som fyllde landskapet under forra seklet och
det ar skont att den finns
bevarad p£ det har viset.
Inspelningen ar av hog
klass och skivan ar framstalld i samrad med Sodermanlands Spelmansforbund.
Den borjjladja manga sormlanningar, locka dem att
mota sitt eget landskaps
musik. Nar man sa smaningom pressar en ny upplaga av
plattan bor man se over
baksidestexten pS konvulutet. Nu talar man om en aldre
"beryktad spelman" Karln
var val i alia fall "beromd",
inte "beryktad". Eller hur???
Jag vill fortsatta att beromma skivbolaget Sonet,
som verkligen kanner sitt
ansvar for den svenska folkmusiken. Bjorn Stabi har
aterigen lockat fram en gammal spelman och Sonet sander ut den musik som motet

resulterade i. "Ekor Anders"
(Sonet) heter skivan kort och
gott. Namnet har den efter
spelmannen Ekor Anders
Andersson fran Evertsberg,
en man som verkat i sin
hemby hela sitt liv. Kelt
foljdriktigt fick man ocksa
bege sig till Evertsberg en
dag i april for tre ar sedan,
nar man ville ha Ekor Anders' musik pa band. Den
inspelningen ar skivans bsida. Men den verkliga toppen pa den har skivan doljer
sig pS plattans a-sida. Det ar
en inspelning fran -54, som
Ekor Anders gjort sjalv efter^
att ha lanat bandspelaren
dragspelaren Krak Oskar.1
Har har Ekor Anders suttit i
sin ensamhet och spelat sinaj
latar och mellan dem kom-<
menterat och lamnat bakgrund till sin musik. Harj
finns ocksa en intervju och
ett samtal mellan Ekor An-'
ders och spelmannen Guligs
Anders som maste gladja en
sprakforskare alldeles oerhort. Det f ordras god koncentration for att overfora den
dialekten till vart riksmal.
For den som vill mota en
spelman och en manniska av
ett slag som snart inte langre
finns omkring oss ar skivan
med Ekor Anders ett maste.
"Sahlstroms-stamman i
Vende!" (Polydor) ar en
liveinspelning fran en varm
julisondag forra aret. Den ar
gjord pa Ottarsborgs festplats, dar man varje ar
kommer att ha en festival till
nyckelharpsspelmannen
Erik Sahlstroms ara. Fjolarstillstallningen var en mycket horvard upplevelse, det
kan var och en gora sig klar
over genom att lyssna p&
skivan. Har ryms bade allspel och en god portion latar
fran Sahlstromsgruppen, dar
forstas Erik Sahlstrom sjalv
intar hederspositionen. Hans
nyckelharpsspel och hans nagot mindre kanda fiolspel
har mycket spelmansgladje
att formedla.
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For den som vill mo'ta en spelman av ett slag som snart inte
liingre finns omkring oss ar skivan med Ekor Anders ett
maste.

