lands
spelmansforbund
vandrar framat
"rekryteringsvagen", en vag
som kan verka
bade smal och
krokig,menfullt
mojlig att bade
breddaochrata.
Men det racker
inte med att antalet spelman
okar.Spelmansrorelsen maste
forankras hos
betydligt tier
manniskor.
v.

Sormlands spelmansforbund blickar framat

— Med jamna mellanrum maste
vi se over verksamheten, sa ordforanden i Sodermanlands spelmansforbund Leif Johansson i samband
med en planeringskonferens som
bolls pa Solbacka. Sedan vi traffades forra gangen bar det bant en hel
del. Vi bar haft folkmusik- och dansaret och jag bar tagit over som
ordforande efter Soren Olsson.
Pa Solbacka blickade ett 20-tal
spelman framat i tiden. Det saknades sannerligen inte ideer som ska
ligga till grund for en handlingsplan.
—For oss ar det naturligt med en
koppling mellan spelmansforbundet samt skolor och musikskolor. I
Orebro Ian forekommer redan ett
sadant samarbete och det fungerar
utmarkt, konstaterade Leif Johansson.
Sormlandsspelmannens framste
talman just nu bar ocksa stora fo'rvantningar pa den revolution som
bant i etern dar programmakarna

Britt Svanstrom, Katrineholm, Joakim Vikstrom, Strangnas, Ingemar Skoglund och Ulf Lundgren,
Sodertalje, samt Soren Olsson, Strangnas, klackte manga ideer nar det galler framtiden.
for P 4 fatt ett stort och tungt ansvar
att ba'ra.
- Parallellt med att vi arbetar
med kvalite maste vi na fler manniskor, sa Leif Johansson. Dar anser jag att P 4 kommer in i bilden.
Folkmusiken maste accepteras. Det

ar radions ansvar att ge lyssnarna
vad lyssnarna vill ha. Som exempel kan jag na'mna, att i Estland
spelar dpm mer svensk folkmusik i
radion ah vad som forekommer i
Sverige.
Under de tva planeringsdagarna
pa Solbacka diskuterades stammor
och andra traffar, utbildning, forbundstidningen Sormlandslaten
och arkivet.

Nionde Gnestastamman
Nar det galler framtiden kan namnas att arets forsta verkligt stora
arrangemang ligger nara i tiden.
Forsta lordagen i februari bar alia
spelmansvagartill Elektron i Gnesta dar den arligen aterkommande
spelmansstamman ager rum.

Det ar en stamma som vi placerar
hogt pS "topplistan", sa Leif Johansson. Dit brukar det komma
mycket spelfolk och en troaen publik.
Innan stamman oppnas med allspel fran Elektrons stora seen bar
BarbroTallman och Lars Lindqvist
lart ut grunderna nar det galler att
spela cittra. Jan Hammarberg, riksspelman pa munspel, blir ledare for
en kurs och Leif Johansson instruerar nya fiolspelare.
En vecka senare, den 13 februari, placeras Gnesta pa nytt i centrum. Da blir det Anita Hedlund
och Christina Frohm som blir larare i en viskurs.

Carl-Gustaf Ohlsson

Par Fura, Gnesta, berattar om den forestaende Gnestastamman for ordforanden Leif Johansson, Huddinge, Doriz Zsiga
och Stig Norrman, bada Sodertalje.
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