Spelman utan instrument
diskuterade verksamheten

GNESTA: Trettio medlemmar i Sörmlands spelmansförbund samlades på lördagen
på Vårdinge folkhögskola. Men
något fiolspelande var det inte
frågan om. Man hade samlats
för att tillsammans diskutera
och komma med idéer om den
fortsatta verksamheten. Spelmännen själva betecknade
dagen som en idékonferens.

52 år på nacken och är därmed det
största förbundet i Sverige. Samtidigt har förbundet i Sörmland flest
medlemmar, nu närmare 600 spelmän.
Spelmännen i Sörmland är inte
anslutna till riksorganisationen.
Man motiverar det med att riksorganisationen inte är förankrad
bland spelmännen i Sverige utan
snarare en organisation för den
gamla typen av spelmän. I SörmSörmlands j3pelmansförbund har land har man däremot lyckats suga
upp dom yngre spelmännen.
— Men vi har också en generationsklyfta som skapar problem,
säger Henry Sjöberg, vice ordförande för Sörmlands spelmän. Antingen är spelmännen över femtio år elVår käre

Jordfästningen har ägt
rum i stillhet.

Målsättningen

P å lördagen diskuterade spelmännen hela verksamhetens målsättning som den uttrycks i stadgarna: att bevara den sörmländska
folkmusiken. De senaste tio åren
har en förskjutning mot forskningen
ägt rum. Mycket arbete har ägnats
åt uppteckning av låtar och åt att
plocka fram gamla uppteckningar.
Under lördagens idékonferens
beslutade spelmännen att utbildningen måste förbättras för
både nybörjare och avancerade
spelmän.
— För att minska generationsklyftan ska vi ordna träffar där dom
olika generationerna möts och
spelar ihop, säger Ingvar Andersson, ordförande i spelmansförbundet. Vi hoppas att dom träffarna ger
upphov till en dialog som är nyttig
för båda kategorierna.
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har lämnat oss i djupaste
sorg.
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En spelman slutat, hans
hand är stilla,
Ej stråke lyftes till
brusten sträng.
Ej rörs hans fela, ej toner
drilla,
Men liksom blomster från
skog och äng
Han lämnat tus,ende
minnen.

ler också kring dom tjugo. En anledning till att vi samlats idag är att
försöka överbrygga klyftan mellan
de gamla och unga.
— Dom unga har andra krav.
Dom vill lära sig mer om bakgrunden och ofta specialiserar dom sig
på en viss spelman istället för att ha
en allmän repertoar.

—En minnesrik jordfästning ägde
på fredagen rum4 Nordanåskapellet, Katrineholm, då kände spelmannen Gustaf Wetter, Katrineholm vigdes till den sista vilan. Officianten, kyrkoherde Sten Stenberg,
hade hämtat grifteorden ur Psalt.
139:1-18. För orgelmusiken svarade
musikdirektör Rune Jansson, som
vid ingången spelade Fantasi a moll
av Johann Sebastian Bach och vid
utgången Gammal fäbodpsalm av
O. Lindberg. Södermanlands Spelmansförbund och Katrineholms
Spelmanslag framförde under akten Sörmländsk visa och Tystbergavisan. Unisont sjöngs psalmerna
365:1-3, 424:6-7 och 743. Till Gustaf
Wetter som människa och för hans
insatser inom vår kultur uttalades
många varma ord av företrädare
för bl.a. spelmanslag, spelmansförbund, hembygdsföreningar, statspensionärerna, Odd Fellow, kommun och skola. Äldsta barnbarnet
Gunilla Wetter gav uttryck för de
anhörigas tacksamhet över den omtanke och kärlek, som givits dem
under den avlidnes livstid. Efter akten inbjöds till minnesstund på
Dufveholms pensionat, där Spelmanslaget framförde Kyrkmarsch
från Lerbo och Visa från Ådalen.
Gemensamt sjöngs Bo Setterlinds psalm Det finns en väg till
Himmelen.

Lokalgrupper

— Till hösten ska vi också försöka starta lokalgrupper i hela
Sörmland. Nu är hälften av våra
medlemmar med i olika grupper
medan den andra hälften sitter ensamma och spelar. För att få igång
lokalgrupperna handplockar vi en
person på varje ort som sedan tar
reda på vilka andra spelmän det
finns i samma område. Tillsammans bildar de sedan lokalgrupper.
Sörmlands spelmansförbund ger
ut två medlemstidningar. Sörmlandslåten kommer ut med två
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nummer om året och har en vetens- färdigt. Nu skulle spelmännen spela
kaplig inriktning. Glams (gammal folkmusik tillsammans.
sörmländsk dialekt som betyder
muntert samspråk) kommer ut
med sex nummer per år och är ett
informationsblad till medlemmarna. I Glams får man upplysningar
om träffar och kurser. Det som saknas i Glams och som man nu vill införa är debatten.
— Vi har ingen debatt i vårt medlemsblad, säger vice ordföranden
Henry Sjöberg. Nu vill vi ändra på
det genom att i tidningen ge utrymme ior uebattartiklar och insändare.
När lördagens diskussioner var
avslutade skyndade alla spelmän
till hembygdsgården i Sparreholm.
För den dagen hade man snackat
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Munspel isätter f a r t
på s p e l m a n s s t ä m m a ?

Dikter, som Gustaf Wetter skrivit
under sin sjukdomstid, lästes av sonen Björn.
I den rika och vackra blomstergärden märktes blommor från Katrineholms Spelmanslag, Katrineholms Hembygdsförening, Statspensionärerna, Katrineholms Kommun, Katrineholms skolstyrelse,
Katrineholms Musiksällskap, Djulö
Låtlag, Avgångsklassen Södra skolan 1941, Elever 1941-45, Visans Vänner, Södermanlands Hembygdsförbund, Sörmländska Spelmän, Södermanlands
Spelmansförbund,
Bröderna i Södermani. Grip, Nyköpings Spelmansgille, V. Vingåkers
Hembygdsförening, Örebro Läns
Folkmusikförbund, Östergötlands
Spelmansförbund, Verdandis Folkdanslag, Södertälje Spelmanslag,
Björkviks
Hembygdsförening,
Kungsörs Spelmanslag, Gränna
Hembygdsförening,
Stockholms
Spelmansgille,
Malmabygdens
Spelmanslag och Folkdanslag,
Svenska Ungdomsringen för bygdekultur Riksstyrelsen, Salems Gille,
Gåva till Lutherhjälpen och Sköldinge förs. blomsterfond samt Logen 45 Karl Knutsson Bonde.
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• Spelmännen i Sörmland samlades på lördagen på Vårdinge folkhögskola. Men inte for att spela utan for att prata. Två som var med
och pratade var ordföranden i Sörmlands spelmansförbund Ingvar
Andersson och vice ordförande Henry Sjöberg.

SÖDERTÄLJE (LT). I pingsthelgen, alla vänner av folkmusik i Södertälje, har ni chansen
att få er en hel del av den varan
serverad. I dagarna två arrangerar nämligen Södermanlands
Spelmansförbund på Torekällberget en brett upplagd' spelmansstämma.
P å pingstdagen blir det sång
och musik i sekelskiftesstil.
Den musik som spelades vid sekelskiftet i Sverige kommer att
framföras på dragspel och fiol.
Vidare blir det sång och tidsenliga danser.
Och givetvis kommer aktö-
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rerna vara tidsenligt klädda.
För pingstdagens hela arrangemang svarar Södermanlands
Spelmansförbund. Arrangörerna vill också kunna bjuda på en
hel del munspelsmusik o»ch därför hoppas man att alla munspelande södertäljebor vill infinna sig på Torekällberget på
pingstdagen och deltaga och
den festliga spelmansstämman.
Den andra dagen — alltså på
annandag pingst blir det mer
traditionell spelmansstämma.
Den dagen står Södertälje spelmansstämma för fiolerna

