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Södermanlands spelmän riktar
besk kritik mot riksförbundet
v

Södermanlands spelmansförbund riktar i sin verksamhetsberättelse för 1971 besk kritik
mot Sveriges spelmäns riksförbund ( S S R ) . "Vi är besvikna
på SSR. De vackra ord, som
årligen hörs på årsstämman, är
tydligen inte annat än ord", säger man.
P å årsstämman 1969 beslutade SSR att tillskriva de spelmansförbund, som inte
var
medlemmar av riksförbundet.
P å årsstämman 1970 efterlyste
Södermanlands
spelmansförbund den skrivelsen. Först veckan före årsstämman 1971 kom
den.

Enligt förbundsmötets beslut
besvarades skrivelsen i positiv
anda, och styrelsen föreslog ett
sammanträffande med SSR för
att diskutera de meningsskiljaktigheter som eventuellt finns.
Ännu har dock inte något svar på
den senaste skrivelsen från Sörmlandsförbundet kommit.
"Från styrelsens sida är vi beredda att ta upp diskussion även
denna årsstämma om medlemskap
i SSR, men av skäl som redovisats tror vi för vår del inte att
SSR är speciellt intresserad, varför vi kommer att föreslå årsmötet att ge styrelsen fortsatt uppdrag att försöka nå kontakt med
riksförbundet", säger Södermanlands spelmansförbund i sin verksamhetsberättelse .

Spelmansförbundet förstår inte
heller den inställning som Stockholms läns landsting visar genom
att år efter år neka att hjälpa till
att stödja förbundets verksamhet.
"Det är förvånande att landstinget, i stället för att stödja en
väl
dokumenterad verksamhet
som bevisligen förs inom länet,
gömmer sig bakom argumentet
att organisationen ej erhållit anslag föregående år", menar spelmansförbundet.
314 M E D L E M M A R

I morgon, lördag, håller Södermanlands spelmansförbund sitt
årsmöte i Katrineholms Folkets
hus. Sörmlandsförbundet är ett av
landets mest aktiva spelmansförbund, och styrelsen kan se tillbaka på ett innehållsrikt år. Förbundet hade vid årets början 314
medlemmar, varav 20 hedersledamöter. N ä r det gäller ekonomin
hoppas förbundet att man med
hjälp av ökade anslag ska kunna
föra i land redan startade projekt,
Beträffande
inspelningsverksamheten utsågs vid förra årsmötet kontaktmän för insamlingsarbetet i Sörmland. En kontaktträff har hållits i Katrineholm, då
Märta Ramsten från Svenskt Visarkiv medverkade och talade bl. a.
om inspelningsteknik.
#
Utöver en del inspelningar har
ett arbete med registrering av
tidigare spelmän
i
Sörmland

samt insamling av fotografier av
dessa påbörjats. Det viktigaste arbetet i förbundets historia har planerats under året. Det gäller en
samlad utfrågning av samtliga
pensionärer på ålderdomshem och
i pensionärshem i Sörmland.

BÄTTRE Ä N N A K E N D A N S
Med tillfredsställelse konstaterar spelmansförbundet att den
kanske största stämman genom
åren — Julita-stämman — kommit tillbaka. Stämman blev en
succé. Mycket kan sägas om den,
menar spelmansförbundet,
som
dock föredrar att citera en rubrik,
som fanns att läsa i en tidning
dagen efter.
"Nakendansös drog 2.000 —
spelmän drog 3.000". I ett P S tilllägger förbundet att nakendansösens uppträdande inte var spelmansförbundets arrangemang.
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Spelmannen mots
i Katrineholm
N

u pä lördag förmiddag träffas alla Sörmlands spelmän
i Katrineholm. Då har Sörmlands spelmansförbund sitt årsmöte i Folkets hus. Till årsmötet
har
inbjudits
representanter
från grannförbunden och från

Sörmländska Ungdomsringen.
Före årsmötesförhandlingarna
visas på biografen Cosmos en
intressant film från spelmansstämmor i Södermanland
på
1940- och 50-talen.
Filmen har testamenterats till
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Kritik mot riksförbundet
vid spelmännens årsmöte

förbundets arkiv av framlidne
hedersledamoten
Alvar Rosén
i Katrineholm.
Till filmvisningen har man
bjudit in ledamöterna av Katrineholms kommunfullmäktige.
Under årsmötets gång blir det
bl a glatt samkväm med "allspel
och buskspel". Sörmlandsspelmännen kommer bl a att spela
Stora Malms bordsmarsch, Widmarks- och Rosenbergslåtar.
For att hedra den gamle fine
spelmannen Axelsson skall man
spela även några av hans låtar.
•

ARETS STÄMMOR
Nu
har
Spelmansförbundet
fastställt årets stämmor.
De
blir: i Södertälje den 22 maj, i
Sorunda den 11 juni, på Julita
skans den 24 juni, i Katrineholm den 12 augusti, i Nyköping
den 13 augusti och i Eskilstuna
den 27 augusti. Men stämmorna
i Katrineholm och Nyköping är
ännu inte definitiva.
DUKE
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Nytt för hela Sver%£
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Spelmän samlar in
våra traditioner!
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I april—maj startar Sörmlands spelmansförbund en för l
hela Sverige unik insats för att rädda gamla kulturella traditioner. Spelmansförbundet kommer då att inleda en bred
undersökning för en total kartläggning av Sörmlands kultur- 9
traditioner — framgick det vid Spelmansförbundets årsmö- §
te på lördagen i KatrineholmsFolkets hus.
§
E Representanter från SpelIl mansförbundets
olika
spelIl manslag kommer att delta i en
| samlad utfrågning av samtli| ga som bor på ålderdomshem
i och pensionärshem i Söder| manland.
:
Arbetet med kartläggningen
| sker gemensamt av förbundet
| och Sörmländska
Ungdoms5 ringen. Kartläggningen
skall
I delas upp i två etapper.
i
Den första frågeetappen omII fattar endast en enkel fråge= lista
med
uppgifter
om
t meddelaren samt grundlägg: • nde frågor om
musik, dans
\ sång.
Före sommaren räknar man
med att ha första etappen
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Sörmlands spelmans förbund höll på lördagen årsstämma i Katrineholm. Hedersordföranden Gustaf
Wetter tv och spelmansförbundets ordförande Arne Blomberg kunde vid stämman se tillbaka pä
ett framgångsrikt
år.
Eventuellt unedlemsskap i Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR)
orsakade en intensiv debatt, när
Södermanlands spelmansförbund på
lördagen höll årsstämma i Katrineholm. Besvikelsen över SSR:s agerande var tämligen stor och den allmänna meningen på mötet v-ar, att
SSR ingenting gör. Det har ingen
kontakt ner genom organisationen.
Riktades det negativ kritik mot
SSR så var förhållandet det rakt
motsatta när det gällde medlemsåsikterna inom det egna ledet. Från flera
håll framfördes erkännande för en

verksamhet som fungerar praktiskt
och speciellt vände man sig då till
hedersordföranden Gustaf
Wetter,
Katrineholm. Det var han som lade
grunden till den serviceorganisation
Södermanlands spelmansförbund har
blivit för sina medlemmar.
Verksamheten med spelstämmor
stod förstå^ också på dagordningen.
Så här blev programmet: 22/5 Södertälje, 10/6 Sorunda, 25/6 Julita, 12/8
Katrineholm, 13/8 Nyköping, (icke
fastställt datum) Eskilstuna. I Eskilstuna och Sundbyholm ska förbundet
också arrangera kurser under året.

I mitten av oktober börjar man i
Eskilstuna med en tvådagar-skurs i
gehör : samt dialektspel. Den för spelmännen inte obekante Gösta Sandström ska lära ut gehörsspel. Vidare
kommer rörelse och rytm att stå på
kursprogrammet. På Sundbyholm ska
man i två dagar senare i oktober
koncentrera sig på polskor.
Styrelsen: ordförande Arne Blomberg, Södertälje, sekreterare Henry
Sjöberg, Rönninge, Thure Enberg,
Södertälje, Gustaf Wetter, Katrineholm, Allan Ljungdahl, Södertälje
och Bo Claesson, Södertälje.
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slutförd. I en senare etapp
sker en uppföljning och 'inspelning
av vissa
utvalda i m
bland den första etappens upp: jg
giftslämnare.
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Fina insatser tidigare
för
att
kartlägga
sörmländska
spelmans- och danstraditioner
har gjorts av Spelmansförbun- i
dets hedersordförande Gustaf r
Wetter, Katrineholm, nuvarande ordföranden Arne Blomberg, Södertälje och av förbundets
sekreterare
Henry
Sjöberg, Rönninge.
En
insamlingsverksamhet :
som L T tidigare berättat om i
i en uppmärksammad artikel- i
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