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gvne
ledare

En spelmansstdmma dr
alltiden musikalisk upplevelse oavsett om man dr
musikalisk eller inte. Fa
torde kunna motstd tonernafrdntex nyckelharpan,
ett ganska mdrkligt instrument. Vid stdmman i Katrineholm spelades del av
Ragnar Karlsson frdn
Stockholms spelmansgille.
I bakgrunden skymtar Gustaf Wetter lyssnande pa
nyckelharpans toner.

Foryngring — men de gamla dr tongiva
En spelmansstamma kan egentligen
inte beskrivas med ord. Den maste
upplevas, allt annat ar i det na'rmaste
helgeran. Hur fbrklarar man egentligen
den ka'nsla lsom infmner lig hos lyssnaren na'r ett 50 personer starkt spelmanslag kla'mmer i med en lat eller na'r

strakarna na'stan vemodigt snuddar vid
fiolstrangarna da en visa framfors?
Hur skildrar man i text en spelmans
glittrande blick och taktfasta knabqj
under en riktig polska? Allt delta och
mer dartill fick katrineholmarna uppleva i lordags da spelman fran framst

Sormland men ocksa Ostergotland,
Smaland och Narke visade upp sin instrumentala fardighet. D v s de ganska
fa katrineholmare som nu hade sokt sig
till Stadsparken dar sta'mman holls under ett par eftermiddagstimmar.
Publiken svek namligen trots ett i det

narmaste perfekt va'der. Endast ett par
hundra manniskor lyssnade och besag
spelmansstamman.
Arrangorerna.
Spelmansfbrbundet i Sormland och
kulturnamnden i Katrineholm, hade
hoppats pa narmare 1.000 personer.
Men for dem som slagit sig ner i

grongraset framfor
blev det en trivsam
tittade fram lagorr
fick en stamningsf)
den slet i tra'dkronc
fram tonerna fran n
Folkmusiken ha
uppsving de senas
da'rav har blivit ati
nomgatt en patagli
framgick i Katrineh

MUSIK MED T

Men det ar anda
na, spelma'nnen n"
och sliten folkdrak
hela. Pa instrument
5r betydligt aldre ai
framfors latar sorr
ens funnits i nottryi
tats generation efter
Lyckligtvis ar int
folkmusiken hotad
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Spelas det dansas det ocksd. For den avdelninge'
yngre medlemmar. Det rdder ingen tvekan or>: an uctur.
dansens traditioner iframtiden. De um>a
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til'.S-ka i tiden
«•» I'unnits i n.

«. *7 or, or riksspelman.hemmahdrande i Valla utanfor Katrineholm Han tillhor de absolut,a vete-

Spelas del dansas del ocksd. For den avdelningen svaradefolkdanslagets
yngre medlemmar. Det rdder ingen tvekan om att del dr vdl sorjt for folkdansens traditioner iframtiden. De unga dansarna klarade sin uppgift
vdl, eller vadsdgs omparetpd bilden?

ir tongivande
t vader. Endast ett par
;kor lyssnade och besag
man.
Arrangorerna,
undet i Sormland och
n i Katrineholm. hade
rmare l.OOOpersoner.
• som slagit sig ner i

- ~ - Stadsparkens seen
blev
: • - > a m eftermiddag. Solen
tittad« •'-*.- iagom till stamman som
fick ."£>fylld inramning. Vinden
:k:onorna men bar ocksa
fram tooeraa fran narmare 50 fioler.
F' • -asken har fatt ett ansenligt
upps..ng 4e Maste aren. Resultatet
darav har bimt an spelmanslagen genomgaa en piugjig fdryngring. Vilket
framgick i Katnneholm vid stamman.

MUSIK Mr I) IKADITION
Men do ir indi de gamla kamparna, spdmanncn med granad tinning
och sliten foikdrikt. som bar upp det
hela. Pa instrument som manga ganger
ar betydligt aWre an spdmannen sjalva
:>amfbrs latar som nedtecknats langt
ens funnits i nottryck utan som forvaltats generation efter generation.
Lyckligtvis Mr inte den traditionsrika
foikmusiken hotad pa nagot salt. Genom ett intensivt arbete, bl a i Sormland, har flera av de gamla latarna nu
bevarats och i ett flertal fall spelats in
och nedtecknats. Genorh den "nya
av folkmusik bars traditionen
\idare och det Mr delvis dMrfbr som
spdmansstMmmorna halls.
I Katrineholm fick publiken hora inte bara de vanliga fiolerna utan ocksa
instrument som nyckelharpa och
triskofiol. Ett instrument som f o trakterades av spelmansnestorn sjMlv, Gustaf Wetter i Katrineholm.

V ETTER PA HEMMAPLAN
Gustaf Wetter fortjanar ett sarskilt
orr.namnande. En mera fargstark ledare for spelmMnnen Mr svart att tanka
sig. Med tankfulla kommentarer och inlagg och ett otroligt minne kan han satta "spets" pa vilken tillstMllning som

rxherande
ickfanbd-

I lordags var han pa hemmaplan i
dvbbd bemarkelse. Iford langrock kom
han i tMten svMngande med striken
fnmfor alia spelmMnnen och inte minst
pelande damerna. Det torde vari helt klart att Gustaf Wetter Mr en
: vardefull tillgang.

t"NGA DANSARE
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Nu ar emellertid inte en spelsstamma bara en instrumental
Spelas det sa dansas det. For
**
Iningen svarade folkdanslagets
»edlemmar som ytterligare
r^^^i re
n traditionerna kommer att

A* an- avslutades sa smaningom

•<pel" da ett par visor framforr som torde ha gatt rakt in i
i de fiesta och som pa nagot
till ett tack och farval till
n.

elmansstamman:
AN
FERBERG
J

Ivar Bostrom, 87 dr, dr riksspelman, hemmahorande i Valla utanfor Katrineholm. Han tillhor de absoluta veteranerna bland spelmannen och han hor till dem som bevistar varje spelmanstraff som halls i bygden. Och spela
kan han, trots att han inte hade sin egenfiol. Den gick sonder vid ett litet missddepd scenen.

Varfor
svek
publiken?
Varfor svek publiken
spelmansstamnian i Katrineholm? Ja,
det ar en fraga som man onekligen
staller sig mot bakgrunden av den
succe liknande arrangemang brukar gora pa andra platser. Julita ar
ett exempel, lat vara att det visserligen da var midsommar. I lordags
kom uppskattningsvis 200 personer till Stadsparken. En "normal'''''
siffra hade varit narmare 1,000
personer.
Vadret var i det narmaste perfekt.
Nej, det maste finnas ett annat
svar och da ligger det nara till hands
att undra om allmanheten verkligen
kande till spelmansstamman. Var reklamen tillracklig?
Sanningen Mr att man aldrig hade
rad att ens annonsera i lokalpressen
infbr arrangemanget. Pengarnd rack
te inte ens till de reseersMttningar som
Spelmansforbundet maste betala ut
till spelmannen for att over huvud taget kunna fa deltagare pa stamman.
Varfor hade man da inte rad? Jo,
kommunen tyckte att det har med
spelmansstMmmor inte var sa mycket
att satsa pa. Formodligen menade
man att det var for daligt intresse
fran allmMnhetens sida. Anslaget
skars darfor ned kraftigt, och visst
fick man ratt, det kom ju daligt med
folk - pa grund av nagot som paminner om kommunal trangsynthet.

Den har lilla tosenfanns ocksd med pa spelmansstamman. Visserligen inte aktivt deltagande i det allma'nna musicerandet men dndd i aktion med
folkdrdkt och ett leende som charmade de fiesta. Att det har med spelmansstdmmor dr roligtgick inte att ta mistepd.
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