Nestorn
Gustaf
Wetter
stammans

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

Spelas del dansi
yngre medlemmt
dansens traditio
vdl, eller vad sag

Foryngring - men de gamla ar tongivande
En spelmansstamma kan egentligen
inte beskrivas med ord. Den maste
upplevas, allt annat ar i del narmaste
helgeran. Hur forklarar man egentligen
den kansla 'som infinner sig hos lyssnaren na'r ett 50 personer starkt spelmanslag klammer i med en lat eller nar

strakarna nastan vemodigt snuddar vid
fiolstrangarna da en visa framfbrs?
Hur skildrar man i text en spelmans
glittrande blick och taktfasta kna'bqj
under en riktig polska? Allt delta och
mer dartill rick 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 da'r stamman holls under ett par eftermiddagstimmar.
Publiken svek namligen trots ett i det

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

grongraset framfor Stadsparkens seen
blev det en trivsam eftermiddag. Solen
tittade fram lagom till stamman som
fick en stamningsfylld inramning. Vinden slet i tradkronorna men bar ocksa
fram tonerna fran narmare 50 fioler.
Folkniusiken har fatt ett ansenligt
uppsving de senaste aren. Resultatet
da'rav har blivit att spelmanslagen genomgatt en pataglig fbryngring. Vilket
framgick i Katrineholm vid stamman.
MUSIK MED TRADITION
Men det ar anda de gamla kamparna, spelmannen med granad tinning
och sliten folkdrakt, som bar upp det
hela. Pa instrument som manga ganger
5r betydligt aldre an spelmannen sjalva
framfors latar som nedtecknats langt
til'iaka i tiden. Musik som ibland inte
ens funnits i nottryck utan som fdrvaltats generation efter generation.
Lyckligtvis ar inte den traditionsrika Ivor Bostrom, 87 dr, dr riksspelman, hemmahorande i \
folkmusiken hotad pa nagot satt. Genom ett intensivt arbete, bl a i Sorm- ranerna bland spelmdnnen och han hor till dem som be}
land, har flera av de gamla latarna nu kan han, trots att han inte hade sin egenjlol. Den gick si
bevarats och i ett flertal fall spelats in
och nedtecknats. Genom den "nya
vagen" av folkmusik bars traditionen
vidare och det Mr delvis darfor som
spelmansstammorna halls.
I Katrineholm fick publiken hora inte bara de vanliga fiolerna utan ocksa
instrument som nyckelharpa och
traskofiol. Ett instrument som f 6 trakterades av spelmansnestorn sjalv, Gustaf Wetter i Katrineholm.

Var for
svek
publiken?

Hdr kommerhan, Gustaf Wetter sjdlv, i tdtenfor sina spelande kvinnoroch man. Strdken utgjorde taktpinnen och sd kom spelmdnnen marscherande
in till stdmman i Stadsparken. En stdmma som samlade ett 50-taldeltagarefrdn Sormland, Ostergotland, Smdland och Ndrke. I spetsen gickfanbdrare ndr stdmman inleddes.

Gustaf Wetter fortjanar ett sarskilt
omnamnande. En mera fargstark ledare for spelmannen ar svart att tanka
sig. Med tankfulla kommentarer och inlagg och ett otroligt minne kan han satta "spets" pa vilken tillstallning som
heist.
I lordags var han pa hemmaplan i
dubbel bemarkelse. Ifbrd langrock kom
han i taten svangande med striken
framfor alia spelmannen och inte minst
de fiolspelande damerna. Det torde vara helt klart att Gustaf Wetter ar en
mycket vardefull tillgang.
UNGA DANSARE
Nu ar emellertid inte en spelmansstamma bara en instrumental
U«p^*"~Spelas det sa dansas det. For
|\ —-nungeri svarade folkdanslagets
§\
ledlemmar som ytterligare
M itt traditionerna kommer att
A are.
nan avslutades sa smaningom
••spel" da ett par visor framfbr3r som torde ha gatt rakt in i
ia de fiesta och som pa nagot
till ett tack och farval till

elmansstamman:
AN
FERBERG

Varfor svek publiken spelmansstamman 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.

Va'dret 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 ar att man aldrig hade
rad att ens annonsera i lokalpressen
infbr arrangemanget. Pengarna rackte inte ens till de reseersattningar som
Spelmansfbrbundet 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
spelmansstammor inte var sa mycket
att satsa pa. Formodligen menade
man att det var for daligt intresse
fran allmanhetens sida. Anslaget
skars darfor ned kraftigt, och visst
fick man ra'tt, det kom ju daligt med
folk — pa grund av nagot som paminner om kommunal trangsynthet.

Den har lilla tos
te aktivt deltaga
folkdrakt och et
mansstdmmor di
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Spelas det dansas det ocksd. For den avdelningen svaradefolkdanslagets
yngre medlemmar. Det rdder ingen tvekan om att det dr vdl sorjt for folkdansens traditioner iframtiden. De unga dansarna klarade sin uppgift
val, eller vadsdgs omparetpd bilden?

men de gam/a ar tongivande
inuddar vid
framfbrs?
n spelmans
sta kna'boj
t detta och
arna uppler
ran 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 stamman holls un
der ett par eftermiddagstimmar.
Publiken svek namligen trots ett i det

narmaste perfekt vader. Endast ett par
hundra manniskor lyssnade och besag
spelmansstamman.
Arrangorerna,
Spelmansfdrbundet i Sormland och
kultu-namnden i Katrineholm, hade
hoppats pa narmare l.OOOpersoner.
Men for dem som slagit sig ner i

grongraset framfor Stadsparkens seen
blev det en trivsam eftermiddag. Solen
tittade fram lagom till stamman som
fick en stamningsfylld inramning. Vinden slet i tradkronorna men bar ocksa
fnm tonerna fran narmare 50 fioler.
Folkmusiken har fatt ett ansenligt
uppsving de senaste aren. Resultatet
darav har blivit att spelmanslagen genomgatt en pataglig foryngring. Vilket
framgick i Katrineholm vid stamman.

MUSIK MED TRADITION
Men det ar anda de gamla kamparna, spelmannen med granad tinning
och sliten folkdrakt, som bar upp det
hela. Pa instrument som manga ganger
Sr betydligt aldre an spelmannen sjalva
framfors latar som nedtecknats langt
tiUbaka. i tiden. Musik som ibland inte
ens funnits i nottryck utan som forvaltats generation efter generation.
Lyckligtvis ar inte den traditionsrika
folkmusiken hotad pa nagot satt. 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. Genom den "nya
vagen" av folkmusik bars traditionen
vidare och det ar delvis darfdr som
spelmansstammorna halls.
I Katrineholm fick pubiiken hora inte bara de vanliga fiolerna utan ocksa
instrument som nyckelharpa och
traskofiol. Ett instrument som f 6 trakterades av spelmansnestorn sja'lv, Gustaf Wetter i Katrineholm.
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deltagarefrdn Sormland, Ostergotland, Smaland och Ndrke. I spetsen gickfanbd-

Gustaf Wetter fortjanar ett sarskilt
omnamnande. En mera fargstark ledare for spelmannen ar svart att tanka
sig. Med tankfulla kommentarer och inla'gg och ett otroligt minne kan han satta "spets" pa vilken tillstallning som
heist.
I lordags var han pa hemmaplan i
dubbel bemarkelse. Iford langrock kom
han i taten svangande med straken
framfor alia spelmannen och inte minst
de fiolspelande damerna. Det torde vara belt klart att Gustaf Wetter ar en
mycket vardefull tillgang.
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-^Iningeri svarade folkdanslagets
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Var for
svek
pubiiken?
Varfor svek pubiiken spel
mansstamman i Katrineholm? Ja
det ar en (raga som man onekligen
staller sig mot bakgrunden av den
succ£ liknande arrangemang bru
kar gora pa andra platser. Julita ar
ett exempel, lat vara att det visser
ligen da var midsommar. I lordags
kom uppskattningsvis 200 perso
ner till Stadsparken. En "normal'
siffra hade varit narmare 1.000
personer.

Va'dret var i det narmaste perfekt
Nej, det maste finnas ett annat
svar och da ligger det nara till hands
att undra om allma'nheten verkligen
kande till spelmanss^mman. Var re
klamen tillracklig?
_ Sanningen ar att man aldrig hade
rid att ens annonsera i lokalpressen
infpr arrangemanget. Pengarna rackte inte ens till de reseersattningar som
Spelmansfbrbundet maste betala ut
till spelmannen for att over huvud taget kunna fa deltagare pa stamman.
Varfdr hade man da inte rad? Jo,
kommunen tyckte att det har med
spelmansstammor inte var sa mycket
att satsa pa. Formodligen menade
man att det var for daligt intresse
fran allmanhetens sida. Anslaget
skars da'rfor ned kraftigt, och visst
fick man ra'tt, det kom ju daligt med
folk - pa grund av nagot som paminner om kommunal trangsynthet.

lmansstamman. Visserligen in' det allmdnna m^erandet men dndd i aktion med
folkdrakt och ett leende som charmade de fiesta. Att det har med wt

