
Spelmansförbund 
firar 50 år med 

J . . isoHos „ stammor, utgåvor 

NYKÖPING: För 50 år se-
an bildades Södermanlands 
pelmansförbund. För att fira 
etta halvsekel kommer man 
tt öka den utåtriktade verk-
imheten med flera jubi-
•umsstämmor på olika orter, 
tan arbetar efter följande 
rogram: 
• Sörmlandsdagen i Parken, 
skilstuna den 1 juni, som ar-
mgeras av Rekarne Folkdans 
ille. 
• P å midsommardagen har 
tan spelmansstämma på Julita 
tans, som arrangeras av spel-
lansförbundet och Julita 
ymnastik- och idrottsförening. 
• Den 22 juni blir det spel-
anss tämma i Malmköping, med 
>el och dans och som arrangeras 
r Malmabygdens Folkdanslag. 
• Spelmansförbundet arrange-
ir den 17 augusti en s tämma i 
atrineholms Stadspark. 
• Den 6 september blir det 
a m m a och träff i Hvltinge Hem-
rgdsgård i Sparreholm. Arran-
>r är Malmabygdens Spel-
anslag. 

Dessutom planerar man stäm-
or i Oxelösund, Högsjö bruk och 
i Nyköpingshus. 

För att finansiera stämmorna 
r man kommunala anslag men 
r finns kostnader som inte går 
t hänföra till en direkt s tämma 
h för vilka man har sökt om ett 

anslag på 6 000 kr hos landstinget i 
Södermanlands län. 

LP-skiva 
I samband med jubileet kom-

mer Spelmansförbundet också att 
ge ut en LP-skiva med sörm-
ländsk folkmusik, på den ena si-
dan traditionsbärare och äldre 
inspelningar och på den andra 
kan man höra yngre spelmän. 
Man har också rekommenderat 
att en nyutgåva ges ut på Folkmu-
sik från norra Södermanland. 
Där finns upptecknade över 400 
melodier. En särskild arbets-
grupp arbetar med en bok om 
sörmländska spelmän och deras 
musik, "Morfars fars dansmu-
sik". 

Man räknar också med att ge ut 
A P Anderssons notsamling, 75 
melodier som insänts i slutet av 
1800-talet till Musikaliska Akade-
mien av folkskolläraren A P An-
dersson i V Vingåker. En annan 
utgåva är Kjellmans notbok, efter 
klockaren Karl Johan Kjellman, 
daterad i Sköldinge 1869. En arti-

kel kommer också i årets utgåva 
av Sörmlandsbygden, som berät-
tar om bakgrunden till svensk 
spelmansrörelse, bildandet av Sö-
dermanlands Spelmansförbund 
och en historik över de gångna 50 
åren. 

Skolan 
Man undersöker också möjlig-

heterna att göra studiedagar för 
lärarna med information om 
sörmländsk folkmusik och dans. 
Man utarbetar studiematerial och 
planerar en uppföljning med skol-
turneer. 

För att täcka kostnaderna för 
all denna aktivitet begär man an-
slag från landstinget på 20 000 kr 
för utgivning av boken Morfars 
fars dansmusik och ett anslag på 
14 000 kr för utgivningen av A P 
Anderssons notsamling och Kjell-
mans notbok. 

Förutom anslagsansökning till 
de speciella jubileumsaktiviteter-
na begär man 10 000 kr för den or-
dinarie verksamheten. 


