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Sörmlandslåtar och andra låtar,
spelmansglädje och publikfröjd.

^^^^X^^^^n^^ ~ ÄrS'—^^»T*

Det finns duktiga spelmärr../ Söder-
il > manland och det finns också gammal
f-vacker musik. Den som inte visste det
f förut kunde bli övertygad därom på
~.«3elmansstämniorna i Oxelösund och

Ml
J^Q,, 'köping på söndagen. Södermanlands
^ jelmansförbund hade då samlat en del

j av sina muntra spelmän till årsmöte och
i samband därmed spelmansstämmor.
Alla 30 kunde inte komma, men det

\-< kom 10 — ett par med grått skägg,
några utan långskägg, men med akt-
ningsvärd ålder i alla fall, och så en del
medelålders.

Äldst i hela gruppen är Anders An-
dersson i Lästrtinge. Han hade
både sin 75-årsdag och sin guldbröllops-
dag i somras, dock inte på samma
gång.

I Nyköping hölls spelmansstämman på^
läroverkets högtidssal, och en publik på:
över 200 personer hade infunnit sig och .'
satt troget kvar under de över två tim-
mar som spelet pågick. Se, gubbarna
voro så i tagen att spela att de syn-,
barligen inte gärna ville sluta. Och
publiken applåderade av hjärtans lust,;!'
ofta rentav stormande.

Spelmännen kommo intågande under
musik och med Anders Andersson i j
spetsen. Så stego de upp på estraden,
'Andersson fortfor att spela en stufld,
och så framträdde förbundets ordf., hr
Seth Carlsson från Strångsjö, och häl-
sade publiken välkommen. Särskilt vän-
de han sig därvid till landshövdingen.

I sitt lilla hälsningstal erinrade hr ;
Carlsson om det sörmländska spelmans-1 j

förbundets goda syften, att bevara dc.t ;
vackra arvet från fäderna, de gamla,1

låtarna, som levat genom århundraden.
Så började uppspelningen. Andera

Andersson trakterade sin fiol med allt-j;
jämt ungdomlig kläm, fast han påstår- ^
att gikten vill sätta åt honom emellan-
åt. Han har spelat på Skansen infir
långt större skaror.

Näst i ordningen var A. F. Bergström
från Tystberga. Han är inte så ung,
han heller, hela 73 år. Men pigg i alla
fall. Bergström kan också sjunga sina
låtar. Nu skildrade han i toner hur det
gick till fordom på bondbröllop.

En annan gammal riksspelman är
Albert Boström från Flöda (Valla). Han
är bara ett år yngre än Bergström.
Flodalåtar och låtar från Värmland spe-
lade han upp den här gången. Äveiså
en brudmarsch från österåker. Boström
har en son, vilken också är en duktig
spelman.

Flöda socken var välrepresentérad.
Nästa man därifrån var C. G. Axelson,
Flodafors, som började med en gängat
från sin socken, och därefter fortsa^e
med en smekande vacker vaggvisa och
ptt par polskor, den ena av allmoge"!

>r k ^ m n d Tyska klockorna.
•HWCrksom vid den förra spelmanssräm-

man medverkade,en spelman från Norr-
, köping, hr Ivar Hultqvist, som bjöd på
.- låtar från Medelpad och Östergötland,

men också från Södermanland, däribland
Pin torpafruns vals. En låt från Kisa
spelades vidare, varvid hr H. sekunde-
rades av Nyköpings egen spelman, hr
J. Lilja.

Bernhard Boströms tur var det nu.
Han är son till riksspelman Boström,
men har flyttat från Flöda socken till
staden Katrineholm, där spelmansför-
bundet för övrigt har en av sina yngre,

i men nu frånvarande medlemmar skol-
lärare Wetter, som deltog i spelmans-
stämman i fjol. Boström j:ors program
omfattade bl. a. en gånglåt från Julita,
upptecknad av hans far, och vidare en
del andra trevliga saker.

Hr J. Lilja ägnar sig med förkärlek åt
låtarna 5 bygderna kring Nyköping och
angränsande socknar. En gånglåt var
från Tunaberg och ett par polskor från
Björkvik. Efter- gamla spelmän har han
inlärt eller upptecknat många dylika
låtar, som kanske annars skulle falla i
glömska.

Hr Seth Carlsson från Strångsjö in-
ledde sin del av programmet med en
lägerlår. Förr i tiden vid inryckningen

fick man i brist på järnvägar marschera
till lägerplatsen. Varje socken hade vid
sådana tillfällen sina spelmän, som
vandrade i teten för kronans karlar.

Axel Vester från Vingåker Var nästa
,man. Sprittande melodier bjöd han paj
.bl. a. en knäpp-polska. Han och he,r<
Carlsson spelade vidare en låt tillsa L
nans.

Sist i raden av spelmän kom ytter-
ligare en Flodaspelman, Karl Olsson i
Bie. Till hans låtar hörde en trevlig
polska, som efter en klockare i Mellösa
fått namnet Vennerbergspolskan. Även
spelade han låtar från andra håll.

Hr Carlsson från Strångsjö framträd-
de ännu en gång. Han spelade nu fyr-
•tämt psalmen Var hälsad siköna mor-

gonstund.
En hel del av spelmännen tillsammans

spelade låtar mot slutet, och till allra
sist tågade spelmansskaran ut ur sa-
len, denna gång med Boström från Flö-
da i teten.

Efter varje nummer applåderades väl-
deliga, det var spelmansfröjd både hos
publik och spelmän, och säkerligen kan
besöket göras om nästa år med minst
lika god framgång.

Kanhända blir det någon gång under,
nästa sommar en spelmanstävlan vid Ju-
lita skans, det är i varje fall påtänkt,
och då blir det även folkdanser.

Årsmötet i Oxelösund.
Årsmötesförhandlingärna i Oxelösund

leddes av hr Hultqvist från Norrköping.
Inkomster och utgifter balanserade å kr.
383:65 med en behållning av kr.
152:25. Av styrelsen framlades för-
slag till rätt omfattande ändring och
utökning av stadgarna, viliket i sin hel-
het antogs efter en tämligen livlig de-
batt, rörande vissa punkter. Till styrel-
seledamöter omvaldes hrr Seth Carls-
son, Strångsjö, G. Wetter, Katrineholm,
C. G. Axelsson, Flodafors, och B. Bo-
ström, Katrineholm samt nyvaldes hr
A. Wester, Vingåker. Till styrelsesupp-
leanter utsagos hrr Alb. Boström, Flöda,
C. Schumann, Katrineholm och K. Ols-
son, Bie. Till revisorer omvaldes hrr
J. E. Lilja, Nyköping, och Hj. Björk-
lund, Oxelösund, med hr A. F. Berg-
ström, Tystberga, som suppl. På för-
slag av hr Lilja beslöts lämna styrel-
sen befogenhet att utvälja spelmän för
deltagande i uppspelningar och spel-
mansstämmor. Vidare beslöt förbundet
| i enlighet med styrelsens förslag att till
hedersledamot utse riksspelman J. E.
Öst.

*

Spelmansstämman i Oxelösund var
besökt av en tämligen talrik publik, som
tycktes livligt uppskatta de gamla lå-
tarna.


