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Folkmusiken fialler pa

vinna sin popularitet.
Spelmansforbundets forsta uppvisningar i Nykoping och Oxelo-
sund lyckade. — Mera folkmusik fran forr skall nedtecknas.

I dessa jazzens tider ar de't roligt att
fa hora svenska toner fran forna dagar.
Dartill framsprungna pa gamla fioler,

.Jhanterade av bygdespelman. Det ar nagot
sarskilt med denna musik, folklatarna,
komponerade i de enkla. stugorna. Sko-

ijgens sus, backens porlaride, faglarnas
kvitter, sadant som manniskorna voro
mera fortrogna med forr, detta liksom
festgladje och brollopsfrojd hor ett lyss-
nande 6ra, nar de gamla spelmar.nen spe-
la upp sina latar.

Att Sodermanland icke star efter nar
det galler folkmusik, det hade man till-
falle hora vid lordagens spelmansuppvis-
ning pa laroverket i Nykoping. Den
huvudsakliga delen av det rikhaltiga pro-
gram, som darvid utfordes, upptog nam-
ligen latar, .fran var egen provins, och
ehuru det var nio spelman, som upptrad-
de med ett flertal nummer var, hade de
alia olika musik att bjuda pa.

Aldst i gruppen av spelman, anslutna
till det i midsomras under bygdeung-
domstinget i Malmkoping bildade S6-
dermanlands spelmansforbund, ar Anders
Andersson i Lastringe. Han ar en vit-
skaggig gammal man pa omkring 75 ar,
men till sjalen ar han nog bra mycket
yngre. Som den aldste kom han ocksa
i teten for spelmannen, nar dessa intaga
de, och han spelade darvid en sormlandsk
ganglat. Nast efter i alder aro A. F
Bergstrom, Tystberga, och Alb. Bostrom
Valla, bada ha natt over 70-talet. Det
var nojsamt att vid denna forsta uppvis
ning av det nystartade forbundet fa se
och hora tre sa vardiga gamla granade
representanter for var vackra folkmusik

Anders Andersson inledde sa sjalva
uppvisningen med fyra latar, som i toner
skildrade ett gammaldags brollop, samt
vidare nagra gamla polkor. Han. spelar
pa ett gammaldags satt med en saregen
strakforing. Kraftiga applader.

Efter honom spelade Bergstrom, 'Tyst-
berga. Fastan han har tva fingrar pa
vanstra handen skadade, just den hand
med vilken han maste utfora greppen
hanterade han likscim Andersson |in fipl
med verklig klam. Han inte bara spe-
lade. Han sjong ocksa och var riktigt
smatrevlig. Bostrom fran Valla tradde
harefter fram och spelade nagra pigga
valser fran Varmland ocji ett par, tre la-
tar fran sockarna i vastra Soderman-
land. Han var aven vard de livliga app-
lader, som publiken frikostigt agnade en
och var av spelmannen.

Dessa tre aro som narants de aldsta
ch gora sig sarskilt fortjanta av erkan-
.ancle for att de trots de over 70 aren
.ied synbarligen ungdomligt intresse —
:n spelman ar fSrstas alllid ung — sa-
om medlemmar av spelmans forbundet
erka for att bland allmlinheten sprida
;annedom om gamla svenska toner. Sa
iar i forbigaende ma en forhoppning
ramstallas om att vara yngre spelman ha
lamma energi och entusiasm, da det ar
raga om att lara svenska folket njuta
.v och vardesatta det kulturarv, som den-
a folkmusik fran forfadrens tid utgor.
Nykopings egen spelman, J. Lilja, som

illhor det vallovliga skomakarskraet,
jpelade harefter upp, sekunderad av Hj.
Bjorklund fran Oxelosund. Den sist-
namnde ar for ovrigt hamnarbetare i sin
dagliga gaming, och man skulle kunna
ro att fingrarna bleve stela, nar man

liar ett sadant yrke. Darmed ma vara
tiur som heist, men spela kunde bada
.va, och det riktigt anda. Utom sina
duettnummer utforde var och en av dem
nagra solon. Lilja tyckes vara flitig
med att samla upp latar. Han utforde
sadana som han lart av spelman eller
nedtecknat i flera av socknarna kring
Nykoping. En lat var efter spelman
Forsman i Tunaberg.

En fore detta Strangnasbo G. Sjogren
numera boende i huvudstaden, hade vida-
re sin del av programmet och spelade
bl. a. ett stycke, som en gammal slakting
till honom var pappa till. Sa foljde nagiv
nummer av en Ostgbtaspelman, Iva
Hultkvist, som var vad man brukar saga
en baddare att spela. Spelmansforbun
dets sekr. folkskollarare G. Wetter, Ka
trineholm, som harpa upptradde, har ei
alldeles sarskilt vacker klang och varm
kansla i sin musik. Och Seth Carlsso

fran Strangsjo visade sig likaledes som
en mycket angeniim Bekantskap.

Programmet avslots med nagra latar
av den aldste igen, Anders Andersson
namligen, och sa tagade spelmansskaran
ut, allt under det Andersson anyo gick i
teten, .-| elande med liv och lust.

Afen det var en ung man pa laktaren,
till vilken ref. vill rikta ett par ord. App-
ladera garna hur lange och mycket som
heist. Men sla inte ihop handerna pa det
dar sarskilt bullrande sattet, sa att det
blir vad man skulle kunna kalla luft-
smallar. Ihallande applader aro nog'
'stamningsfprjagande utan att vederbo-|
rande gora sig skyldiga till kraftprov och
konster.

Emellertid, det var en lyckad uppvis-'
=ning. I betraktande av ' konklirrensen
"med andra tillstallningar, var tillslutnin-J
gen god, i det narmaste 200 personer.
Det ar mojligt att uppvisningen gores om
nagon gang fram pa varkanten. Da sam-
las vi kanske dubbelt flera.

Spelmatisstamma i Oxelosund.
Pa sondagen hade allmogespelmannen

;uppspelning i Oxelosund infor en ovan-
jligt talrik publik, som med hjartliga
applader belonade prestatio-nerna.
. Vid ett sammantrade, som holls sam-
ma dag under ordforandeskap av spel-
man Seth Carlsson, Strangsjo, beslots
att aldre sormlandska latar skulle upp-
tecknas och samlas i ett arkiv. Beslut
fattades att at spelman Olov Andersson,
Ahus, sasom den iornamsta experten pa
omradet, uppdraga att uppteckna och

isovra det material, som kunde upp-
biingas. I forsta hand horde polskor,
ganglatar, vall-latar och folkvisor beva-
ras. Vidare beslots att en spelmans-
matrikel • skulle upprattas, innehallande
uppgifter pa spelmannens fddelse.ar, bo-
;Stadsort, repertoar m. m. Till revisorer
utsagos hrr J. E. Lilja, Nykoping, och
Hj. Bjorklund, Oxelosund, med hr Berg-
strom, Tystberga, som suppleant.

De gafflfa sormla'nd&ka spelmansla-
tarna skola upptecknas. I Soder-
manland'3 spelmansforbunds uppspel-
ningsstamma pa lordagen och sonda-
gen i Nykoping och Oxelosund del-

i togo nio epelman, namligen Anders
Andereson, Lastringe (75 ar), Alb.
Boetrom, ^7alla (72 &r), A. F. Berg-
strom, Tystberga (72 Ar), J. E. Lilja,
Nykoping, Hj. Bjorklund, Oxelosund,
Qunnar Sjogren, Stockholm, Ivar
Hultqvist, Norrkoping,' folkiskollara-
re G. .Wetter, Katrineholm, och hand-
landen Seth Carlsson, Strangejo.
Trots att flera andra tillstallriingar
voro anordnade samtidigt — bl. a.
gluntafton av hrr Chambert fran Ka-
trineholm och KoMiler — hade stam-
man i Nykoping lockat 250 personer.
I Oxelosuncf narvorO 230. Ahdrar-
na appladerade livligt de olika epel-
mannen.

I Oxelosund holls ett sammantra-
de med de narvarande epelmannen.
Som bekant planerar spelmansfor-
bundet upplaggande av ett arkiv over
gamla sb'rmla&dska latar. Det be-
slotjs nu att kalla den kande uppteck-
naren av dylika latar, Ola Anders-
son fran Ahus i Skane, att narvara
vid den spelmanstavlan, vsom nii-sta
sommar'kommer att hallae, troligen
i Nykoping. Han ekulle da uppteck-
na do latar, som foredrogos av ^pel-
man, vilka icke sjalva hade dem upp-
tecknade eller voro i stand, att sjaiva
nppteckna dem. De spelman, som sa i
kunna, skola vsjalva uppteckna latar-
na och insanda dem till arkivet, vil-

et skall ordnas av hrr Wetter och
Seth Carlsson. Upploees arkivet,
skall det overlamnas till
i Nykoping.

Veckokronika. /c
Den stora attraktionen und?

na veckan har for Katrineholi
mande varit den stora' sammai
en pS Folkets bus rorande st
stadsskola, som man pS arbets
rit mindre glad at och utsatt
Skalen dartill aro ju forresten
liga, men det iinns ingen ai
har gci in pa desamma. Und<
nen, som fick utgora svar p§
gladdes ens elaka hjarta ovi

. strackning som socialdemokr;
'•.fullmaktigegruppen fick av
6cSi valjare, vilket allt ovett r

jfot.knyst. T. o. m. Kaa te
beskedligt och fann. sig i sit
ett frcmt lamm som skall kl

| strange husbonde. Tank

stadsfullmaktigegrupp pa li
offentligen skulle fatt pa tai:
det val blivit minst en tvasp;

ket"l
Pa tal om skolor sa skall

skolor i sinom tid fa en ny oi
larare efter hr Jungnell och
relsen har kallat fyra av de
provs avlaggande. Overlar
Katrineholm saknar tyvarr i.
dre tilltalande poanger. Salui
karen lagt sig i detta val pi
icke starker karens anseem
delen av karen, bestaende
lararkrafterna, ha agiterat i
rande vikarien, som iararin
vara synnerligen lampli;
larareposten, under det i
delen av karen, huvudsaklij
de yngre, manliga lararkraf
stamt agiterat m o t den
pkn> och kriivt en a k a d e r
karl. Ty, se, det ar nagra I
skolan, som tagit studentei

Nu ska' inte undertecknac
ma frestelse som lararkare
me'd pekpinnen och saga &
relsen att den och den sk;
den och den ska' Ni inte
larare, jag bara hoppas, a
relsen valjer en k a r l ,
skinn pa nasan och kan fa
rade lararinnorna och strl
herrarna med studentmoss;
jobbet: att lara ungarn
a b e d !


