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Varma applader moffe?
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Sodermanlands spe/man.
inslag i AIK-mdssan i gar.

Liksom forra sondagen slog AIK-
massan aven i gar ett stort slag for
musiklivet i Katrineholm. Sondagens
stora huvudattraktion utgjordes nam-
ligen av Sodermanlands spelmansfor-
bunds spelmansstamma.

Spelmannens samling pa torget p&
eftermiddagen hade lockat mycket
folk och efter de fyra lovade skrin-
dorna som till spelmanens toner sakta
rullade mot parken foljde en stor
skara. Nar spelmansstamman spelade
upp pa folkparkens seen var publik-
tillslutningen mycket god. Detta var
gladjande, ehuru ej sa ovantat, da en
spelmansstamma val hade nyhetens
behag for manga men mer gladjande
var att konstatera de varma applader
som bestodos de medverkande. Det
betydde val inget genombrott for folk-
musiken har i trakten men manga
fingo sakert upp ogonen — eller kan-
ske man skall saga oronen — for att
folkmusiken inte bara ar nagot varde-
fullt genom sina djupa traditionef
utan aven kan vara nagot hogst njut-
bart, om goda musiker framtrada med
valvalda stycken. I gar voro bada
dessa forutsattningar for handen.

Spelmansforbundets ordforande ht
Gustaf Wetter skotte konferensier-
skapet p§, sitt trevliga, gemytliga satt
och fick en valfortjant blomma efter-
at. En imaginar blomma utdela vi sa
har efterat at samtliga de medver-
kande fran junior, lilla 14-ariga Inge-
gerd Karlsson, Sodertalje, som app*
laderades in igen sedan hon upptratt
med sin far, till nestor 92-arige Per
Johan Andersson, Katrineholm, som
visserligen inte spelade sjalv men som
hade nojet att sitta pa forsta bank
och hora hur hans goda polka — ett
av de 41 bidragen till spelmansfor-
bundets kompositionstavling i ar —
fick ett utmarkt utforande. I sek-
tionslagens framtradanden faste man
sig anyo vid det manstarka Soder-
tornslagets samspelthet och hogklas-
siga spel. Och nar hela spelmans-
stamman med hr Wetter som dirigent
avslutade det verkligen lagom lariga
framtradandet pa scenen med att
spela den sprittande brollopsmarschen
fran Osteraker, insag val aven den
tvivlande outsidern att folkmusik ar
mycket former an ett entonigt gnal-
lande.

Aven lordagskrallen hade haft en
fornamlig attraktion. Sjalvaste Sigurd
Wallen passade pa att fira sin 61-ars-
dag har och det gjorde han pa ett
satt som val numera ar det natur-
ligaste for honom: berattade Albert
Engstromhistorier. Det har han gjort
forut i Katrinehom, varfor vi nojer
oss med att konstatera, att hr Wallen
fortfarande ar en_ stralande fram-
stallare av Engstroms knotiga gum-
mor och gubbar fran Roslagen, an-

vandande alia sina beprovade knep
vid tolkandet av de ma^a figurerna,
fran rostforstallning till mossa och
gester. Albert Engstrom -brydde sig
som bekant aldrig om att sjalv hora
Wallen under sin livstid men hade
han gjort det hade 'an H'Engstrom
sakert uttalat sitt fulla gillande.

Massan slots pa sondagskvallen, d§,
Ulla Billquist sjong.

Nara 6,000 besokte massan Itirdag
och sondag.

Pa lordagen besoktes massan av
2,600 personer. Den sammanlagda
publiksiffran pa sondagen var over
3,000.


