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Det blev fdrg och fest over 14:e
Nordiska Bygdeungdomsstdmman

Svenska Ungdomsringens hcdersordforande borsdirektor Kurt Belfrage oppnar 14:de Nordiska Bygdeungdomsstdmman.
Fran oppningshogtidligheten pa Stadsteatern.

C

Som vantat blev 14:de Nordiska
Bygdeungdomsslamman en stor sta'm-
ma. Over 1.400 deltagare och darav 124
danska, 35 norska, 82 finska deltagare,
aven deltog som gasler 41 esllandare
som vistas i Sverige och 30 hollandare
som kommit till Sverige som folkdans-
sallskapets Appels ga'ster, dessutom var
det 5 engelsman.

Stamman blev en maktig nordisk
manifestation och Nils Ludvigs festdikt
"Nordisk Ungdom" klingade skont,
maktigt och manande. Samtliga talare
gjorde anknytningar till den nordiska
tanken och vid oppningshogtidligheten
pa Stadsteatern, dar en fanborg av 20
st. nordiska fanor helt tackle fonden,
talade representanterna fran de olika
nordiska landerna kloka och tankvarda
ord. Oppningshogtidligheten blev en
hogtidsstund och sarskilt gladde det oss
att Ungdomsringens hedersordf. Bors-
direktor Belfrage var i tillfalle att nar-
vara och halla hogtidstalet.

Festernas rad inleddes med: "Nor-

diskt festspel i fa'rg och ton" pa Idrotts-
platsen. Pampig var defileringen runt
planen och var nation halsades med
kraftiga applader, det var en festlig
symfoni i fa'rg och ton. Forutom folk-
danser var det korsang och folkmusik
samt landshovdingetal.

Heldagsturen pa lordagen till Frosta-
vallen blev kanske fulltraffen. Fritt och
otvunget kunde deltagarna rora sig i
skog och mark. Spelmansstamman pa-
gick i Storstugan pa loftet, och pa tings-
platsen forsiggick alltid nagot.

Festen pa kvallen "Nordiskt Sommar-
ting" blev mera samkvam an fest. Aska-
dare och agerande bytte plats. Har dan-
sade de olika landerna for varandra.
Ett trevligt inslag var de gamla idrotts-
lekarna som fortjanar att spridas langt
over Skanes granser.

Nordisk Hembygdsdag i Folkets Park
blev helt publikens dag. Cirka 15.000
askadare hade infunnit sig. De forsum-
made inte att vara med dar nagot hande

och studerade med intresse de vackra
danserna och drakterna.

Spehnanslatarna och utdelningen av
Zornmarken fran scenen foljdes med
storsta intresse och de nyvordna riks-
spelemannen blevo livligt appladerade.

De enskilda samkvamen pa Tennissta-
dion, fredagen var stadens och sonda-
gen var egen avslutningsfest, blev inte
vad de skulle varit. Lokalen var den
storsta vi hade i Malmo och hade rackt
bra till 1.000 men ej till 1.400. Folj-
aktligen blev thesupen ratt provisorisk
och nog var det trangt! Men trots delta
roade sig deltagarna av hjartans lusl.
Riksstyrelsens v. ordf. Erik Slrom fick
i alia fall samlat alia kring sig till en
liten hogtidlig avslulningsslund, varvid
ban a riksstyrelsens vagnar framforde
tack till kommitten och till deltagarna i
Stamman.

Avslutningen blev inte sa vemodig
som vanligt vid vara slammor. Dagen
darpa skulle vi resa lill Kopenhamn och
delta lekte nog i hagen.



framfbr mig. Fran fbrsta stamman i Malmo
1921 da Kurt Belfrage boll glansande tal till
oss da sa unga, dels i Slottsparken, dels om-
bord pa den bat som fbrde oss fran Kbpen-
hamn som aven da gastades. (Jag minns aven
hans vanlighet da han som bordsgranne till
mig, vid en storstatlig middag som kbpen-
hamnarna bjbd styrelseledambterna pa, vag-
ledde mig, unga oerfarna flicka, till bordets
olika kulinariska anrattningar. Det var ju ej
sa vanligt da som nu att unga flicker besbkte
restauranter.) Man kande nu liksom da att
Kurt Belfrages hjarta klappar varmt for Ung-
domsringen och vi aro honom mycket tack-
samma for detta hans senaste framtradande.
(Jag skulle velat omfamna honom da vi mbt-
tes utanfbr Siriusorden vid hans ankomst till
Stamman.)

Ja, det var en vacker och vardig bppnings-
hbgtidlighet som kommitterade har all anled-
ning gladjas over.

"Nordiskt Festspel i Farg och Ton", sa
hette ju nasta punkt pa programmet. Det
var en statlig uppdansning av alia nationer
som den publik som var dar sakert ej glbm-
mer. Skada att mbrkrets allt for tidiga in-
brott fbrtog en del av det vackra fargspelet.

Men unga friska manniskor ha aven ett
lekomligt behov.

Att ordna the och smbrgas till 1.400 per-
soner ar dock ej nagon latt sak, men med
gott humor och manga goda viljors hjalp
lyckades aven detta. Det vasentliga denna
kvall var ju i alia fall ej mat, utan detta
att fa traffa alia sina gamla och nya vanner
prata med dem, kanske dansa en dans och
se pa den yngre generationen. Sja'lv blev jag
verkligt glad da en son till ett par av mina
gamla vanner bad att fa dansa en vals.

Sova blev det ju litet av. Redan tidigt gick
ju farden till Frostavallen. Jag beklagar alia
dem som ej fingo vara med den dagen. Den
var en verklig fulltraff. Sjalva platsen i och
for sig ar som skapt for ett dylikt tillfalle.
Nar man sag alia farger, horde felorna, sangen
och sag de glada manniskorna dansa och leka
av hjartans lust blev man hanryckt. Nar i
uppbrottets stund "Harlig ar kvallen" tonade
ut over bygden var dagen fullkomlig.

Att halla en stamma utan gudstjanst har
for oss alia blivit otankbart och "Fadernas
kyrka" har val sallan klingat sa innerligt som
denna vackra sbndagsmorgon.

Ut pa upptacktsfard gick sedan var vag
och man kunde konstatera att Malmo vuxit
oerhbrt i saval storhet som skbnhet. Alia
dessa kilometerlanga rosenhackar som prun-
kade i alia de farger utefter gatorna ar nagot
speciellt for Malmo. Jag hade aven fbrmanen
att fa komma ut i omgivningarna och bese
Torups och Skabersjb gamla anrika slott.
Men aven den mest fullkomliga dag har en
ande. Efter uppmarschen genom sta'n och de
stora uppvisningarna i Folkets Park var vi
framme vid the-samkvamet den sista dagen.
Dar dansades av hjartans lust om ocksa ett
visst vemod kunde markas infbr uppbrottet.

Annu en stamma var tillanda, det ljusa min-
net av en val ordnad och med mycken om-
tanke planerad Nordisk Bygdeungdomsstamma
skall sakert leva lange.

Nar man gar igenom sina upplevelser under
en sadan bar stamma ar det givetvis nagra sa-
ker som trader i fbrgrunden.

Som ett sammandrag av ovanstaende skulle
jag vilja framhalla de for mig personligen

mest uppskattade punkterna, namligen,
1. Oppningshbgtidligheten, med sin vardighet

och Nordiska tanke.
2. Dagen pa Frostavallen, den verkliga full-

traffen.
3. Till sist vill jag garna uttala min beundran

for Thoralf Borglin. Pa sitt tillbakadragna
och lugna salt utfb'rde ban sitt maktpalig-
gande uppdrag. Jag har ju under manga
ar varit i tillfalle att konstatera hur myc-
ket arbete det ar att samordna och inpassa
alia danser och dansare vid de stora upp-
visningar som fbrekommer under vara stam-
mor. Thoralfs satt att omarkligt rycka i
tradarna ar sakert bade effektivt och fram-
for allt sympatiskt.

Till sist vill jag personligen tacka alia dem
som gjorde det mojligt for mig att deltaga
i stamman och for allt arbete de nedlagt for
att genomfbra denna var stbrsta samling hit-
tills.

Ordf. i Sormlands Spelmansforbund och spel-
mansledaren under stamman Gustaf Welter.
Katrineholm:

Nordiska Ungdomsstamman i Malmo
var for mig ofbrglbmliga dagar.
hbgtidliga bppnande i Stadsteatern med alia
de 1400 deltagarna i sina granna drakter var
den vardigaste inledning en sadan ungdomens
fest kunde fa. Intaget pa idrottsplatsen var
aven en skbn syn. Sarskilt rbrande var ester-
nas intag och deras uppfinningsfbrmaga att
markera fargerna i sitt lands flagga. Da fick
man tacksamhetens tarar i bgonen over att
vi svenskar och alia vara nordiska grannar
dock har rattigheter och skyldigheter att fa
taga fram under var egen nationella symbol.
Frostavallen ar ju en festplats, till vilken det
inte finns manga motstycken i vart land. Sar-
skilt minns jag krbnikespelet och den talrika
publiken, som satt pa alia avsatser. Da gick
min tanke till grekernas och romarnas amfi-
teatrar. Och sa till sist Malmo Folkets Park!
Finns det nagon stad i Sverige eller annor-
stades, som har nagon sadan underbar folk-
park? Nog har Ni skaningar mbjligheter att
ordna en stor ungdomsstamma, ty underbara
platser och lokalmbjligheter star Er till buds
Kommitterade utnyttjade ocksa dessa pa ett
fbredbmligt satt, enligt mitt fbrmenande.

Folkmusiken under stamman stod pa hog
niva. 36 spelman spelade upp for Zorn-mar-
ket, och av dessa fick 9 st. detta i silver och
lika manga fick det i brons. Ett fint resultat.
om man kanner till hur svart det ar att erbvra
dessa marken! Skaningarna har duktiga spel-
man. Jag namner utan rangordning Langa-
rbdstrion, 3 brbder Svensson, som sannerligen
hedrar sitt landskap, spelmannen Bernt och
Isacson fran Lund, som spelar fina arrange-
mang av den fbrstnamnde i ett fbrnamligt
musikaliskt framfbrande och sist men icke
minst de 3 dbttrarna till storspelmannen
Berntsson i Skaralid under ledning av den
ofbrbrannelige Edvin Lindberg, som for stri-
ken ibland med hbger, ibland med vanster
hand. Det ar nog inte manga landskap, som
kan mbnstra en sadan samling ypperliga spel-
man.

Samspelet av samtliga spelman gick bra.
men det kunde ha gatt battre. En del spel-
man struntar i repetitionerna och i uppspel-
ningarna med for resten. Av 70 medverkande
spelman kunde ledaren vid uppspelningarna

Gustaf Wetter, Katrineholm, spelmansledaren
under stamman var omtyckt och popular.

rakna in hbgst 50 st. och vid bvningarna c:a
30. Det ar inte solidariskt. Till nasta stora
slamma ska vi med Ungdomsringens hjalp
fbrsbka fa en fastare organisation pa denna
viktiga detalj pa en ungdomens mbnstring av
svensk bygdekultur och gbra bbrjan till en
gemensam repertoar for alia spelman fran
hela Sverige. Fbrst da kan det bli ordent-
ligt samspel. Da ska den arme dirigenten inte
behbva riva sig i huvudet, sa ban far traflisor
i fingrarna under sina bembdanden att hitta
pa en lat, som alia spelman kan spela. Sven-
ska Ungdomsringen haller pa med att sbka
Ibsa den svara fragan att ge ut en utvald
samling svenska latar, som alia svenska spel-
man ska kunna spela vid alia tillfallen. Matte
spelmannen nar tiden ar mogen ocksa stalla
sig solidariska till detta projekt. Ske alltsa!

De skanska spelmannen behbver ocksa en
gemensam repertoar. Samspelet gruppvis star
pa hog niva, men nar alia spelar pa en gang
ar Er standard inte lika hog. Ni skaningar
har en ovanligt rikhaltig folkmusik. Se bara
pa Svenska latar med 4 haften fran Skane!
Valj ut ur denna musikskatt och ur Spel-
mansfbrbundets arkiv en 50 st. representative
melodier, lat arrangera dem for 2 fioler och
ge ut ett lathafte fran Skane! Da ska Ni se
det blir fart pa samspelet! Jag vet det av
egen erfarenhet fran Sbrmland.

Till slut en liten episod fran resan till
Kbpenhamn den 26:te juli. Pa farjan traf-
fade jag den aldste av brbderna Svensson
ensam representant for Langarodstrion p§
den resan. Han har ett 7-sardeles glatt spel-
manskynne. "Du ar med, och pigg och rask
ar Du, och fejlan ar i ordning, ser jag", sa
jag till honom. Jag ville pa det viset ge
honom min komplimang for att ban trots sin
alder och trots anstrangningarna fbregaende
dag anda var pa benen och ombord pa baten
kl. \'<2l pa morgonen. "Vet inte Du, att de
aldsta oxarna har de styvaste hornen", kom
svaret omedelbart och i ett sammanhang.
Det svaret och den mentaliteten tycker jag
om. Man ska inte ge sig. I Sverige finns det
c:a 1.000 spelman, anslutna till de olika spel-
mansfbrbunden. Tank om alia vore besjalade
av samma anda som Svensson fran Langarbd!
Da skulle vi spelman kunna utratta storverk.

Tack for de ofbrglomliga dagarna i Malmo!

Svenska Ungdomsringens Riksstamma
avholls i Malmo torsdagen den 22 juli
under ordforandeskap av hrr Ahlqvist,
Uppsala och Andersson, Kristianstad.

Kl. 10.00 oppnades forhandlingarna
av Ringens ordf., intendent Brynolf
Hellner, Stockholm. Sedan foregaende
stamma, sade han, har det paborjats
stora arbetsuppgifter inom Ringen, sa-
som Ungdomsringens Hus, studiefor-
bund samt en intensifiering av propa-
gandan med ty atfoljande medlemsvarv-
ning. Till denna stamma fb'relag en
mycket diger motionsflod som kanske
kan skapa haftiga debatter men han
hoppades att de beslut som blev fattade
skulle landa Ringen till gagn.

Han erinrade om den stora forlust
Ringen gjort sedan forra stamman, ge-
nom Gustav Karlssons franfalle. Gustav
var ett med Ringen, han var den eld-
sjal som kunde entusiasmera till fo'r-
verkligande av Ringens ideer. Han gav
sig sjalv helt och ballet i Ringens tjanst.
Frid lystes over Gustaf Karlsons minne.

Sedan stamman godkant kallelsen till
Riksstamma samt godkant den av sty-
relsen uppsatta dagordningen b'vergick
man till forhandlingarna. Motesfunk-
tionarer utsagos, styrelse- och revisions-
berattelserna godkandes samt beviljades
styrelsen ansvarsfrihet. Dessa berattel-
ser godkandes inte utan diskussion men
foranledde inte nagot sarskilt beslut.

Sa var man framme vid motionerna.
Inte mindre an 18 st. sadana forelago,
halften av dessa fran Stockholms di-
strikt. Det skulle taga for stort utrymme
i ansprak med att referera debatter och
beslut i alia dessa motioner varfb'r jag

Langarodstrion, duktiga skanska speleman, vdckte ett be


