
MANDAGEN DEN 25 SEPT. 1950

Clada Idtar och hurtiga folkdansare
fdjorsta spelmansstamman i Vdsterds

Speiman och folkdansare marscherade i samlad trupp frdn Stora target till Vallby. Hdr kommer
Stockholms spelmanyille.

Det finns ett 20-tal spelmans-
forbund i landet fran

Lappland i norr till Skarie i
soder. Spelmannen i Vastman-
land fir yngst i samlingen, bar
bara nagot over en manad pa,
nacken. Vastmanlands-forbun-
det konstituerades lagora till
stamman i Kungsor i augusti
och pa sondagen hb'lls den f b'r-
sta riktiga spelmansstamman i
Vasteras. Vid Vallby samlades
den brokiga skaran speiman
fran fyra landskap. Dar fick
spelgladjen fritt och ohammat
utlopp och diir fornojde ocksa
glada folkdansare den intresse-
rade publiken med polskor och
kadriljer.

Bort&t 500 personer sokte sig
till det vackra Vallby den kyljga
sondaigseftermiddagen. Oon de
angrade sig sakerligen inte, flir
det ar anda nagot visst med den
gamla folkmusiken och de vackra
folkdanserna. Och det ar en sann
frojd att se dess utovare. Dar vi-
lar inga sorger, tninsann.

Vastmanlanningarna har kom-
imit- en smula pa efterkalken, nar

VL% —w^pvj J(-o.v,1_ f-.-n :

Aesforeningens gladje over den
forsta spelmansstamman i Vas-
teras. Vara kara yikingar kom
hem fran sina farder me<l en
massa nyheter , som slog ut det
gamla och traditionsbundna. Pio-
lerna kom bort. Nu har Vastman-
land i alia fall fatt ett spelmans-
forbund och det hurrade man for
som avslutning pa anforandet.

Spelmannen och folkdansarna
tycktes trivas pa Vallby. Hur fri-
luftscnuseet kommit till beratta-
de intendent Sven Drakenberg
om. Han talade ocks§, om Vast-
manlands fornminnesforening och
dess arbete pa att gora Vallby
till ett Vastmanland i miniatyr
och uttryckte slutligen sin glad-
je over spelmansbesoket.

60-tal speiman och manga
folkdansare.

Detta var ^borjan i Vallby.
Dessforinnan hade speiman och
folkdansare samlats p4 Stora tor-
get. Darifran gick marsohen ut
till friluftsmuseet. E^i grann syn
denna langa rad av man och
kvinnor i fargglada nationaldrak-
ter. Musik hela vagen forstas och
svenska flaggor i teten.

bland medlemmarna inoim det
nya forbundet.

T o r s o n.


