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Sörmlands spelmansförbund
inställer midsommarstämman

Södermanlands Spelmansförbund, som kan se tillbaka på ett
synnerligen livligt verksamhetsår, hade vid årsskiftet 268 medlemmar varav 171 betalande.
Spelmän från länet var under
året i livlig verksamhet och deltog bl.a. i riksförbundets spelmansstämma på Skansen i Stockholm. Ett större antal sörmländska spelmän medverkade också
vid riksstämman i Östersund den
12—17 juli, som anordnades av
Riksförbundet och Svenska Ungdomsringen. Den traditionella
stämman på midsommardagen
var i år förlagd till Djulö i Katrineholm. Styrelsen säger i sin
berättelse att arrangerandet av
den stämman kostade mera möda
och omsorg än alla de andra
framträdandena
tillsammans.
Styrelsen kan därför inte i år
åta sig att arrangera en sådan
stämma.
Bland övriga egna arrangemang under det gångna året
nämns i styrelseberättelsen spelmansstämmor i Eskilstuna Folkets park, i Brevens bruk och i
Sparreholm. Spelmän har dessutom medverkat vid möten och
arrangemang ordnade av olika
föreningar. Ett flertal spelmanskurser har hållits. Flera värdefulla samlingar och handlingar
har under året tillförts förbundets arkiv, som förvaras i Katri-
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HUSBY-REKARNE
Näshulta föreläsningsförenings
start för vårterminen blev mycket lyckad, över hundratalet personer hade infunnit sig för att
lyssna till folkskollärare Gustaf
Wetter och hans spelmanslag.
Herr Wetter berättade trevligt
och medryckande om hur Sörmlands spelmansförbund bildades
och gav flera exempel på vad förbundet uträttat, bl. a. genom att
uppteckna och samla låtar från
olika delar av landskapet. Även
från Näshulta har melodier upptecknats, och publiken fick lyssna till några av dessa. För övrigt
spelades polskor, valser, brudmarscher och skänklåtar, som alla rönte stor uppskattning från
publikens sida.
Näshulta församlingskör bidrog med några folkvisor, och
folkdanslaget avslutade den trevliga sammankomsten.
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