
Spe Ima nsju be l 
med 100 stråkar 

50 år fyller måndagen den 2 
sept. grovarbetare Elis Theodor: 
Engström, Skarpstugan, R u n t u-; 
n a . 

Jubilaren är född vid Löten 1 
Rlpsa. Till vardags sysslar han i 
med dräneringsarbete hos Ludgo 
nya entreprenadföretag, på fritid 
och vid helg tar han gärna fram 
fiolen och förnöjer med låtar. Han 
tillhör nämligen Nyköpingshus 
spelmanslag och Södermanlands 
spelmansförbund. I semestertid 
drar han gärna till fjälls. Den 
norrländska fjällvärlden lockar 
sen länge till vandringar och fis-
ke. 

Spelmansförbundet 
har verkat i 35 år 

BOLLNÄS (Kuriren) Hälsinglands spelmansförbund hade pi 
söndagen traditionellt höstmöte i Folkets Hus, Bollnäs. Ordföran 
den Helmer Gladh vände sig i sitt hälsningstal särskilt till S. Myr- ^et 

ger ut egen tidning H älsinglands Spelmansförbund firade på söndagen-40-års-

Hälsinglands spelmansförbund J u b i l é u m 1 Ljusdal. Det blev en verklig folkfest, som över-
hade på söndagen årsmöte i Ljus- v a r s av omkring 1.800 personer. Dryg t hundratalet spelmän 
dal. Ett 70-tal deltagare från från Tornedalen d norr till Gnesta i söder hade mött upp och. 
samtliga nio spelmanslag inom glada toner spred sig över bygden, 
distriktet var representerade. Av 
den verksamhetsberättelse som C i r k a 4 0 0 hembygdsklädda 

på föredrogs kunde utläsas en liv- 'atte färg på festligheterna som 
lig aktivitet såväl inom förbun-

gren och Oscar Björkman 
Efter en återblick på somma-

ens spelmanshändelser ägnade 
nan sin uppmärksamhet åt kom-
aande års hälsingestämma, vilken 
kall förläggas till Ljusdal med 
.nledning av, att förbundet ver-
;at i 35 år och då bildades där. 
)et meddelades att årets lands-
Ingsanslag gjort det möjligt att 
rycka ett tjugotal äldre och vär-
efulla låtar, och den aktuella 
idningsfrågan som kommer upp 
& riksförbundets sammankomst i 
tockholm, diskuterades. 
Ljusdals museum hade gjort 

ramställning om samverkan på 
lika områden, mindre spelmans-
äffar, bandinspelningar från 
istra Hälsingland m. m. Förbun-
it har förvärvat Hälsingedelar-
l ur "Svenska låtar" från Mu-
khistoriska museet, vilka nu 
Ar till förfogande för utlåning, 
örbundet har som gåvor fått 
ottaga ett hundratal låtar för 
tt lAtarkiv. 

som ute i .spelmanslagen 
Arets Hälsingestämma hölls i 

En,jnbjudan till den traditionel-Bergsjö i midsommar med del-
la Uppsalastämman 28 oktober ägande av ett 80-tal soelmän 
förelåg. Efter en del interna för-3ch v i r i___ , l d l s P e l m a n 

handlingar avslutades det h e l a ° c h s P e l " 
med uppspelning, där ett f y r t i o ta l " , a n s ' r ä f f a r h ä l l l k « Delsbo Fä-
stråkar på sedvanligt spelmans-, • "engsjo, Hassela och Bjur-
maner trädde i funktion. l k e r - J o n Erik östs födelsegårc' 

har flyttats till hembygdsgården 
i Bergsjö, de nyblivna liksspel-
männen Ingemar Andersson och 
Bertil Westling har framträtt i 
radio och fått god kritik och 
mycket annat berättade verksam-
hetsberättelsen om. Styrelsen 
omvaldes och består av: ordf. 
Helmer Gladh, sekr. Hugo Ljung-
ström, Sven Broqvist v. ordf., 
samtliga Bollnäs, kassör Osk;ir 
Jansson, Arbrå, samt Hugo West-
ling, Bollnäs. Revisorer Olof Nor-
den och Johan Hall, Arbrå. 

Mötet beslutade utgiva ett eget 
medlemsblad med syfte att in-
formera medlemmarna om verk-
samheten. Bladet skall utges för-
slagsvis fyra gånger per år. 

inleddes med högmässa 1 Ljus-
dals kyrka. Dessförinnan lades® 
en symbolisk krans ned somj 
tack till alla spelmän och hem-4 

bygdsvänner som avlidit under' 
årens lopp. 

Prosten Emil Perstad svara- f 
de för dagens predikan. Bland, 
deltagarna märktes bl. a. riks-
spelmansparet Greta och Nils* 
Th. Olofsson och riksspelman-J 
nen Jon Erik öst. Dagens hög-, 
tidstal hölls av hembygdsvän-
nen och författaren Albert V ik- ' 
sten. På bilden Jon Erik Öst,; 
78 år, i samspråk med Tjock-a 

Anders. 
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