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150 aktiva i Sormlands

spelmansforbund numera
Sormlands spelmansforbund

har under veckoskiftet haft
sin arshogtid i Nykoping, och

darvid kunde ocksa konstate-
ras att intresset for folkmusik

tycks vara i stigande bar i
provlnsen.

Forhandlingarna holls pa Ny-
kopingshus, dar samling skedde
pa lordagsaftonen och fiolerna
aven Ijod allt som oftast. Atta nya
medlemmar har man fatt pa sista
tiden, sa medlemsantalet oversti-
ger nu 150 aktiva. Det ar salunda
en betydande spelmanskar i pro-
vinsens spelmansforbund.

Ordforande blev aven for det
nya verksamhetsaret folkskolla-
rare Gustaf Wetter i Katrineholm.
I ovrigt utgores styrelsen av Ar-
vid Karlsson, Nykoping, vice ord-
forande, Konrad Eriksson, Katri-
neholm, kassaforvaltare, Sigvard
Ejermo, Nykoping, nyvald sekr.
Gerhard Engman, bitr. kassor, spelamansgilles regi> Inte mindre

GUSTAF WETTER

och Alvar Ros6n, Katrineholm,
arkivarie, den senare genom ut-
okning av styrelsen. Revisorer:
John Carlbo och Erik Bengtsson,
Stockholm.

Spelmansforbundet planerar tva
stammor med uppspelning kom-
mande sommar, forslagsvis for-
lagda till Nykoping och Julita.
Narmare harom far man bestam-
ma allt efter mojligheterna litet
langre fram.

I samband med arsmotet var
det spelmanshogtid i Gastabuds-
salen med sup6 i Nykopingshus'

an ett 80-tal deltagare var sam-

lade, och atskilliga overnattade pa

Nykopingshus. Man hade forstas

ocksa uppspelningsstunder.

Ur arsredogorelsen kan namnas
om lyckade spelmanstraffar, dari-
bland stamman i Julita, som aven
tillforde forbundskassan ett gott
tillskott till verksamheten, samt
kyrkbesoket i Floda med efter-
foljande kyrkkaffe hos Ivar Hult-
strom i Flodafors, och sa natur-
ligtvis samlingen pa Flenrno. Aret
har varit gott i olika hanseenden.

Spelnianslatar.

56 sormlandska latar arrange-
rade for tva fioler och altfiol har
Sddermanlands spelmansforbund
presenterat nu i dagarna. Latarna
ar arrangerade sa att de gar att
spela for enbart l:a och 2:dra
fiol. Sodermanlands spelmansfor-
bund, som verkat i ett 30-tal ar
och som malsattning alltid efter-
stravat att gora sitt landskaps
folkmiisik levande har inte sparat
pa modorna d& det gallt att in-
samla nodigt materiel. Men sa
kan man ocksa med stolthet upp-
visa en arkivsamling av 2.000,
sormlandska latar. Av dessa har
tidigare tva lathafteh utgivits,
vilket i hogsta grad bidragit till
att ge de sormlandska spelman- ;
nen en rikhaltig repertoar av de
allfa basta latarna.

Vi lyfter pa hatten och onskar
lycka till med spridningen av den
senast utgivna samlingen. Om
man jamfor vad ovan anforts med
forhallandena pa detta omrade
inom Vastmanland kommer osokt
en maning till efterfanke. Sa f at-

itigt som Vastmanland ar pa ar-
1 rangerade vastmannalatar ar det
nog pa tiden att man tar i med
riktiga krafttag for att astad-
komma nagot at oss sjalva och
for efterkommande spelman att
forvalta. I samlingen "Svenska
latar" upptecknade av Nils An-
dersson, vartill fogats uppteck-
ningar av Olof Andersson, ar vis-
serligen Vastmanland represen-
terat med 235 latar, men av des-
sa ar inga, mig veterligt arran-
gerade for tv4 fioler. Darfor hor
det ocksa till sallsyntheterna att
fa hora en akta vastmanlandslat
spelas upp vid spelmansstammor-
na.

Vidare lar det i Vastmanlands
spelmansforbunds arkiv finnas
forvarade icke mindre an 400 la-
tar efter en nuniera avliden spel-
man'. Ett, som man tycker, har-
ligt materiel for bearbetning.

Inom Vastmanland finns f. n.
ett 80-tal skickliga spelman f6r-
delade pa 7 a 8 spelmanslag, och

ett flertal av dem har gjort sig
kanda for goda kompositioner.
Nu ar fragan: Skall deras verk
i stor utstrackning ga forlorat vid
deras fr^nfalle, sasom tidigare
med all sa'kerhet har skett med
deras foregangares latar? Nej,
det far inte ske!

Betingelserna for uppsamling
av latar ar numera, tack vare
den geniala magnetofonen helt
annorlunda an forr, varfor den si-
dan av saken torde vara relativt
latt att losa. Men sedan installer
sig fragan om notskrivning, ar-
rangemang och tryckning och dar
borjar svarigheterna riktigt pa
allvar, ty nu behovs atskilliga tu-
senlappar. Dock. Vastmanland &r
stort och med en 10-6ring i ge-
nomsnitt per invanare kommer
man langt. Detta sagt endast bild-
likt, ty manga torde finnas, som
vill ge ett ordentligt handtag.

Alltsa! Upp till verket ni vast-
manlandska spelman i eget och
efterkommandes intresse for en
samling latar utan stela och me-
ningslosa arrangemang, men som
ar desto rikare pa det' traditio-
nella i vastmanlandska kynnet.
En samling levande latar med
farg och «pelmansgladie.

,, K.K^gl-,2 5b
Nytt lathaite
med sormlandsk
allmogemusik

Lagom till Sormlands spel-
mansforbunds arsmb'te under
A^eckohelgen pa Nykopings-
hus utkom det hafte sorm-
landska latar, som landstin.
get anslagit en del pengar till.
Det innehaller 56 latar. Med-
lemmarna far det pa avgif-
ten; andra fSr kopa samlin-
gen.

Ordforanden och dirigenten
Gustaf Wetter overlamnade till
kallarmastare Sven Frick i Ving-
aker och lutsangare Lars Anders-
son forbundets guldmarke. Hr
Frick fick det for angenamnt
samarbete med spelmansforbun-
det vid spelmansstammorna p&
Julita skans, hr Andersson for att
nan s§ ofta* glatt medlemmarna
med vacker sang till luta. Aven
vid lordagskvallens samkvam
framtradde han med nagra visor.
Katrineholmaren och veteranen i
forbimdet Arvid Johansson paro-
dier; de pa ett roligt satt TT-ny-
heterna. Dr Ivar Schnell beratta-
de om Nykopingshus' historia.

Vid sondagens arsmote fram-
gick att fjolarets verksamhet va-
rit god. Beslut fattades om tva
spelmansstammor, en pa Nyko-
pingshus och en pa Julita skans,
och vidare ar det meningen att
fortsatta med trelanstraffarna i
Brevens bruk.

Hr Wetter omvaldes till ordfo-
rande och i ovrigt utgors styrel-
sen av Arvid Karlsson, Nyko-
ping, vice ordforande, Konrad
Eriksson, Katrineholm, kassafor-
valtare, Sigvard Ejermo, Nyko-
ping, nyvald sekreterare, Gerhard
Engman, Fl-en, bitradande kas-
sor, Alvar Rosen, Katrineholm,
arkivarie. Revisorer John Carlo,
Stockholm, och Erik Bergsten,
Bromma.

I samband med arsmotet fore-
kom fest i gastabudssalen med
supe och uppspelning.

,
12-aring fran
Katrineholm pa
spelmansstamma

Annandag pingst boll sorm-
landska spelmannen stamma
p4 Nykopingshus med delta-
gande av ett 60-tal spelman
och en publik pa omkring 500
personer. Bland deltagarna
var 12-arige Torbjorn Karls-
son fran Katrineholm den
yngste och han framtradde
med nagra Flodalatar. Folk-
skollarare Gustaf Wetter fran
Katrineholm fick Gyllene gri-
pens hederstecken.
Spelmansstamman inleddes med

avmarsch fran Stora torget medh
fanor i taten. Spelman och folk-
dansare tagade in pa borggarden
till fiolers klang och sol i skyar-
na. Under stammans gang kom
nagra regndroppar men program-
met kunde fullfoljas i sin helhet.

Aldste spelman var Franz An-
dersson fran Stigtomta, 84 ar,
och den yngste var 12-arige Tor-
bjfirn Karlsson fran Katrineholms
spelmansgille. Bland gasterna var
en spelman A. Isaksson fran Vil-
helmina, 70 ar, men ung-lcmlig
som spelman meat ar.

Kalle Ling fran Stockholm fick
gastdirigera. Annars var det
folkskollarare Gustaf Wetter fran
Katrineholm, som anforde spel-
mansskaran, samt Hugo Steen.

Landl>antikvarie Ivar Schnell,
som gav nagra historiska snabb-
teckningar fran NykSpings hus,
speciellt gslstabudet, overlamnade
till hr Wetter Gyllene gripens he-
derstecken. Thure Wedberg fran
Katrineholm blaste i naverlur och
spelade aven pa psalmodikon.
Unga Rut Jakobsson fran Katri-
neholms spelmansgille lade en
stund if ran sig fiolen''och sjong
folkvisor, gamla kyrkliga ton-
gangar, ackompanjerad av hr
Wetters fiol. Allt emottogs med
stort bifall.

Folkdansarna samlade ocksa en
intresserad publik vid tva upp-
visningar pa vallarna. Spelman-
nen gastade aven i salarna pa
Nykopings hus och sist pa afto-
nen blev det en avslutande guds-
tjanst med komminister Alf Nor-
berg som officiant, varvid psalm-
sangen beledsagades av spelman-
nen.
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J5ystemtippare Vadsbro
noterade rekordfulltraff

En fulltraff, som knappast
torde ha motsvarighet, har
63-arige f. lantbrevbararen,
droskagaren och storskytten
Sven Forsberg i Vadsbro^
noterat i senaste tipsonigan-
gen. Pa ett 27-raders system
hap han namligen nitton ra-
der, som ger utdelning. En
tolva, se^ elvor och tolv tier
ar skorden ocb att det blir en
vacker slant ar klart, efter-
som oingangen horde till en
av de svaraste med bl. a.
fyra oavgjorda matcher i rad.
Tolvan ger ju hela 75,000 kr.

Sven Forsberg ar en kand
s6rmlanning( inte minst i skytte-
kretsar. Dar har han bl. a. bli-
vit sormlandsk mastare tva gan-
ger i bade faltskytte och skol-
skjutning. Nyligesi avgick han
som lantbrevbarare i Vadsbro
men droskrorelsen skall han fort-
satta med.

— Nog finna det alltid hal att

Sven Forsberg, Vadsbro.

stoppa slantarna i, sager hr Fors-
berg, som just kontrollerat att de
insanda delarna stammer med
kontrollkuporugen. Det har var
naturligtvis den storsta fulltraf-
fen hittilLs for min del men tidi-
gare har jag noterat elva ratt.
Systemet har jag tippat i flera ar
men jag brukar variera det varje :

vecka.


