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Kungen mots av musik
Sormlands spelman

Sodermanlands spelmansforbund
hade pa sondagen arsmote i Sod-
ra skolans frukostrum i Katrine-
holm under ordforandeskap av
namndemannen Ivar Hultstrom,
Fors sateri, Flodafors, och omval-
de darvid till ordforande folkskol-
lararen Gustaf Wetter, Katrine -
holm.

Vid motet forelag en skrivelse
fran landshovding Bo Hammar-
skjold med en forfragan om for-

bundet ville
stalla spelman
till forfogande
for en uppspel-
ning i sam-
band med ko-
nungens besok
i Soderman-
land den 11
maj. Motet be-
slot att for-
bundet skall
lata sig repre-
senteras av ett

sa stort uppbad som mojligt for
att hylla konungen, som foretar
sin Sormlandsresa i bil. Hyllning-
en kommer att aga rum vid Upp-
sa hogar i Runtuna.

I tur att avga ur styrelsen for-
utom hr Wetter var maskinisten
Konrad Ericsson, Katrineholm,
kassor, och kopman Alvar Rosen,

G. Wetter

Katrineholm, arkivarie. Den sist-
namnde omvaldes, och ny kassor
efter hr Ericsson, som avsagt sig
uppdraget, blev tjanstemannen
Nils Lindvall, Katrineholm. Till
revisorer nyvaldes hrr Gustaf Lo-
din och Elis Gedin, bada i Stock-
holm.

Motet beslot att pa midsommar- '
dagen anordna den traditionella'
uppspelningen vid Julita skans
samt att i mitten av augusti delta ,
i uppspelningen i Brevens bruk,
dar Ostergotlands spelmansfor-
bund i ar svarar for arrange-
mangen.

Den avgaende kassoren hr Kon-
rad Ericsson, som innehaft posten
som kassor i tolv ar, hyllades dels
av hr Hultstrom och dels av hr
Wetter, vilka framforde forbun-
dets tack for det energiska och
hogt skattade arbete han under
arens lopp nedlagt inom forbun-
det. Samtidigt overlamnade hr
Wetter ocksa en blomsterhyllning.

Forbundet hade A/Id arsskiftet
212 medlemmar, varav 153 aktiva.

Pa lordagskvallen samlades ett
70-tal av forbundsmedlemmarna
pa Stora Djulo vardshus till supe
och ett trevligt samkvam, och
samtidigt forekom givetvis ocksa
rikligt med musik.

Sormlands spelmansforbund
pa stamma i Katrineholm

Sodermanlands spelmans-
forbund bar samkvam och
forbundssammantrade i Kat-
rineholm lordagen den 16 och
sondagen den 17 februari. Pa
lordagskvallen blir det ett
trivsamt spelmansmote pa
Stora Djulo vardshus och pa
sondagen halls arsstamman i
Sodra skolans frukostrum.
Samkvamet pa. Djulo borjar

med allspelning och under kvallen
f4r man lyssna till bandinspelnin-

gar fran ett par radioprogram
med anknytning till sormlandsk
folkmusik. Tv& filmer fr&n spel-
mansstamman i Malmkoping 1938
och jubileumsstamman i Julita
1950 skall visas. Foredrag h§,lls
av fil. lie. Olof Weirulf, Stock-
holm, om ett upplandskskt bond-
brollop i forna dagar. Det blir en
skildring b§,de i ord och toner.
Gemensam sup6 star ocksa. pa.
kvallens program.

Arsmotet halls pS, sondagsfor-
middagen i Sodra skolan.

60 ar fyller pa tisdag justeraren
John Ekman, Mimers vag 4, Ka-
trineholm. Han ar fodd i Stora
Malm. Under uppvaxtaren var
han bosatt p en del andra platser,
bl. a. i Rattvik, men aterkom for
ett 45-tal Sr sedan till fodelsesta-
den, dar han sedan dess varit bo-
satt. Under manga ar arbetade
han vid ladfabriken men bar nu-
mera sitt arbete vid boxavdel-
ningen pa SKF. Hr Ekmans stora
intresse ar bygdemusik, och han
tillhor Sodermanlands spelmans-
forbund. Idrotten bar a'ven
fangat bans intresse, och sedan
ar 1919 ar han medlem av Katri-
neholms SK. Tidigare bar han
haft olika fortroendeuppdrag
inom klubben och bl. a. varit
intendent pa Skogsborg.

F. d. katrineholmare ger uf
bok i Amerika

K. Alex Carlsson, bordig fran
Katrineholm, nuvarande adress
box 107, 3252 North Clark Street,
Chicago 13, 111., bar fran tryckeri
i Chicago utgivit boken »Hem-
bygdens arv — American Poems».
Den omfattar omkring 250 sidor
och presenteras av* forfattaren
som »en samling poem och tids-
bilder, samlade ocb utgivna i
Chicago — Vindarnas stad — och
med vindarna i tanken till de
som laser boken». Den svenska
hembygden — sava 1 som den ame-
rikanska — besjunges, och hr
Carlsson bar sjalv ritat en del av
vignetterna, bl. a. den pa bokens
titelsida.

Carlsson utforde som bekant pa
sin tid tillsammans med en kam-
rat det vagstycket att ta sig over
Atlanten fran norska kusten i en
oppen >vikingabat», en fard som
han beskrev i var tidning. Hans
stora hobby ar att skildra hem-
bygden, och i en dedikation i bo-
ken uttalar han forhoppningen
att »Den skona lustgarden* vid
Stalls backe, som Selma Lagerlof
en gang skildrade efter Hofberg
i Nils Holgerssons resa skall bli
verklighet. I minnet atergar han
ga'rna till Gatstuberg, Betlehems-
bergen och Oxkallan. Han skriver i
ibland pa engelska:

We never forget...
Memories come and memories \

go,
We can see it, when years go

by.
It gives us courage, when

spirit is low,
To remember, the best to try.
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Sodermanlands spelmansforbund
hade pa sondagen drsmote i S6d-
ra skolans frukostrum i Katrine-
holm under ordforandeskap av
namndemanneri Ivar Hultstrom,
Fors sateri, Flodafors, och omval-
de darvid till ordforande folkskol-
lararen Gustaf Wetter, Katrine -
holm.

Vid motet forelag en skrivelse
fran landshovding Bo Hammar-
skjold med en forfragan om for-

bundet ville
stalla spelman
till forfogande
for en uppspel-
ning i sam-
band med ko-
nungens besok
i Soderman-
land den 11
maj. Motet be-
slot att for-
bundet skall
lata sig repre-
senteras av ett

sa stort uppbad som mojligt for
att hylla konungen, som foretar
sin Sormlandsresa i bil. Hyllning-
en kommer att aga rum vid Upp-
sa hogar i Runtuna.

I tur att avga ur styrelsen for-
utom hr Wetter var maskinisten
Konrad Ericsson, Katrineholm,
kassor, och kopman Alvar Rosen,

G. Wetter

Katrineholm, arkivarie. Den sist-
namnde omvaldes, och ny kassor
efter hr Ericsson, som avsagt sig
uppdraget, blev tjanstemannen
Nils Lindvall, Katrineholm. Till
revisorer nyvaldes hrr Gustaf Lo-
din och Elis Gedin, bada i Stock-
holm.

Motet beslot att p& midsommar-!
dagen anordna den traditionella!
uppspelningen vid Julita skans
samt att i mitten av augusti delta .
i uppspelningen i Brevens bruk,
dar Ostergotlands spelmansfor-
bund i ar svarar for arrange-
mangen.

Den avgaende kassoren hr Kon-
rad Ericsson, som innehaft posten
som kassor i tolv ar, hyllades dels
av hr Hultstrom och dels av hr
Wetter, vilka framforde forbun-
dets tack for det energiska och
hogt skattade arbete han under
arens lopp nedlagt inom forbun-
det. Samtidigt overlamnade hr
Wetter ocksa en blomsterhyllning.

Forbundet hade A/'id arsskiftet
212 medlemmar, varav 153 aktiva.

pa lordagskvallen samlades ett
70-tal av forbundsmedlemmarna
pa Stora Djulo vardshus till supe
och ett trevligt samkvam, och
samtidigt forekom givetvis ocksA
rikligt med musik.

Sormlands spelmansforbund
pa stamma i Katrineholm

Sodermanlands spelmans-
forbund bar samkvam och
forbundssammantrade i Kat-
rineholm lordagen den 16 och
sondagen den 17 februari. P£
lordagskvallen blir det ett
trivsamt spelmansmote pa.
Stora Djulo vardshus och pa
sondagen halls arsstamman i
Sodra skolans frukostrum.
Samkvamet pa Djulo borjar

med allspeming och under kvallen
far man lyssna till bandinspemin-

gar fran ett par radioprogram
med anknytning till sormlandsk
folkmusik. Tv& filmer fran spel-
mansstamman i Malmkoping 1938
och jubileumsstamman i Julita
1950 skall visas. Foredrag halls
av fil. lie. Olof Weirulf, Stock-
holm, om ett upplandskskt bond-
brollop i forna dagar. Det blir en
skildring bade i ord och toner.
Gemensam sup6 st§,r ocksa pa.
kvallens program.

Arsmotet hails pa sondagsfSr-
middagen i S5dra skolan.

60 ar fyller pa tisdag justeraren
John Ekman, Mimers vag 4, Ka-
trineholm. Han ar fodd i Stora
Malm. Under uppvaxtaren var
han bosatt p en del andra platser,
bl. a. i Rattvik, men aterkom for
ett 45-tal §r sedan till fodelsesta-
den, dar han sedan dess varit bo-
satt. Under manga ar arbetade
han vid ladfabriken men bar nu-
mera sitt arbete vid boxavdel-
ningen pa SKF. Hr Ekmans stora
intresse ar bygdemusik, och han
tillhor Sodermanlands spelmans-
forbund. Idrotten bar a'ven
fSngat bans intresse, och sedan
ar 1919 ar han medlem av Katri-
neholms SK. Tidigare bar han
haft olika fortroendeuppdrag
inom klubben och bl. a. varit
intendent p& Skogsborg.

f. d. katrineholmare ger ut
bok i Amerika

K. Alex Carlsson, bordig fran
Katrineholm, nuvarande adress
box 107, 3252 North Clark Street,
Chicago 13, 111., bar fran tryckeri
i Chicago utgivit boken »Hem-
by gdens arv — American Poems».
Den omfattar omkring 250 sidor
och presenteras av* forfattaren
som »en samling poem och tids-
bilder, samlade och utgivna i
Chicago — Vindarnas stad — och
med vindarna i tanken till de
som laser boken». Den svenska
hembygden — saval som den ame-
rikanska — besjunges, och hr
Carlsson bar sjalv ritat en del av

| vignetterna, bl. a. den pa bokens
titelsida.

Carlsson utforde som bekant pa
sin tid tillsammans med en kam-
rat det vagstycket att ta sig over
Atlanten fran norska kusten i en
oppen »vikingabat», en fard som
han beskrev i var tidning. Hans
stora hobby ar att skildra hem-
bygden, och i en dedikation i bo-
ken uttalar han forhoppningen
att >Den skona lustgarden* vid
Stalls backe, som Selma Lagerlof
en gang skildrade efter Hofberg
i Nils Holgerssons resa skall bli
verklighet. I minnet atergar han
garna till Gatstuberg, Betlehems-
bergen och Oxkallan. Han skriver
ibland pa engelska:

We never forget...
Memories come and memories

go,
We can see it, when years go

by.
It gives us courage, when

spirit is low,
To remember, the best to try.



Arvid Karlsson, Nykoping, Erik Fogelstrom, Stockholm, Gustaf
Wetter, Katrineholm, och Emit Andersson, Nykoping, inbegripna

i "l&tsamtal".

Sormlandska
bygdespelman
hejdar kungen

Nar kungen den 11 maj re-
ser till sitt nykopingsbesok
kommer han att hejdas vid
TJppsa hogar i Runtuna av ett
stort uppbad sormlandsspel-
man, som skall spela nagra la-
tar for majestatet. Pa sin
forbundsstamma i Katrine-
holm pa sHndagen beslot spel-
mannen att acceptera lands-
hovdingens forfragan om
medverkan.

Vidare beslots att delta vid tv&
spelmansstammor i sommar. Fb'rst
galler det den traditionella Julita-
traffen midsommardagen och se-
dan nagon gang under augusti i
Brevens bruk tillsammans med Os-
tergotlands spelmansforbund och
Orebro folkmusikforbund. Det ar
ostgotarna som star for arrange-
manget i ar.

Gustaf Wetter, Katrineholm,
omvaldes till forbundsordforande
och i Svrigt fick styrelsen foljan-
de sainmansattning: Nils Lindvall,
Katrineholm, kassor, nyvald efter
Konrad Eriksson, som avsagt sig,
Alvar Ros6n, Katrineholm, arki-
varie, Sigvard Ejermo, Nykoping,
sekreterare, Arvid Karlsson, Ny-
kOping, vice ordforande, Gerhard
Engman, Flen, bitradande kassor.
Revisorer blev Gustav Lodin och
Elis Gedin, b§,da fran Stockholm.

Konrad Eriksson, som avgick
efter 12 ars nitiskt kassb'rsarbete
blev hjartligt hyllad med tal och
blommor, Sverlamnade av Gustaf

' Wetter.
Av verksamhetsberattelsen

framgick att forbundet har 212
medlemmar. Tre stammor har ar-
rangerats under aret, vid Julita,
Brevens bruk och i Nykoping.

Pa lordagskvallen deltog ett 70-
tal personer i ett samkvam pa
Stora Djulo. Dar Svades allspel-
ning och dansades till muntra to-

' ner fran strakarna. Staden repre-
senterades vid evenemanget av
dratselchef Tage Larfors, stads-
fullmaktigeordforande Gustaf
Dahl och socialsyssloman Edvin
Stigberg av vilka den forstnamn-
de gav en historisk aterblick pa
Stora Djulo. Fil. lie. Olle Veirulf,
Stockholm gav en skildring i ord
och toner av ett upplandskt bond-
brSllop i forna dagar. Det triv-
samma samkvamet under akta
spelmansgladje p&gick till fram pa
smatimmarna.

Sormlands spelman
spelar for KUNGEN
Klockan 11,20 den lire maj inregistrerade ordforanden Gustaf
Wetter som ett for Sormlands spelmansfdrbund hogst bety-
delsefullt klockslag nar man pa sondagen bade forbundets ars-
mote i Katrineholm. Bakgrunden till denna exakta tidsahgi-
velse och dess betydelsefullhet ar, att forbundet fatt en inbju-
dan fran landshovding Hammarskjold att med ett spelmanslag
bjuda valkommen med sormliindska tongangar vid TJppsa ho-
gar, da kung Gustaf Adolf g'or sitt planerade besok dar. Sty-
relsen beslot att tacksamt acceptera inbjudan och man raknar
med att ett hundratal spelman kommer att stalla upp.

Spelmannen Konrad Eriksson,
vilken efter 12 ar som kassafor-
valtare i forbundet nu hade av-
sagt sig aterval, avtackades av
motesforhandlingarnas ordforan-

jde namndeman Ivar Hultstrom,
vilken som ett extra tack over-
lamnade en bukett nejlikor — lika
manga som aren hr Eriksson haft
sitt uppdrag.

Styrelsen fick foljande samman-
sattning: Ordf. Gustaf Wetter, v.
ordf. Arvid Karlsson, Nykoping,
kassaforv. Nils Lindvall, Katrine-
holm, sekr. Sigvard Ejermo, Ny-
koping, arkivarie Alvar Rosen,

Katrineholm, bitr. kassor Gerhard
Engman, Flen. Till revisorer ut-
sags Gustaf Lodin och Elis Soder-
strom, Stockholm. Valkommitten
omvaldes i sin helhet och bestar
av hrr Ernfrid Andersson, Artur
Forsberg och Erik Lindell.

Forbundet har planerat tva
spelmansstammor i ar, den tradi-
tionella i Julita skans midsom-
mardagen och en tillsammans med
ostergotlands spelmansforbund o.
orebro lans folkmusikforbund i
Brevens bruk i augusti. Forbun-
dets medlemsantal nu uppgar till
212. Cat.


