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A'Zdst bland de 50 glada »spelemannen» p& stamman i Breven var snart 80-driga Olga Karlsson
fran Orebro. Har tar lion upp en polska tillsammans med sonen Holger.

80-aring aldst pa solig stamma
med spelman fran 3 landskap

j Hermes ansikte var kanske
en aning farat, men hennes
ogon glittrade piggt och hu-
moristiskt och hennes fingrar
kilade snabbt och vant over
strangarna pa fiolen, nar det
gallde en. sprittande polska,
kansligt och varligt, nar det
gallde en visa med allvarliga-
re motiv. Hon skulle snart
fylla attio, men det kunde
ingen ana. Till sinnet var hon
en av de yngsta av de femtio
sormlandska, ostgotska och
narkingska "spelman", som i
gar samlats pa gamla fina
Brevens bruk for sin tredje
gemensamma stamma.

Det syntes att Olga Karlsson
fran orebro trivdes i den spelgla-
da samlinen som till storsta delen
var skrudad i fargrika sockendrak-
ter, och det gjorde ocksa den 1.500-
hovdade publik, som infunnit sig
pa den solstekta grasmattan kring
Brevens traditionsrika majstang.
Det ar gladje och fest nar spel-
man kommer tillsammans, och in-
gen publik i varlden kan motsta

Forts, a sista sidan —

Smdldndskt sA det forslog var det faktiskt pa den ostgotsk-
sormlandsk-ndrkingska spelmanstrdffen. Har har vi fangat fyra
forbundsledare: Sormlands Gustaf Wetter (smalanning), Qster-
gotlands Bengt Carlsson (ostgote), Narkes Bertil Rydberg (sma-
lanning) och Smalands Gosta Klemming (smaldnning forstas).

landsspelmannens ordforande Gos-
ta Klemming hade som vanligt
kommit som gast till stamman
och med sig hade just en hummel.
Den avslojade sig som ett cittra-
liknande instrument med en myc-
ket sprod men vacker ton och
med ett begransat anvandningsom-
rade — som hr Klemming uttryck-
te det: "det saknar ett pianos

tangenter".

Sormlanningarna med Gus-
taf Wetter i taten hade inte
kommit sa mangrant men
var tillrackligt manga for att
ge Skoldinge skanklat den rat-
ta klangen. I ovrigt hade man
som sitt bidrag valt latar fran
vastligaste Sormland, bl. a.
Fermens polska och en visa
fran Vingaker med kyrklig
bakgrund.
Sedan ocksa narkingarna upp-

tratt pa arenan blev det
ater gemensam spelning for al-
ia femtio, och med Gotlandsk
brudmarsch avslutades arets soli-
ga spelmanstraff pa Brevens bruk.
Publiken kunde vandra eller aka
hemat med an mera vidgad for-
staelse for vad var gamla svenska
folkmusik har att ge och bjuda.
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