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Hemvävt dominerar Borås 
200 spelemän stämmer upp 
Ungdomsringen köper Nääs? 

— HT:s utsände medarbetare — 
BORÄS 

" O ockkungarnas välde är mäktigt i våra dagar, men inte har 
- l \ d e lyckats fördriva det hemvävda, inte! Att gnidandet på 
felan och stampandet i Vingåkerspolskan bereder glädje över 
hela Sverige kan man konstatera i dessa dagar i Borås. Om inte 
alla tecken slår fel, skall 200 spelemän stämma upp för inemot 
1.000 folkdansare på Ramnavallen i dag. . ' 

SÄ SLÄR VI TILLSAMMANS! 
— pa Stora torget i Borås till to-
XLZTUA AV och Nils 
Axelsson från Valtorp. Vänstra 
raden: Barbro Andersson, Kinna, 
Gustaf Jönsson, Hälsingborg, och 
Ingvor Andersson, Kinna, högra 
raden: Kerstin Franzon, Borås, 
Göran Mårtensson, Dalsjöfors, 
och Marianne Carlenäs, Borås. 

Det är Svenska ungdomsringen 
för bygdekultur som kallat till 
riksstämma. Sådant händer blott 
vartannat år, men då tar man det 
också så mycket grundligare — 

Förhandlingarna avklarades i 
går, så ätt man med desto större 
nit kan festa i dagarna tre -och 
resa på sightseéing den fjärde. 

Rikskonsulenten Nils Presto, 
först på söndag försvinner jac- U p p s a l a ? kunde med glad min 
koma med silverknappar, tofs-
prydda sämskskiransbyxor, ran-
diga förkläden, blommiga huck-
len, schalar, silverspännen och 
annan grannlåt ur Borås stads-
bild. 

Forts, sista sidan, sp. 4. 



HEMVÄVT 

TVÄ FELANS MÄSTARE: i 
förgrunden 72-årige "Pappers-
Nisse";, alias Nils Olsson från 
Sundsvall, som är pappa till ett 
par hundra låtar, i bakgrunden 
"Sme'-Halvar" Pettersson från 
Medåker, son till den legendariske 
spelmannen "Kalle Fjär'sman" 
(bilden t. v.). 

Forts. från första sidan 

skaka hand med 100-talet ombud 
f r å n Blekinge upp t i l j Nor rbo t -
ten som samlades i f l ickkolans 
aula. Pr insessan Birgit ta, vars 
fo lkdansövningar med T u m b a ä r 
i gott minne, hade visserligen 
fö rh indra t s komma till s tämman 
i egenskap av beskyddar inna , 
men s tyre lseberät te lsen v i t tande 
vältal igt om att fo lkdansen och 
-mus iken ä r på f r ammarsch . S e -
dan 1955, nä r r ikskonsu len t -
t j äns ten tack vare s tatsbidrag 
k u n d e inrät tas , ha r sex nya d i -
s t r ik t t i l lkommit och medlems-
antale t ha r ökat med 100 procent 
till över 13,000. 

— Bara vi kunde få litet mer peng-
ar tiill 1 edareverksamh eten, så nog 
skulle vi ta hand om ungdomen! sade 
Nils Presto till HT. 

Brudkista donerad 
Ordf. Bertil Dalkrans hälsade, väl-

kommen, varefter klubban övertogs 
av 2. hedersordföranden Eric Ström, 
Stockholm, resp. göteborgsdistriktets 
ordf. Björn Döbeln. Men innan för-
handlingarna ko-m i gång, fiek spel-
mansveteranen, 72-årige Nils Olsson, 
Sundsvall, en entusiastisk hyllning. 
Han hade till Ungdomslingen done-
rat en egenhändigt hopsmekrad 
brudkista av 130-årigt virke och ur-
gammal spik — men på locket stod 
det målat bland rosor och blader 1960. 

— Det . beror på att Ungdomsringen 
fyller- jämnt 40 nästa år, sa 'Tappers-
Nisse". En sån pampig brud bör ha 
utstyrsel därefter — härmed beordrar 
jag alla våra 20 distrikt att fylla kis-
tan med lakan, dukar, band och allt 
som hör till! 

De viktigaste besluten var heltids-
anställd sekreterare och årsmöte en-
dast i samband med riksstämma vart-
annat år. Göteborgs distrikt hade 
motionerat om förvärv av det tradi-
tionsrika Nääs, som ju upphör som 
slöjdseminarium. Man hade tänkt 
sig få ihop kapital genom andelsteck-
ning i den framtida kursgården. 
Kommittén, som skulle utreda frå-
gan,' hade ej blivit färdig, varför 
ärendet bordlades. 

Finare än Vasen 
Det kvintilerade genom dörrarna, 

så länge förhandlingarna varade, men 
ingen gick ut och röt Tyst! Ty i kor-
ridorerna vandrade spelemän och 
Övade för att i sinom tid kallas in i 
ett klassrum och spela upp för Zorn-
rnänket. Detta är förvisso finare än 
Vasen, ty en sträng jury med själ-
vaste director musice® Sven E. Svens-
son, Alfvéns efterträdare, ser till att 
endast den som kan spela folkmusik 
Stilriktigt får satta det på rockslaget. 
, Men inte var Sme^Halvar Petter-
son från -Medåker nervö» inför pro-
vet! Dels är han kommen till mo-
gen ålder, 87 år, dels finns det inte 
den häst under 49 år som han inte 
rått på. För se han är hovslagare — 
numera måste han komma till häs-
tarna i Volkswagenbuss. Och så har 
hän* ju trakterat felan en del i sina 
dar — sedan han var 7 år. 

— Undra på det! — far min var 
den vida berömde 'Kalle Fjär'sman", j 
som hann med att spela på 228 bröl- I 
lop. IJan vägde 121 kilo och klarade 
det mesta — även att stå pall för en 
14 linjers s u p . . . Jojo, det var ett 
mått som hette duga: ett lampglas 
med kork i ändan! 

Prasslande blus 
Kollegan Nils Olsson grinar gott 

och avslöjar, att han började spela 
munspel när han var lika gammal. 
Det var förresten då, som mor sydde 
en blus åt honom av ett randigt tyg, 

• som prasslade som papper, när man 
strök på det sen fiek hän heta 

"Pappers-NiSse" i all sin dar. Ett 
par hundra låtar har denne frej-
dade spelman komponerat, hälften 
finns på Musikhistoriska museet. 

— Synd bara att jag inte började 
med fiol. Jag var 13-årig målarlär-
lirig med 4 kr i veckan och skulle 
just köpa en fiol för 6 kr pä avbe-
talning. Men så fick ja g tillskänks 
en" eriradlg nftagdeburgare med darr-
ton ställare i stället av en morbror 
som vunnit skrället på tombola . . . 

Ja, i den stilen går historierna när 
spelmän från hela landet träffas, och 
inte mindre livat har pojkarna och 
flickorna som svänger, stampar, boc-
kar och kutar runt. För åskådarna 
är det nöje nog att gå till Ramna-
vallen i dag kl. 14. Rapsodin som 
Sven E. Svensson komponerat enkom 
för denna stämma kommer att klinga 
grant — såvitt framgick av en nyc-
kelhålslyssning på repetitionen. 



BORÅS T I D N I N G Fredagen den 3 juli 1959 

600 FOLKDANSARE OCH SPELEMÄN 
I FÄRGRIK FESTMARSCH I BORÅS 

Även om regntunga skyar drog över Borås pä torsdagsmorgon kunde öppningshögtidligheten av folkdansarnas och spele-
männens riksstämma gq i solens, glädjens och värmens tecken. I sitt hälsningstal erinrade redaktör Tore G. Wärenstam 
om att folkdansarnas lek och dans ofta benämns hemvävt och att det av den anledningen var en stor glädje att riksstämman 
i är lagts till en sä utpräglad texstilstad som Borås. Med säng och musik inleddes första stämmodagen, som avslutades på 
Ramnavallen med lek och dans. 

I Boråshallen rådde verklig 
färgglädje , när tusentalet riks-
stämmodeltagare i g lada folk-
dräk te r samlats inför s jälva öpp-
ningshögtidligheten. Bland de 

många märk tes många små, som 
med kava t hållning bar upp sin 
hembygds dräk t . I "d räk tpa ra -
den" f ann man även åtskil l iga 
tyska folkdansare, som under be-

sök hos skilda folkdansardis t r ikt 
i vå r t land f å t t tillfälle a t t besö-
ka en svensk r ikss tämma. 

Högtidligheten i Boråshallen in-
leddes med en för denna r ikss täm-

dansuppvisningen på Ramnavallen. 

Till prinsessan Birgitta, stäm-
mans beskyddarinna, avsändes en 
hälsning. 

Vid öppningshögtidligheten i 
Boråshallen utdelade ordf. for-

ma. E t t anna t kännemärke på 
dem ä r deras gästfr ihet , och, slu-
tade tal., jag hoppas a t t denna 
skall s t römma emot er f r ån sta-
dens invånare under dessa dagar, 
när er r ikss tämma pågår här. 

Operasångerskan Busk Margit i t j äns tmärke till mångår iga initia-
Jonsson f ramt rädde däref ter i två t ivrika medlemmar i ungdoms-
olika omgångar med bejublad 
sång. E n liten folkdräktsklädd gö-
teborgspojke överlämnade blom-
mor till henne. 

Ungdomsringens och riksspele-
männens s t ämma i Borås förklara-
des öppnad av ordf. Bertil Dal-
krans . Han framhöll i sitt tal, at t 
det var en glädje a t t så många 
genom budkavlens gång kunnat 
samlas. Och ef ter lyckligen avslu-
tade årsmötesförhandlingar kan 
vi nu ägna oss åt sång, musik, 
dans och lek inom ramen för en 
ungdomsringens enande samling. 
Låt nu denna högtidliga och färg-
sprakande inledning sä t ta sin prä-
gel under r ikss tämmans fortsatta 
festligheter i Borås. En särskild 
välkomsthälsning riktades till 
s t ämmans tyska gäster. 

ringen. Märken tilldelades bl. a. 
h r r Gustav Kindblom, Borås, och 
Gösta Bernhardsson, Skene. Uni-
sont sjöngs som avslutning Hymn 
till Västergötland. 

Tidigare på dagen hade Borås 
stad givit lunch för förbunds- och 
kongressledningen samt en repr. 
f r ån var je landskap på Stadshus-
drillen. 70-talet inbjudna hälsades 
välkomna av redaktör Wärenstam, 
stadsfullmäktiges v. ordf. De in-

ma speciellt komponerad Borås-
rapsodi för mezzosopran och ba~ 
rytonsoli, blandad kör, barnkör, 
unison spelmansorkester och liten 
orkester. Det var kompositören 
själv, dir. mus. Sven E. Svensson, 
Uppsala, som dirigerade sin rap-
sodi i vilken var invävd lå tar f r å n 
vår t lands olika landskap. 

E f t e r denna u t t a k t tågade en 
fanborg in i s tora salen på två 
led, möt tes mi t t f r a m f ö r podiet 
och tågade sedan vidare och ställ-
de upp sig på läk taren vid sidan 
om musiken. Däre f t e r läste folk-
skollärare Tore Svedstedt, Borås, 
en av honom själv f ö r f a t t a d pro-
log. Denna å terges på annan 
plats i dagens BT. 

I s i t t hälsningsanförande gav 
redaktör Wärens tam en oriente-
ring om Borås, den u tpräglade 
industr is taden vid Viskan, vilken 
föru tom för sina många texti lfö-
re tag även ä r vida känd i landet 
genom de många postorderf i rmor-
na. I sin boråsöversikt kom tal . 
även in på det mycket omtalade 
kvinnoöverskottet och fas ts log a t t 
de t ta var 1,1. Borås f ramhöl ls 
också som landets regnr ikas te 
s tad belägen i de 70 s jöarnas om-
råde, Sjuhäradsbygden. 

Boråsarna är kända för a t t va-
ra arbetsamma och företagsam-

(Forts, pä sid. 8, spalt 2) 



Makarna Nils och Greta Olof son, Stockholm, prövar den musikaliska samkUmgen inför Borås^rapsodin. 

Färgsprakande folkdans-
uppvisning 

Prolog författaren Tore Svedstedt, Borås, diskuterar öppningspro-
grammet med lokalstyrelsens ordf. Per Åke Öländer, f . d. boräsare, 

numer bosatt i Lerum, och Tore G. Wärenstam, vilken höll 
högtidstalet. 

Den färgsprakande folkdansen 
inleddes med Daldans och avslu-
tades efter åtskilliga bejublade 
nummer vari bl. a. märktes solo-
dans med Vingåkersdansen. Innan 
dess hade emellertid operasånger-
skan Busk Margit Jonsson med-
verkat med några sångnummer. 

Festspelen på Ramnavallen av-
slutades med att man unisont 
sjöng Du gamla du fria. 

Andra riksstämmodagen, fredag, 
upptar bl. a. en familjefest i Fol-
kets park, där ungdomsringare 
ger Dunungen, en komedi av Sel-
ma Lagerlöf. 

bjudnas tack framfördes av stäm-
moordf. hr Dalkrans, som uttryck-
te sin glädje över a t t folkdansarna 
för första gången kunnat samlas 
i Borås till kongress. 

Drygt 600 folkdansare tågade på 
, torsdagseftermiddagen med sina 

spelmanslag och med fanor i täten 
genom Borås stads centrala delar 
till Festspel på Ramnavallen. De-
ras marsch väckte berättigat upp-
seende, men det var beklagligt at t 
det inte drogs fulltalig publik till 
de vackra dansuppvisningar, som 
var en av programpunkterna i 
Festspelen. 

Dessa inleddes med at t de mar-
, scherande tågade runt idrottsplat-

sen och sedan formerade sig dans-
lagsvis på planen. Ef te r hornlåt 
och framförandet av Borås-rapso-
din följde prologen, som lästes av 
dess författare, folkskollärare 
Svedstedt. Stämmoordf. hr Dal-
krans, välkomsthälsade och f ram-
höll att stämmodeltagarna var gla-
da åt att f å besöka Borås. Han 
sade att boråsdagarna skulle bli 
ett bestående minne och hoppades 
att det dansprogram ungdoms-
ringens medlemmar framförde 
skulle ge boråsarna en färgrik och 
glad vävnad väl värd att ihågkom-
mas. 
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Nu är den unga sommar... 
Till Svenska Ungdomsringens r ikss tämma i Borås hade folkskol-

lärare T o r e S v e d s t e d t skrivit nedanstående prolog som han 
själv föredrog. 

Nu år den unga Sommar 
kommen till vår trakt. 
Se, hur Hon klätt sin skrinda 
i lövad prakt, 
hur utför Gingri lider 
Hon svänger och Hon kör, 
skrattögd och av sol omskimrad, 
mot bygden nedanför. 

Hör, hjulens glada gnissel 
— vad sällsamt gäckeri! — 
som humlesurr och fåglakvitter 
sveper här förbi, 
och dikesrenens klockor 
få, så brått 
att pendla och att pingla 
himmelsblått. 

Ja, all naturen skalkas 
i yra och i glam, 
där det muntra ekipaget 
virvlar fram, 
och stugan invid vägen 
som skymtar lantligt täck 
innesluts av idel 
gröna väderstreck. 

Dock, när vi här i nejden 
med vaken blick 
betrakta färdens frejdighet, 
dess sving och skick, 
så är det som den vore 
av annorlunda slag 
än någonsin tillförne 
just i dag. 

Och bäst av allt: 
den färd, som här släppts fri 
med lösta tyglars spel, 
med ord och fantasi, 
är icke blott en dikt i dur 
av någon rimmarträl, 
som övat sina skalor 
— men verklighet jämväl. 

Ty stannade ej lasset 
med bas och kvint 
— de fingerkvicka gigare, 
rakt nedom Hestra klint, 
och alla damer, kavaljerer ... 
Ja, allihopa ni, 
som samlats här 
i sommarsoligt sceneri. 

Behöver det väl yttras 
att vi som värdfolk vill 
Er hjärtligt överräcka 
ett Lycka till!" — 
Ja, må Ni trivas bland oss 
i Westergyllens skygd, 
och i Er vänskap innefatta 
vår stad och bygd. 

Vi vet, att Er förtjusning 
i dans och spel 
är mer än vacker trevnad 
för personlig del, 
är släkt med sommarsuset 
i råg och fur, 
är dräktig groningsjord 
för gammalsvensk kultur. 

Väl är som alltid annars 
skrindans breda flak 
ett enda stort och ljuvligt 
björklövsdoftande gemak, 
men aldrig förr här skådats 
ett sådant kotteri 
av käckt och levnadsystert 
färdefolk däri. 

Vad västar och vad kjolar 
i grannaste kulör 
förnöja våra ögon! 
Vad ynglingar och mör 
i lövens skimmerlekar 
och dallrande beskärm! 
Vad glimt av vita skjortor, 
ärm vid ärm! 

Vad spelemun med fela 
och stråke i sin hand, 
flätande av toner 
en blomsterrik girland! 
Ja, när sågs och hördes 
— finns någon 50m det minns t 
en sådan fägring, sådan klang 
i vår provins! 

Vi vet, att flytt och nytt 
har sammanhang, 
att dessa ärvda strängar, 
som tydde och som sang 
fädrens hembygdstrohet 
i svunna dar, 
till ans och vårdnad 
finns i Ert förvar. 

Så gör med polskans turer 
till stråkebrus 
vårt sinne friskt och livligt, 
vår synkrets ljus! 
Giv av melodisk yra 
% ymnigaste mått! 
Var viss, den gläder våra hjärtan, 
den gör oss gott. 

Och nu må spelet börja! 
Prologen drar sin kos ... 
Rätta till Din hätta, 
Du svenska Kajsa Ros! 
Och ni, gott folk, giv plats 
och på er skilj! 
1 Spelemänner alla, 
stämmen opp till kädrilj! 

Tore Svedstedt. 
t 

— 

« 


