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Sormlandskt spelmansmote
pa Skansen i Stockholm.
i

Stockholm, och Gustaf Wetter, Katrineholm, vilken senare tjanstgjorde
som sekreterare for juryn och ledare
for samtliga spelman. Guldmarket
har tilldelats Sormlands aldste spelman Per Johan Andersson, Katrineholm, som den 4 november i f jol fyllde 90 ar. Rakenskaperna ha balanserat pa kr. 3,462:63 med en behallning
pa kr. 2,600:43.
I styrelsen omvaldes hrr Carl Axelsson, Flodafors, vice ordforande och
vice sekreterare, Arvid Johansson,
Valla, och Ivar Hultstrom, Flodafors,

radgivare. Kvarstaende aro hrr Gustaf Wetter, Katrineholm, ordforande
och sekreterare, och Bernhard Bostrom, Katrineholm, kassor. Till
suppleanter omvaldes hrr John Johansson, Katrineholm, Hugo Bettersson, Eskilstuna, och Hj. Bjorklund,
Oxelosund. Revisorer aro hrr Gustaf
Lodin och Elis Gedin med hr V. H.
Weiner som suppleant, samtliga fran
Alvsjo.
En del fragor for verksamheten behandlades. Bl. a. beslots pa forslag av
styrelsen att i samarbete med ledningen for Skansen i Stockholm anordna en spelmansstamma dar den 9
juli i samband med en Sormlandsk
dag. Den egentliga spelmansstamman
skall hallas pa ef termiddagen, och pa
mellantiderna skola spelmannen medverka med uppspelning pa gardarna
gruppvis och dessutom medverka med
gammal dansmusik pa Skansen.
Forbundsmotet var besokt av bl. a.
redaktor Ernst Granhammar, Stockholm, och fiolbyggaren John Larsson,
sommaraftonen samt lekar och dans Eskilstuna, vilken senare erhallit
kring denna pa midsommaraftonen Svenska fiolbyggareforbundets hogholls den egentliga stamman dagen sta utmarkelse for sina fioler och
darpa, varvid 37 Sormlandsspelman ocksa sokt intrade i Sodermanlands
mott upp. De tre aldsta deltagarna spelmansforbund.
voro som bekant Per Johan AndersSpelmannens fruar deltogo som
son, Katrineholm, 90 ar, A. F. Berg- namnts i den trevliga stamman, och
strom, Tystberga, 89 ar, och Karl en av dem holl ett briljant tal, vari
Erik Eriksson, Halleforsnas, 87 ar. hon uppmanade spelmannen att soka
Pa midsommaraftonen deltogo om- intressera sina fruar mera att deltaga
kring 1,000 personer i dansen kring i for bundets ideella verksamhet och
majstangen, och pa midsommardagen i upi)spelningarna.
uppskattades publiken till omkring
2,000 personer.
Den 25— 27 juni 1943 hade Svenska
ungdomsringen for bygdekultur i
samband med utstallningsbestyrelsen
i Linkoping samt Ostergotlands spelmansforbund anordnat en stor ungdomsstamma i Linkoping. I samband
darmed var en riksspelmansstamma
anordnad, i vilken foljande Sormlandsspelman spelade upp for juryn:
Hugo Pettersson, Eskilstuna, J. H.
Thorsell, Skogstorp, Sven Forsberg
och Axel Andersson, Vadsbro. Pettersson, Thorsell och Forsberg hade
tidigare deltagit i en riksspelmansstamma och erovrat bronsmarket, och
samma utmarkelse kom nu Axel Andersson till del. I riksspelmansstamman deltogo aven Alvar Thorsell,
Skogstorp, fru Stella Johansson,
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En spelmanslat.
Med aruledning av Sonnla'ikb spelman&forbunds. planenade gastepel pi Skansen.
Till Skansen ga sp&lemanslaget
nan gang efter midsommardraget.
De ska hjdlpas at
att spela en lat
med 40 fioler i tagei.

Beslut vid forbundsstamma i Flen under
veckohelgen.

Sodermanlands spelmansforbund hade pa sondagen f orbundssammantrade i Flen under talrik
tillslutning av spelman fran hela
Sormland. Redan pa lordagskvallen samlades spelmannen med darner i Flen till ett trevligt samkvam, varunder ordforanden,
folkskollarare Gustaf Wetter,
Katrineholm, forelaste om de
uppteckningar av sormlandsk
folkmusik, som gjordes 1936 av
redaktor Olof Andersson, Stockholm, pa Sormlandsforbundets
initiativ och bekostnad. Hr Wetter tolkade dessa saval i ord som
i ton. Vidare spelades en del
sormlandska latar for tva fioler
av foredragshallaren och hr JanMartin Johansson, Stuvsta.
Efter gemensam supe forekom uppspelning av spelmannen, och dessutom skedde samspel under ledning
av hr Wetter, vari ett 40-tal fioler lat
hora sig samtidigt — en i sanning
enastaende musik. Ett 60-tal personer
deltog i samkvamet.
Pa sondagen holls det egentliga
forbundsmotet. Av berattelserna
framgick bl. a., att medlemsantalet
vid arsskiftet var 85, darav 10 hedersledamoter och 18 standiga, avgiftsfria medlemmar. Under aret ha
10 nya aktiva medlemmar invalts i
forbundet och ingen uteslutits. Vidare
erinras om spelmansstamman pa
Bjornlunda hembygdsgard pa midsommarafton och midsommardagen.
Efter resning av majstangen pa mid-
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Da tystnar bad sax och trumpeter
Man undrew vad latarna heter.
Och jazzen blir slut,
man hor absolut
pa de sormldndska 'spelmansprojeter.
Men swlngpjatten, kisen och nalen
de lido de hemskaste kvalen.
En san melodi
de gillar ej vl
de liknar }u stenaldersbalen,
Men andra de strdcka pa halsen
och Ingen sa Idnge star kail sen.
Det blir i en dans
en klar rendssans
for polka och Vingakeravalsen.
UFA.

Folkdansjubileum
konserihusd.

Tva sdkra gamla gossar.
Synd att inte en utvald delegation swing
pjattar med darner inbjudits till konserthusets stora sal p£ lordagskvallen — in
for all denna fciska, aktsvenska ungdoms
gladje i dans, toner och folkdrakter skull
de kanske fatt en ordentlig tankstallare
Som det nu var satt dar en mycket trevlig
talrik publik i ala aldrar och deltog livlig
i den 25-arsjubileumsfest som anordnats a
Svenska ungdomsringen for bygdekultur.
Det borjade med en statlig inmarsch a
bortat trettitalet speleman i aldern tjugu
till sextio ar — en pigg kulla var enda da
men —, fjorton svenska fanor och ett myl
, rande tag av nationalkliadd ungdom. Sedan
blev det ett par trevliga folkdansuppvisningar, latar av spelemannen Theodor Olsson
och Herbert Jernberg och ett par tjusiga
folkvisedanser. En star blandad kor under
direktor Erik Ehnwalls ledning sjong nagra
folkvisor, och kvallens obligatoriska festtal
var kort, klammigt och hjartligt — men sa
var ocksa talaren "Ringens" populare hedersordforande, f. d. borsdirektor Kurt Belfrage. Han vet vad som bor sagas vid ett
sadanit tilMlle, och han finner alltid de ratta orden med en ton som kommer langst
inifran. Aftonens ende utomstaende medverkande var operasangare Sven-Olof Sandberg, som vid god disposition sjong om Fridolin, Lissabon m. m., men garna kunde latit bli bravurnumret ur "Barberaren". Det
foil ur ramen.
Det stilfulla och i basta mening glada jubileet i konserthuset avslutades med ett
unisont "Du gamla, du fria".
Odd.

