"Dans i lägerhyddan"
finfin sörmländsk låt
Hugo Pettersson,

Eskilstuna,

vann

spelmansförbundets

kompositionstävling.

^ Förste pristagare vid Sörm- annars blir den betydelselös. Tonerna
lands spelmansförbunds kompo- i våra gamla folklåtar besitter just
de egenskaperna och de kan ge utsitionstävling i Flen på söndagen tryck
för såväl glädje och dans som
gick till en eskilstunabo. Det var röra till
tårar.
Hugo Pettersson som fick en fiol
Men det är också en del nya låtar
byggd av Gustaf Ekstrand, Vän- som kommer fram. Dessa ger uttryck
delsö, och han fick denna ut- för vår tid. När nu spelmännen samtill spel på ett gammalt sörmmärkelse för "genuint goda lå- las
landsgods,
hör dikten till, sker
tar i sörmländsk stil". Särskilt detta med som
någon slags gemensamvalsen Dans i lägerhyddan vann hetskänsla. Såväl dikten som musiken
juryns uppmärksamhet. I juryn har sitt givna genius. Talaren nämnsatt professor Sven Kjellström de Olof von Dahlins dikter om Stenliksom Atterbom och Snnilsom ordförande med redaktör hammar,
sky.
Även
en så sentida skald som
Olof Andersson, Stockholm, samt Bo Bergman
diktade om Stenhamhrr Lennart Lunden, Ivar Hult- mar, om slottet med de tre tornen
ström och Gustaf Wetter som bi- på 1930-talet. Det var nu andra gångsittare. Andra pris gick till C. G. en en spelmansstämma hölls vid StenVi känner liksom hela det
Axelsson, Flöda fors. Priserna ut- hammar.
sörmländska
landskapet, när en sörmdelades av prins Wilhelm.
landslåt klingar ut däröver. Nu spelSpelmansträffen inleddes redan på män, spelen upp, slutade prinsen sin
lördagen då fest var anordnad vid hälsning till spelmännen.
Stenhammar och spelmännen stod för Och det blev sannerligen en värmusiken. På söndagen skedde den dig uppspelning av gamla låtar, från
stora uppspelningen vid festplatsen. gånglåtar till den mest sprittande
Vädret var soligt och varmt, men polska. Spelmansförbundets ordfövad tiden led kom ett åskmoln och rande hr Gustaf Wetter, Katrineholm,
skrämde bort den fåtaliga publiken, var en verkligt trevlig conferencier.
som uppgick till något över 500 per- Uppspelningen skedde i grupper och
soner. Uppspelningarna var mycket när man så hållit på därmed en timgoda med deltagande av från gub ma och tagit en paus förrättades
bar på 75 år ned till en flicka på 14 prisutdelningen av de låtar som komponerats och som insänts för bedömvårar.
ning.
Likaså utdelades Zornmärkena
Det började med att spelmännen och diplomerna.
tågade in på festplatsen under musik och hälsades välkomna av prins När man som bäst höll på därmed
Wilhelm. Han var glad över att Sö- kom det oväntade åskvädret, som
dermanlands
Spelmansförbund kom- slträmde åhörarna och spelmännen åt
d(
mit
till
Stenhammar
och synnerligen alla håll och därmed var den högtidk
glatf var han över att den del av liga stämningen störd. Något regn
inte, endast några få stänk, mehembygdsvården som musiken om- kom
det nordöst om samhället vräkte
fattar hade så många utövare i dan
Sörmland. Musiken hör liksom ihop ned vatten i massor.
med sommaren med dess blommor Vid den senare hållna middagen
och grönska. Fiollåtarna hör också spelades en del av de nykomponesommarkvällarna till. Klaveret i all rade låtarna och flera tal hölls, bland
ära, men det är på fiolen man tolkar annat av professor Kjellström.
tonerna, som först då kommer till
sin rätt. Tcnen bör gå till hjärtat

Tävlingsersultatet.
Ej mindre än 41 kompositioner ha-1
de inlämnats från sammanlagt 19 j
spelmän. Det var många goda kom- j
positioner och det var delvis svårt j
att bedöma dem. Men efter granskningen poängbedömdes de efter ett av
ordföranden framlagt förslag, varvid I
resultatet blev följande:
Första pris en fiol byggd av hr
Gustaf Ekstrand, Vändelsö, tilldelades hr Hugo Pettersson, Eskilstuna,
för genuint goda låtar i sörmländsk
stil. Särskilt valsen "Dans i lägerhyddan'' vann juryns uppmärksamhet.
Andra pris, skänkt av Spelmansförbundets ordförande, hr Ivar Hultström, Flodafors, tilldelades hr C. G.
Axelsson, Flodafors, för väl komponerade låtar men dock i någon mån
avvikande från sörmlandstonen. Han
hade dock bra 16-delspolskor.
Tredje pris, skänkt av förste ordföranden i förbundet, hr Seth Carlsson, Storsjö, tilldelades hr Evert Melin, Skogstorp, för väl komponerade
låtar, särskilt en mycket god gånglåt och en god andra stämma.
Fjärde pris tilldelades hr J. A.
Carlöö, Stockholm, för en bra gånglåt i spelmansmässig stil med andra
stämma.
(Forts, å 8:e sid., 6:e spalt.)
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Spelmännen tågar upp*

