iimA-

^vr

Spelmansstämma
i

Katrineholm.

Första framträdandet av Sörmlands
spelmansförbund i staden nu
på söndag.
Sörmlands spelmansförbund har
hittills aldrig in corpore framträtt i
Katrineholm. Detta »förbiseende»
kommer emellertid att till fullo
rättas till på söndag, då 49 spelmän
men utgång från torget i lövade
skrindor och under sin egen musik
åka genom staden upp till Folkets
park, dä* en s. k. hejdundrande
spelmansstämma hålles. Att evenemanget blir betydande, förstås därav, att förbundet är det största och
säkerligen mest livaktiga i landet,
och att man aldrig tidigare lyckats
samla så många deltagare som just
till denna stämma i Katrineholm, j
»Sörmlands spelmanshövding», folkskollärare Gustaf Wetter, garanterar, att det kommer att gå minst
lika trivsamt till som vid föregående uppspelningar.
Som bekant celebrerar förbundet i år
sin 20-åriga tillvaro, vilket tidigare
skett genom en synnerligen lyckad jubileumsstämma på Nyköpings hus samt
därefter kompositionstävlan, uppspelning för Zornmärket och spelmansstämma hos prins Wilhelm på Stenhammar.
Prinsen uttryckte därvid en förhoppning
om att en musikalisk tradition vid sidan av den poetiska hade skapats vid
det fagra Stenhammar. Spelmansför-bundet å sin sida kunde notera full vind
i seglen samt kungligt beskydd och högsta välvilja för sin kulturellt sett så
gagnande verksamhet.
Folkmusiken har förvisso talrika vänner, men ännu finnas många — alltför
många, hävda spelmännen — som ännu
inte fått upp ögonen för dess stora både
värde och charm. Folkmusiken har
många publikdragande moment, både
när det gäller syn- och hörselintryck.
Men den har också något som ligger
djupare, nämligen ursprunglighet, fast
kontakt med det äktsvenska både i natur och folksjäl. Funnes inte denna
förankring, skulle heller inga spelmansförbund existera, men nu finns den, och
därför är det en kär om än krävande
plikt för hr Wetter och hans gelikar att
föra arvet vidare. AIK-mässan, som
engagerat spelmansförbundet för denna
stämma, är även värd uppmuntran i sitt
initiativ att introducera spelmännen i
folkparkerna.
Vid spelmansstämman på söndag deltaga följande 48 spelmän:
Richard Ahlberg, Sköldinge, Axel Andersson, Vadsbro, Evald Andersson,
Björnlunda, 76 år, C. G. Axelsson, Flodafors, Sven Berglund, Eskilstuna, Hj.
Björklund, Oxelösund, 74 år, K. A.
Blomqvist, Ärla, 74 år, John Carlöö,
Stockholm, Gunnar Cedervall, Huddinge,
Erik Eklund, Skogstorp, John Ekman,
Katrineholm, Anders Gustaf Eriksson,
Hägerbo, Valla, 73 år> Carl Eriksson,
Eskilstuna, Konrad Eriksson, Katrineholm, Stig Eriksson, Stockholm, Erik
; Fogelström, Stockholm, Artur Forsberg,
Katrineholm, Sven Forsberg, Vadsbro,
Elis Gedln, Älvsjö, Albert Gustafsson,
Röhl-Smedsta, Olof Hj. Hellman, Stockholm, J. F. Hjertzell, Eskilstuna, Ivar
Hultström, Flodafors, Arvid Johansson,
öknaby, Jan Martin Johansson, Stuvsta,
John Johansson, Katrineholm, 75 år,
Sigfrid Johansson, Södertälje, Olof
Karlkvist, Abrahamsberg, Allan Karlsson, Katrineholm, A. G. Karlsson, Södertälje, Ingegerd Karlsson, Södertälje,
13 år, Clas Ivar Karlsson, Stockholm,
Ingrid Karlsson, Stockholm, Otto Bernhard Karlsson, Katrineholm, Erik Källström, Katrineholm, Evald Larsson,
Vingåker, Gustaf Lodin, Älvsjö, Holger
Lundqvist, Stockholm, Evert Melin,

Skogstorp, Bror Nyzell, Ärla, Hugo Pettersson, Eskilstuna, Ragnar Schelen,
Hammarbyhöjden, Gunnar Sjögren,
Stockholm, Alvar Thorssell, Skogstorp,
J. H. Thorssell, Skogstorp, Thure Wedberg, Katrineholm, Gustaf Wetter, Katrineholm, Astrid Zetterberg, Västerljung.
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Södermanlands spelmän.

Lyckat inslag i AIK-mässan i går.

Liksom förra söndagen slog AIKmässan även i går ett stort slag för
musiklivet i Katrineholm. Söndagens
stora huvudattraktion utgjordes nämligen av Södermanlands spelmansförbunds spelmansstämma.
Spelmännens samling på torget på
eftermiddagen hade lockat mycket
folk och efter de fyra lövade skrindorna som till spelmänens toner sakta
rullade mot parken följde en stor
skara. När spelmansstämman spelade
upp på folkparkens scen var publiktillslutningen mycket god. Detta var
glädjande, ehuru ej så oväntat, då en
spelmansstämma väl hade nyhetens
behag för många men mer glädjande
var att konstatera de varma applåder
som bestodos de medverkande. Det
betydde väl inget genombrott för folkmusiken här i trakten men många
fingo säkert upp ögonen — eller kanske man skall säga öronen — för att
folkmusiken inte bara är något värdefullt genom sina djupa traditioner
utan även kan vara något högst njutbart, om goda musiker framträda med
välvalda stycken. I går voro båda
dessa förutsättningar för handen.
Spelmansförbundets ordförande hr
Gustaf Wetter skötte konferensierskapet på sitt trevliga, gemytliga sätt
och fick en välförtjänt blomma efteråt. En imaginär blomma utdela vi så
här efteråt åt samtliga de medverkande från junior, lilla 14-åriga Ingegerd Karlsson, Södertälje, som applåderades in igen sedan hon uppträtt
med sin far, till nestor 92-årige Per
Johan Andersson, Katrineholm, som
visserligen Inte spelade själv men som
hade nöjet att sitta på första bänk
och höra hur hans goda polka — ett
av de 41 bidragen till spelmansförbundets kompositionstävling i år —
fick ett utmärkt utförande. I sektionslagens framträdanden fäste man
sig ånyo vid det manstarka Södertörnslagets samspelthet och högklassiga spel. Och när hela spelmansstämman med hr Wetter som dirigent
avslutade det verkligen lagom långa
framträdandet på scenen med att
spela den sprittande bröllopsmarschen
från österåker, insåg väl även den
tvivlande outsidern att folkmusik är
mycket förmer än ett entonigt gnäll\nde.
Även lördagskvällen hade haft en
förnämlig attraktion. Självaste Sigurd
Wallén passade på att fira sin 61-årsdag här och det gjorde han på ett
sätt som väl numera ärr det naturligaste för honom: berättade Albert
Engströmhistorier. Det har han gjort
förut i Katrinehom, varför vi nöjer
oss med att konstatera, att hr Wallén
fortfarande är en strålande fram-*
ställare av Engströms knotiga gum-;
mor och gubbar från Roslagen, an- j

vändande alla sina beprövade knep
vid tolkandet av de många figurerna,
från röstförställning till mössa och
gester. Albert Engström brydde sig
som bekant aldrig om att själv höra
Wallén under sin livstid men hade
han gjort det hade 'an H'Engström
säkert uttalat sitt fulla gillande.
Mässan slöts på söndagskvällen, då
Ulla Billquist sjöng.
—e—.

Nära 6,000 besökte mässan lördag
och söndag.
På lördagen besöktes mässan av
2,600 personer. Den sammanlagda
publiksiffran på söndagen var över

3,000.
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SpelmansTÖrbundet
på AIK-mässan.
Södermanlands spelmansförbund, vilket tidigare icke gjort Katrineholm den
äran, gav på söndagen lyckade uppspeljningar av närmare ett 50-tal spelmän
som ett inslag på AIK-mässans finaldag
i Folkets park.
Samlingen skedde på torget, där spelmännen, uppe från lövade skrindor och
under ledning av förbundets energiske
ordförande, folkskollärare Gustaf Wetter, Katrineholm, drogo några låtar till
stor förnöjelse för de tusentals åhörare
som samlats för att åse spelmännens
avresa till Folkets park. Innan avfärden skedde steg mässchefen, hr Wiss,
upp på en av skrindorna och hälsade i
några hjärtliga ordalag samtl. spelmän
corpore välkomna till staden och mässan.
Kortegen satte sig därpå i rörelse upp
mot parken, allt under det att spelmännen tappert drogo på sina felor och följdes av stora människomassor. Uppe i
parken blevo de olika uppspelningarna
livligt applådera av åhörarna.
Eftermiddagens program upptog dessutom skämttävlingar för barn. På kvällen sjöng sångerskan Ulla Billquist från
.scenen, och skördade livligt bifall.
På lördagskvällen svarade skådespelaren Sigurd Wallén för uppskattad underhållning, och drog sina Albert Engströmhistorier under stor munterhet från publikens sida. Mässan hade även de båda
finalkvällarna kunnat glädja sig åt en
talrik anslutning. Spelmansstämman
hade lockat omkring 2,000 åhörare.
o

1

5

1
1

{
1

(

J

]

fc>\

fr

Spelmarissuccé
AIK-mässan

på

AIK-mässans final kulminerade under lördagen och söndagen med Sörmlands spelmansförbunds uppspelning
av 49 spelmän under ledarskap av förbundets ordförande folkskollärare
Gustaf Wetter, Katrineholm. I strålande septembersolsken samlades
spelmännen på Stortorget i Katrineholm och tillika med dem en stor
åskådarskara som kantade trottoarerna. Spelmännen hälsades välkomna
av AIK:s mässgeneral K. G. Wiss.
Spelmännen spelade några låtar innan de i fyra lövade vagnar åkte till
Folkets park, där mässan hålles. Under färden spelade de ett flertal låtar.
I parken hade samlats en nära 2 000hövdad publik som livligt senterade j
spelmännens uppspelning. Hr Wetter
gav en exposé av förbundets 20-åriga
verksamhet som midsommardagen firades med en stor spelmansstämma 1
Nyköping, och senare med en stämma
hos prins Wilhelm på Stenhammar.
För övrigt var hr Wetter en god conferencier vid uppspelningen och när
hela förbundet spelade samman ledde J
han sina mannar, då även inräknat tre»
kvinnliga med bravur och schwung.
Uppspelningen gick i två avdelningar och alla spelmännen spelade först
upp en brudmarsch från Vingåker
och därefter följde Vals från Flöda
upptecknad av hr Axelsson i Flodafors. Sedan gavs uppspelning av enskilda och sektioner. Av de senare
får man nog ge södertörnsektionen
högt betyg för dess framträdande.
Den framförde Storpolka av spelmannen Anders Andersson i Lästringe
och gånglåt från Västerhanninge.
Katrineholmssektionen bestod av sex
man och de spelade upp en vals efter
den kände skedevispelmannen Lindblom. Bland andra låtar som spela- j'
des var en vals upptecknad efter den
92-årige spelmannen Per Johan Andersson i Katrineholm som i går var
med som åhörare. Alla sektionerna
visade sann och äkta spelmansglädje.
Det hela avslutades av samtliga med
en gånglåt komponerad av nämndeman Ivar Hultström i Flodafors. Och
så till sist kom den typiskt sörmländ-!
ska brudmarschen från Österåker.
Lördagskvällen hade mässan besök
av Sigurd Wallén som med sin enmansteater gav liv och färg åt Engströms rospiggsgubbar. Idel applåder
av en talrik publik som även hurrade för hr Wallén som begåvades med
blommor och tal av mässgeneralen
med anledning av sin då infallande
61-årsdag.
På söndagskvällen sjöng Ulla Billquist sina visor och bejublades liksom
I också de av spelmansförbundets mannar som spelade dansmusiken av den
äldre skolan
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Spelmansstämma
Den gamla polskan och valeen syi^f
fått sin renässans, åtminstone i Sörnv
land. Det både hördes och syntes vid
gårdagens uppspelning i Sörmlands spelmansförbunds 49 deltagare i Folket*
park i Katrineholm, där AIK-mässan
hade final.
Spelmännen samlades på Stortorget,
De satte sig i lövade vagnar och ställde
sedan färden till parken under musik.
Åskådarna var många och i parken Kunde de räknas till nära 2,000. Hr Wetter
ledde sina spelmän med schwung och
tillika var han en bra konferencier.
14 spelmän spelade sedan upp till dans
på dansbanan och att inte det var dålig
dansmusik som presterades kan intygas.
Så va^ det också fullt på banan under
den halvtimma de spelade. Därefter
blev det åter samling på teatern med
nya uppspelningar. Så till sist framträdde hela förbundet och spelade Ivar
Hultströms Gånglåt samt en typisk
sörmländsk Brudmarsch från österåker.

Uppländsk folkmusik
i medvind•
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Bygdespelmän

från Uppsala.

Om Byss-Kalle finas i de sällas boningar, sitter han nog vid det här laget på
en molntapp och spelar glatt sina sextondelspolskor, ty hans traditioner håller
man styvt på i hans hembygd. Vid de
spelmanstävlingar, som under sommaren
anordnats i Uppland, har man kunnat förmärka ett stigande intresse för allmoge musiken och för de gamla banbryfcama av
densamma. Man märker också granneligen hur svårt det är att komma ifrån de
gamla, sägenomspunna spelmännen, som
förutom den nämnda Byss-Kalle heter
Gulamålavitan och Daniel Skärberg. De
håller sig fortfarande kvar på relpertoaren.
Men därmed är det inte sagt, att de saknar nyskapande krafter inom folkmusiken.
De allra flesta som spelar upp inför juryn,
har en egen låt att komma med, och denna
är i regel inspirerad av hembygden eller
av kärestan. Den är m. a o. äkta till
ursprunget.
Detta med folkmusikens uppvisning är
i alla fall glädjande. Vi behöver nog en
motvikt mot all utländsk swing och jitterbug. Alltså: spel opp, I spelemänner!
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Södertörns spelmansgille hälsade
alla friluftsdagens besökare välkomna till Fiskartorpet, där Främjandet inrättat ett världsberömt
skidmuseum.

