Samspelningen står högt
i länets spelmansförbund
Årsmöte i Flen om söndag
Sörmlands spelmansförbund,
som håller årsmöte i Flen om
söndag konstaterar i sin årsberättelse att samspelet av förbundet in corpore nu nått en mycket
hög standard, vilket framgått av
inte mindre än tre spelmansstämmor under verksamhetsåret.
Detta glädjande faktum är beroende på den trägna övning, som medlemmarna var och en på sin ort iakttager. Arbetet och repetitionerna inom sektionerna för medlemmarna i
Stockholm med omnejd, i Södertälje,
Skogstorp, Eskilstuna och Katrineholm har även burit rika frukter, och
förbundet torde vara ensamt i Sverige om detta effektiva sätt att öva
in gemensamma melodier. Fortsatta
ansträngningar görs emellertid för
att dels öka repertoaren kvantitativt,
dels höja den individuella spelskickligheten.
Midsommardagen 1945 var förbundet på dagen 20 år gammalt, och jubiléet firades med en pampig spelmansstämma på borggården å Nyköpingshus i samarbete med landsantikvarie Ivar Schnell. Landshövding Bo Hammarskjöld höll därvid
hälsningsanförandet, och förbundets
stiftare, redaktör Ernst Granhammar,
j Stockholm, välkomsttalade. LandsI hövdingen och hr Schnell utnämndes
till hedersledamöter. Omkring 2,000
personer besökte denna stämma.
En vecka efter Nyköpingsevenemanget stod prins Wilhelm som värd
för en stämma på Stenhammar, varvid även förekom kompositionstävlan
och uppspelning för Zornmärket. Sjul
nya rikss^elmän korades, och i kom-1
positionstävlingen segrade Hugo Pet- \
tersson, Eskilstuna. Stämman var
som helhet mycket lyckad men lämnade ett ekonomiskt underskott. Sommarens tredje stämma hölls den
andra september i samband med
KAIK:s mässa. Ej mindre än 49 spelmän deltog, vilket är rekord i förbundets histpria.
Ett bröllop i gammal god sörmländsk stil ägde den 29 september
rum i Flenmo med två förridare i
Vingåkersdräkter, sju spelmän i folkdräkter, åkande i lövad skrinda, brud- j

Gustaf Wetter,
nitisk ordförande och sekreterare. 1 paret i öppen landå och hela det glada I
i bröllopsföljet sittande i höghjuliga '
trillor. Under middagen spelade spelmännen in varje rätt, och låtarnas
antal blev stort.
För att få en rikhaltigare repertoar beslöt styrelsen enligt årsmötets
direktiv välja en jury, som skulle ha
till uppgift att ur folkmusiklitteraturen från Sörmland välja ut 50 representativa melodier, vilka skulle arrangeras för två fioler. Medlemmarna i denna jury, hrr Olof Andersson,
Jan Martin Johansson, Lennart Lundén och Gustaf Wetter, sammanträdde den 24—25 november i Katrineholm och genomgick noggrant tryckta och otryckta låtsamlingar från
Sörmland. Olof Andersson och Lennard Lundén har fått i uppdrag att

arrangera de utvalda låtarna
fioler. Det är att hoppas att fc
dets ekonomi snart skall tillåta
ning av detta låthäfte.
Ett glädjande faktum är nyst
det av vår folkmelodiskatt i g£
sörmländsk anda. Förbundets
har under detta år tillförts ej n
än 45 av medlemmarna komp<
de låtar, vilket är det bästa be
att intresset för vår folkmui
mycket livaktigt inom Söderma
Musikdirektör Lennart Lundér
trineholm, har arrangerat 6
landslåtar för fiol, altfiol och
och dedicerat dessa Södermai
spelmansförbund. Dessa låtar h
skrivits för symfoniorkester och
mer att spelas vid en konsert i
neholm i maj detta år. En ann
Lundéns kompositioner för år
Pastoral svit i 6 satser, som tv^
ger uppförts i radio och vid kon
i Göteborg, Norrköping och KJ
holm, har klart folkmelodiska
och temata. Särskilt är detta
med en av satserna, Logdans
typisk sextondelspolska i 170
stil.
Nothäftet 50 sörmlandslåtar
fioler, arrangerade av Olof A
son år 1936 efter de uppteckn
han verkställde på förbundets b
nad, trycktes då i ganska liten
ga, som snart nog tog slut. Sty
har nu föranstaltat om duplicer
upplagan. Tyvärr var stenciler
dålig kvalitet, dock inte sämre
de går att läsa.
Södermanlands spelmansförbi
nu Sveriges största förbund m<
medlemmar, varav 14 hedersle
ter och 12 medlemmar, som på
av åldersskäl eller andra orsak
viljats ständigt medlemsskap
årsavgift. Under verksamhe
har 3 hedersledamöter och 25 n
tiva medlemmar invalts i förb
Två medlemmar har under åi
lidit, nämligen 81-årige Carl F
Persson, Järna, och Axel F
Bergström, Tystberga, som avl<
dagen 1945 i en ålder av 92 åi
bundet har genom deras fri
mist två intresserade medle
som sällan saknades på spe
stämmorna.
Styrelsen har under verksa
året haft följande sammansäl
Gustaf Wetter, ordförande och
terare, Carl G. Axelsson, vice
rande och vice sekreterare, I
Eriksson, kassör, Ivar Hultströi
givare, och Arvid Johansson, n
utan funktion. Av dessa st
Axelsson, Hultström och Johai
tur att avgå.

