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Östergötlands spelmansförbund hade på söndagen anordnat spelmansstämma och tävlan vid Ö. Ryds prästgård. På grund av det opålitliga vädret hade inte så många spelmän samlats, men publiken blev efter hand
ganska stor. Några hotande åskmoln
gjorde, att stämmans första del avverkades inomhus. Efter en folklåt från
Kisa, spelad av samtliga deltagarna,
hälsade spelmansförbundets ordförande skogsinspektor Josef Lindeskog,
Ringarum, välkommen. Hrr Ivar Hultkvist, Norrköping, och Gustav Boström, Finspång, utförde sedan en vals
från Torstorp och en polska från Skedevi.
Kyrkoherde Sven Yngwe från Valdemarsvik höll därefter ett kort hembygdsföredrag. Efter föredraget blev
det tävlan mellan spelmännen. Det
var sex deltagare som spelade tre
låtar var, valser, polskor och gånglåtar, de flesta från östgötabygder och
en del komponerade av spelmännen
själva. Som n:r 1 placerade "ig den
nästan blinde spelmannen Olle Asplöv från Åtvidaberg. Hans Brudvals
från Värmland var en vacker sak
som väl motiverade ett första pris.
Som tvåa kom Gustav Boström, Finspång, och trea blev yngste deltagaren
Ingemar Lindstrand, Malmslätt, och
fyra Sven Hardal, Norrköping. Som
extranummer, spelade hrr Lindeskog
och Hultkvist en vals komponerad av j
hr Pontus Larsson, Ö. Ryd. Efter en I
stunds kafferast fortsatte stämman ute
i parken. Sedan de fyra pristagarna
under kraftiga hurrarop hämtat sina
pokaler tävlade spelmännen genom
egna kompositioner. Publiken fick avgöra vem som skulle bli segrare. Det
blev hrr Ivar Hultkvist och G. Boström. Flera extranummer framfördes sedan. Kyrkoherde Meurling avtackade de medverkande och sist
sjöngs ett par verser ur aftonpsalmen.
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store reformator på
folkmusikens område,0 har under en
månad på uppdrag
av Dalarnas spelmansförbund varit
engagerad att inom
Leksand, Djurå och
Siljansnäs insamla
vad som ännu återstår av
gammal
sång och musik,
som odlats och frodats i bygden. Denna kulturinventering
av gammal folkmusik skall sammanföras med alla!
äldre uppteckningar
i tryck eller handskrift från Nils Anderssons "Svenska
låtar",
Karl-Erik
Karl Sporr,
Forsslunds
"Med
folkmusik- •
Dalälvén",
Karl
reformator.
Sporrs egna uppteckningar somrarna 1928—1932, då Sporr bodde i Leksand,
ur arkiv m. m. Mer än 40 sångare och
spelmän eller f. d. spelmän har Karl Sporr
hunnit besöka de gångna sommarveckorna.
— Det har förstås varit en både arbetsam och intressant inventering, berättar
Karl Sporr sista dagen han är kvar i Leksand. Somliga melodier och texter kanske
har enbart lokalintresse. Hjärtesträngarna
hos äldre och medelålders personer sätts
i särskilt stark vibration vid ungdomsminnenas anstormning. Det tycks ha sjungits
ovanligt mycket i Leksand, liksom i vissa
andra dalasocknar. Man kan plocka ihop
hela buketter av visor, riktiga pärlor, som
inte hittats på annat håll. Likadant är förhållandet i Malung och Järna,
Det är inte för mycket sagt, att Karl
Sporr genom sina inventeringar och uppteckningar uträttat en storartad gärning.
Med en uthållighet och energi, som är beundransvärd, har han under mödor och försakelser upptecknat gamla låtar och visor
och sedan på ett mycket skickligt sätt
arrangerat dem för fiol och piano.
Den hyllning, som Dalarnas spelmansförbund för någon vecka sedan ägnade
I Karl Sporr genom att utse honom till förbundets hedersledamot och förära honom
jZorns spelmansmärke i guld, var både eti
erkännande och ett tack för hans fosterländska gärning, att söka bevara och förmedla det bästa inom folkmusiken.
P.
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Eskilstuna
Expos
avslutningsdag
på söndagen
slog
förra söndagens
publikrekord.
Man fick in 38 fler
biljetter
på själva utställningen
denna
dag mot förra söndagen. Totalt räknade
m^n med 9,500
personer på utställningen
och
6,000 på nöjesfältet.
Slutsiffran för de 2If expodagarna
blev 159,000 och den beräknade siffran på 150,000 nåddes
alltså med glans. Vad viktigare är: man anser sig utan tvekan kunna säga att Expon
ekonomiskt gått ihop och t. o.
m. lämnat överskott.
Preliminärt räknar man med 50,000
kr. i netto.
Inkomsterna
har
varit
totalt cirka 200,000 kr.
Avslutningen
blev
glansfull
och värdig och det
tämligen
envisa regnandet på eftermiddagen störde inte allt för mycket. Sörmlands
bygdespelmän
gav sin karaktär åt avslutningsdagens arrangemang
och
gav två livligt
uppskattade
konserter,
som blev god propagerade för Spelmans förbundets strävan att odla och utveckla den gamla svenska folkmusiken.
75-årige Hj. Björklund från
Oxelösund blev måhända dagens
populäraste musikant med sitt
frejdiga humör trots att han nyligen hade skadat armen och
därför inte kunde spela i högsta
form. Men Hugo Pettersson från
Eskilstuna fick som ackompanjatör "förgylla opp'et". Och det
blev sannerligen inget fel på den
1700-talspolska som Björklund
spelade.
Vid själva avslutningsceremonin
omedelbart efter spelmännens andra
konsert höll landshövding Hammarskjöld ett tal, vari han gav utställningen och dess organisatörer mycket
vackra erkännanden. Han underströk
att arbetet med utställningen letts
och utförts av hantverkarna själva.
Och de har visat sig kunna gå i land
med en stor uppgift. Utställningen
har givit ökad respekt för hantverket och dess utövare, den yrkesskicklighet som utmärker hantverket. I
den utvecklingen mot ett mera ut-1
spritt näringsliv som vi nu skönjer är
detta av utomordentligt stor betydel-

se. Tal. framhöll vidare det värde som
låg i stordindustrins insats i utställningen. Inte minst har man imponer a t s av de bevis på hur eskilstunaindustrin kan hävda sig på världsmarknaden som dess montrar givit.
Något av världshandelns romantik
har kommit att omstråla de stora fabrikskomplexen.
Tal. tackade alla som medverkat
till utställningens framgång och
nämnde särskilt hantverksföreningens ordförande,
skräddarmästare
Sven Weiborn, och utställningskommissarien, ing. P. Wretblad. De har
bildat den fasta axel kring vilket allt
rört sig. Den enes entusiasm och tro
på den goda saken och den andres rutinerade efarenhet och säkra omdöme
har kompletterat varandra på ett förträffligt sätt. x
Färgstarka konserter och
sprudlande spelmansglädje.
— Det finns ingenting som är så
roligt som att vara med på spelmansstämmor, för då känner man att man
är svensk, sade en gammal dalmas en
gång vid en spelmansträff. Det uttalandet citerades av Sörmlands spelmansförbunds ordförande, folkskollärare Gustaf Wetter, Katrineholm,
som var dirigent och konferencier vid
konserterna på Expon. Han underströk att spelmännens uppgift är a.tt
hålls» de gamla folklåtarna vid liv och
popularisera dem hos ständigt nya
generationer. Sörmlands spelmansförbund förbereder tryckning av ett
' stort antal låtar och söker även att
få fram en rikare repertoar genom att
leta reda på gamla visor, koraler med
mera.
De bägge konserterna blev en stor
upplevelse för den mångtusenhövdade
publiken, med landshövding och f r u
Hammarskjöld i spetsen. Landshövdingparet syntes mycket livligt uppskatta och roas av det som bjöds och
inte minst blev oförbrännelige Hj.
Björklund från Oxelösund populär.
Han var äldst bland samtliga över
50-talet spelmän på Expoestraden.
Hans speciella spelteknik var både
entusiasmerande och roande. Till de
gamla veteranerna hörde också Axel
Wester f r å n Vingåker, som spelade
lugnt och tryggt men med stor skicklighet och snabbhet i fingrarna påde
knäppolska och "kaffepolketta", vilken sistnämnda skulle illustrera hur
det kunde gå till vid ett kafferep.
Det fanns något av "Hins polska" i
hans spel!. Till solisterna hörde också
f r u Astrid Zetterberg, Västerljung,
som tillhörde dem som i likhet med
Axel Wester hade "trollstämd" fiol.
Hon spelade en låt som hon själv
komponerat som ett minne av ett
bröllop. Hon var den ena av de två
kvinnliga deltagarna i konserterna.

Vidare framträdde olika se
eller spelmanslag, bl. a. Skog
spelemännen Erik Eklund, E
samt Thorsell ,senior och junic
bl. a. spelade Kerstins vals, en
sition av E. Melin, tillägnad h?
ter. Katrineholmssektionen
bl. a. den i fjol avlidne spelm
t o m A. F. Bergström, Tystbe
nom att spela en gammal vac
vemodsfull visa som tillhön
repertoar och vidare demon!
hr Wetter Gökpolskan. Det
starka Eskilstunalaget spelad

ledning av J. F. Hjerttzell dels
av kantor Hellermark i Sune
dels en av hr Hjertzell själv
nerad polska. Vidare framträ
dertörnssektionen och Jan
trio från Stockholm. Den sis
ensemblen spelade bl. a. gam
ral och Södertörnssektionen
ett par låtar av Anders And
Lästringe.
Hr Wetter ledde det hela (
senterade spelmän och Iå1
sprudlande humör. Han berät
hur de gamla spelmännen
torsdagsnätter i rad under en
att få "trollstämda" fioler c
sig den verklfga gamla spelm
sten. Det var en trevlig och
underhållning och publiken i
Det gjorde den även när <
se GUIF:s folkdanslag göra
fattande och trevlig folkdan;
ning, som möttes med mycke
applåder.

Nöjda "generaler".
42 utställningar har jag ni
avverka, men ingen som i kv
avseende kan mäta sig med 5
na Expo, säger utställnings!
såren P. Wretblad. Och att d
en kvalitetsutställning av ra:
ker nog var och en som bes<
tillägger han. Den andra "gen
skräddarmästare Weijborn,
över att hantverksföreningen
med utställningen, som också
en bra slant till ett Hantverl
i Eskilstuna.

