Katrineholms-Kuriren
måndagen den 14 juni 1948
Ungdomsring
för Sörmland
bildad i Fler
Sörmlandsdistriktet av Svenska ungdomsringen för bygdekultur bildades i går vid ett
sammanträde på järnvägshotellets annex i Flen. En hel del organisationer hade sänt representanter och intresset för ungdomsringens verksamhet tycks
vara stort. Närmast inriktar man
sig på att anordna en distriktsstämma 'samt till hösten en ledarkurs.
Upptakten till distriktsbildandet
var som bekant ett sammanträde på
Gripsholms slott i maj. Den då tillsatta interimsstyrelsen med fil. dr
Ivar Schnell, Nyköping, i spetsen,
hade varit rask i vändningarna och
kallat till sammanträdet i går. Omkring 15 organisationer — hembygdsföreningar och folkdanslag — var representerade och beslöt bilda distriktssammanslutningen. Efter kaffesamkväm följde förnandlingar, varvid till styrelse valdes fil. dr Ivar
Schnell, ordförande, folkskollärare
Gustaf Wetter, Katrineholm, vice
ordförande, byggmästare Sigvard
Sundin, Nyköping, kassör, köpman
Fritz Andersson, Eskilstuna, sekreterare, samt utan särskild funktion fil.
kand. Torgil Ringmar, Sköldinge,
tjänsteman Bert Wiberg, Nyköping,
folkskollärarinnan Ulla Johansson,
Gnesta, och hr Harry Strömfors,
Stensund. Revisorer blev kantor Gerhard Lanninger och förman Herbert
j Eriksson, Sparreholm, med posttjänsteman Bernt Alnerheim, Nyköping, som suppleant.
Stadgar fastställdes, och enligt
dessa skall ungdomsringen sprida intresse och verka för studium av
svensk bygdekultur såsom folkdans,
folkvisedans, lekar och folkvisor,
folkmusik, folkminnesforskning, hemslöjd och hembygdsvård samt bidra
till att mellan ungdomar skapa starka vänskapsband och ingjuta en sund
livsglädje. Arbetet indelas i olika sektioner. Närmaste arbetsuppgifterna
diskuterades, och styrelsen fick i uppdrag att ordna en distriktsstämma i
sommar. Den förläggs till Nyköping
på dag som bestämmes av styrelsen.
Bl. a. skall man då återupprepa festspelet från midsommaren vid Nyköpingshus, varjämte det blir folkdanser. En ledarkurs i höst ansågs nödvändig, och styrelsen fick även här i t
uppdrag att ordna det hela på bästa!
sätt. Dr Schnell framförde även tan-

ken på anskaffandet av ett "emblem för den sörmländska ungdomsringen. Vidare förekom kortare anföranden av hemslöjdskonsulent
Brita A .'dotter Sundblad om hemslöjdsföreningens verksamhet i länet
samt av folkskollärare Wetter, som
talade om spelmansförbundet och
folkmusiken. Han utförde även en del
låtar på fiol. Vice ordföranden i
Svenska ungdomsringen, kamrer Erik
Ström, redogjorde för den stundande
riksstämman i Malmö samt uttryckte
sin glädje över Sörmlandsringens
tillkomst. Till sist tackade dr Schnell
mötesdeltagarna.

Katrineholms-Kuriren
onsdagen den 16 juni 1948
5 0 spelmän
Midsommarfest
För tre år sedan gästade Sörmlands
spelmansförbund midsommarfesten på
Nyköpingshus. Det var för att fira
20-årsjubileum. Festen blev särskilt
minnesvärd genom spelmännens medverkan, och därför har de på nytt inbjudits i år. De goda erfarenheterna
från sist har gjort, att ungefär 50 av
spelmansförbundets 120 medlemmar
kommer till festen, trots att midsommaren alltid är en besvärlig tid för
spelmän att komma hemifrån.
Huvudnumret under spelmansbesöket, som äger rum på midsommardagen, blir en gemensam uppspelning där
alla fiolerna på en gång kommer att
ljuda på inre borggården. De flesta
spelmännen kommer att uppträda i
bygdedräkter, och konserten kommer
att gå av stapeln uppe på borgmuren
med himlen som bakgrund, och överspelmannen Gustaf Wetter som en
elektrifierande och jovialisk förgrund.
DAGENS NYHETER_
Fredagen den 25 juni 1948

0 Småland har nu fått ett spelmansförbund, som bildats på initiativ, av civilingenjör Gösta Klemming, Ankarsrum. Han
valdes också till förste ordförande. Förbundet hoppas kunna stimulera intresset
för vad som finns av småländsk folkmusik
och låta uppteckna gamla visor. Man skall
bl. a. låta sig representera vid en större

spelmans träff i Hultsfred i juli.

Och så kom Maj-Sol,
och värmde hjärtana med sin ungdomliga charm, då hon fick mottaga
insignierna på sin värdighet — ett
diadem och ett vackert halssmycke.
Det var generalen själv som med några varma och lyckönskande ord förrättade kröningen, och aktens högtidlighet underströks ytterligare genom blåsorkesterns medverkan.
Prinsessans första officiella uppdrag
blev att överlämna blommor till de
två, som kanske främst åstadkommit
succén, regissören, Ragnar Leiker och
dekoratören, Arne Claesson.
Spelmansstämman,
blev genom regnet inte det färggranna skådespel man väntat. De flesta
deltagarna uppträdde för kylans
skull i präktiga överrockar, men nere
på AIK-plan trotsade NOV:s folkdanslag djärvt fader Pluvius och
dansade sina trevliga folkdanser i
färgglada nationaldräkter, till de cirka fyrtio spelmännens glada toner.
Goda artistframträdanden.
Ekvilibristerna Rosén och Kantor,
som uppträdde på Friluftsscenen både på lördagen och söndagen, kundo
uppvisa några goda publiknummer,
och Rune Halvarssons engagement
till söndagskvällen var ett gott grepp.
Hans register har efterhand blivit
alltmera fulltonigt, och han har till
sin suveränitet som imitatör lagt
även en del mänskligt mycket fina
tongångar. På eftermiddagen hade
han ordnat en liten improviserad
barnkabaré med några festbesökande
barn som agerande. Barnen gjorde
succé pyramidale, och särskilt tolvårige Ragnar Ekholm vann publikens
bevågenhet.

sektionsvis med var sin låt, och
kungliga huvudstaden, Eskilstuna och Katrineholm var representerade. Skönheten i musiken
och hela den måleriska tavlan förhöjdes ytterligare av den strålande blå sommarhimlen och det
klara solskenet. Man förstod som
aldrig förr visan om Per Spelman.
österåkers brudmarsch, urtypen för den sörmländska folkmusiken, avslutade programmet,
som hela tiden livligt applåderats. En man ur publiken höjde
spontant sin röst och tackade
spelmännen och utbringade ett
leve för musiken.
Eftermiddagens publiksiffra
var 2,000 personer plus omkring
1,000 barn. På kvällen besökte
1,200 personer mässan. Då underhöll Lars Lennarjtsson med populära visor.
Kim.

