Forts,
Till Sddermanlands spel-

man,
Ater kallar Sodermanlands spelmansforbund till stamma for att
framfora edra gamla, vackra latar%
fran faders och forf aders tid. I a!
kornmer stamman att hallas i Malmkoping, midsommarafton och midsommardagen.
Spelman fran hela landskapet S6dermanland uppmanas att deltaga i
uppspelningen. Sarskilt uppmanas
snelmannen att anmala sig till samspelj enar i handelse av stor tillslutning fran spelmannens sida uppspelningen latt drar ut for langt pa tiden
om manga upptrada som splospelare.
F6rbundet forbehaller sig ratt att antaga eller avboja deltagande i stamman. •
Latarna utforas a fiol, flojt, klarinett eller annat gammalt instrument.
Modern musik far inte forekomma,
utan endast verklig folkmusik, sasom
brudmarscher, ganglatar, polskor, visor, ganimalvalser o. d. Till uppmuntran for spelmannen komma en del
minnesgavor att utdelas till de spelman, som sardeles val framfora gamla vackra latar. For vardesattning av
spelmannens latar kommer sarskild
och sakkunnig granskning att aga
rum.
Resebidrag kommer att i gorligaste
man utbetalas, dock hogst 3 kl. jarnvagsbiljett, eller darmed jamforlig
resekostnad.
Anmalan om deltagande kan ske
nar som heist till forbundets ordf
lantbrukare Ivar Hultstrom, Flodafors, dock senasfc den 10 juni. Anmalan skall ovillkorligen innehalla uppgift om spelmannens alder och hem-

^
Spelmannen
fa allsang
vid stamma.

Spelen upp,
speleman!
vinkar.

fora testligheter i Malmkoping
i midsommar.

I midsommar blir det spelmansstamma i Malmkoping Bland annat
kommer en trupp halshigespelman
att delta. Vidare blir det allsang,
folklekar och en hel del andra trevliga arrangcihang.
Pa, midsommarafton reses den stora
majstangen pa heden varefter en earkild lekledare leder dans och lekar. Alliang kommer bada dagarna att ledas av
den kande och mycket uppskattade musikdirektoren John Norrmnn Eskilstuna.
/ikaledes har spelmansforbundet lyckats fa en kand formaga till festtalare
i det att rektor Sven Kjersen fran Wiks
folkhogskola i Uppland lovat komma.
Landshovding Hammarskjold kommer
att forratta prisutdelningen,
Ett fornamligt och vackert inslag pa
stamman blir vidare en grupp halsingeoch norrlandsspelman, vilka inbjudits
till st&mman. Dessa spelman aro som
bekant bade skickliga fiolister och komposicb'rer. Manga av vara duktiga sormlandsspelman komma ocksa att deltaga.
tA- Allman dans kornmer bada kvallarna att
anordnae i lagerhyddan varvid spelmannen svara for musiken. Malmkoping ar
som bekant en utmarkt ]amplig plats
for utflykter med goda bad och campingplatser m. m.

Sddermanlands

spelmansforbw

Spelmansstamma
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MALMKOPING
Midsommarafton kl. 5 och midsommardagen kl. 1.
Majstangsresning. Dans och lekar kring majstangen, folkdanser, allsang,
festtal. Manga spelman fran Sodermanland och Halsingland. Dans i lagerhyddan m. m. — Stamman ar val vard ett besb'k.
STYRELSEN.
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Forhundets ordforande, lantbrukare
ar Hultstrom iFlo-dafors, hoppas atf
>elmannen talrikt s'kola samlas vid
ama spelmansstamma, dar de som
1st levandegb'ra den gamla musil
, utsikter alt fa en mimnesgava med
: hem. For vardesattning av prestanerna kommer en sakkunnig namrad
fct tillsattas. Angelaget ar, fram'hal>r ordfb'randen, att spelmannen anmala
g till samspel, sa att uppspelningen
ate drar alltf or langt ut pa tiden. Tv>a
a tre latar beraknas medhinnas for varje upptradande.
Anmalan om deltagande kan ske senast 10 juni till hr Hultstrom, varvid
vederborande har att uppge alder och
hemvist samt presentera sitt program.
Resebidrag kommer i gorligaste man att
utges av forbundet, som forbehaller
sig att amtaga eller avboja anmalan om
deltagande.
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Flojt oeh fela, klarinett och nyckelharpa skola i midsommar sjunga melodierna fran fars och farfars tid, nar spelman fran faela
Sormland . traffa samman till
stamina i Malmkoping. Den moderna musiken far ingen marknad
dessa dagar, som nelt agnas den
genuina folkmusiken.
Det blir
ihela langa raden av brudmarscher,
ganglatar, polstor, visor och gammalvals'er som komma att ljuda genom de minnesrika nejderna vid
Malma hed.

Randal: svenska man som
venska kvinnor det mini
kydd de ha ratt att krava, i
tova sin fostrargarning b
ppvaxande slaktet.
*
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Malmkoping
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Melodierna fran fars och farfars
tid vid MalmlcSpmgsstamman.
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lagen den 21 Juni 1938. (Sid. 6
Og-

Arets spelmansstamma

len
pe%•icaslar Hogtidstal av rektor Sven Kjersen
jnfran Vik.
till

me.

Prisutdelning av landshovding Bo
Hammarskjold.

Sven Kjersen.
Vid Sbdermanlands spelmansfbrbunds
spelmansstamma i Malmkoping i midsommar kommer bl. a. ett Halsingebrbllop att utfbras av f. d. skadespelerskan
Anna-Greta Hardelins i Delsbo trupp.
Truppen bestar av cirka 30 personer och
bland spelman som medverka markes
Lars Fredriksson och Erik Lbf fran
Vallsta Jonas Persson och Bergman
fran Ljusdal, Lars Erik Forslin, Borgsjo,
e- och lansspelman Burman fran Polcirkeln.
n, Spelmannen komma att utfbra bl. a.
den s. k. ringlaten, som for ett femtiotal
ar sedan upptecknades i Delsbo. Denna
kommer att spelas av ett par yngre spelman fran Delsbo, som studerat ett par
ar vid musikaliska akademien i Stockholm. De fiesta av de medverkande
spelmannen aro f. b. kompositbrer och
ha bl. a. av professor Sven Kjellstrbm
fatt goda vitsord for sina latar.
Stamman inledes for midsommaraftonen kl. 5 med majstangresning pa heden
och darefter blir det bygdehistorier. Kl.
7 e. m. samlas sormlandsspelmannen till
uppspelning i lagerhyddan, vilka sedermera under aftonen svara for dansmusiken. Vidare blir det allsang under ledning av musikdirektor Norrman, Eskilstuna.

Pa midsommardagen bbrja uppspelnin
garna kl. 1 e. m. pa idrottsplatsen, var
efter festtalet halles av rektor Kjerse
vid Viks folkhbgskola. Efter halsinge
brbllopet, som uppfbres kl. 4 e. m. i la
gerhyddan, fbrrattas prisutdelning a
landshbvding Bo Hammarskjold. Kl. 6,1
blir det lekar och dans kring majstangen
kl. 7,30 uppspelning av halsingespelman
nen pa idrottsplatsen och kl. 9 vidtage
den allmanna dansen.
Den mest langvaga deltagaren har re
dan anlant till Malmkbping, och det a
bvre Norrlands skickligaste fiolspelare
lansspelmannen Burman fran Polcirkeh
som pa mandagen anlande till kbpingen
Denne 69-arige spelman har deltagit i ei
mangd spelmanstavlingar i nordliga Sve
rige och har bl. a. erbvrat en guldfio
vid en spelmanstavling i Lulea — prise
var hbgsta utmarkelsen vid tillfallet
Burman har ocksa fatt hederstiteln
"lansspelman".
Den gamle men pigge norrlanningen
berattar om sin fard till "sbdern" fb
tidningens medarbetare, och tycker at
allt gatt utmark. Han ville garna halla
sig vaken for att fa titta pa vatten
katastrofen vid Vannas, 'men sbmner
blev honom bvermaktig och Burman sov
over. Aldrig fbrr i sitt liv har han vari
sa har langt soderut och han tycker at,
vart fagra Sbrmland ar sa grbnt ocl
vackert att han aldrig sett maken. Var
.andskap har sa tilltalat norrbottin^en
att han inte vill resa tillbaka. Burman
r vandrat vid Hosjbns strander och
fatt syn pa det lilla, vackert beiagna
S£
ilovsten — denna gard har Burman et1
gott bga till och ville garna bli agare
av densamma. Fbrmodligen ar inte garden till salu, och darfbr gar farden ater
mot norr. Innan dess har lansspelman- ns
nen ett stort program f ramf or sig. Fbrst an
skall han tillsammans med halsingar och
sbrmlanningar spela i Malmkbping pa
r

len, vars yttrande fbrut varit publiceat i Sod. Nyh. Detta saval som komnunalnamndens fbrslag gick ut pa ett
avstyrkande, vilket aven blev fullmakiges beslut.
Slutligen fbredrogs en resolution angaende kvallsstangningen av vissa sereringslokaler tillhbrande Eskilstuna
{ontrollomra.de. For Flens hotells vidiommande galler att fbrsta klassen
tanges kl. 11,30 och att utskankningen
pphbr kl. 11 e. m. Tredje klass lokal
kail stangas kl. 9 och serveringen uppbra kl. 8,30 e. m.
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nidsommarafton och midsommardagen
ander spelmansstamman. Burman ar viare glad over att han far fbrmanen
pela upp for sjalve sbrmlandshertigen
rins Wilhelm pa Stenhammar och vidae for greve Eric von Rosen pa Rockeltad. Detta blir for mig ett minne for
ivet, tycker spelmannen, och han glader sig vidare at att han fatt Ibfte att
aga en titt pa Julita skans. Vidare
kail spelmannen medverka pa uppspelingair i Halleforsnas folkpark och i Floafors pa Ibrdag samt i Flens folkpark
ch vid Eriksberg pa sbndag.
Det ar ett langt och kravande proram och den gamles stora fbrhoppning
ar att vadrets makter bli gustiga.

Sddernicnlonds spslm ansforbund anorc'nar

RAM:
Midsommaraiton.
Midsommardagen.
Kl. 1 Uppspelning-av SormlandsspelKL 5 majstangsresning pa heden.
Bygdehistorier, Lekar.
mannen pa idrottsplatsen.
Festival
av Rektor Kjersefn i'r. Viks folkhogKl. 7 Uppspelning i liigerhyddan av
tkola. Allsang.
Sormlandsspelmannen. Allsang unKL
4 Gairimalt halsingebrollop i lader ledning av musikdir. Nornnan,
gerhyddan.-Folkcjansh^?
fran Delsbo.
Eskilstuna.r Allnuin dans efter musik
Prisutdelnirg nv
I.andshovding
av s pel man.
Kl. 6,15 Uekar och dans kring majBarn och nationalkliidda f r i l t
stangen. Kl. 7.30 Upitspelning av
intrade till idrottsplatsen.
Hh'lsingespelmajinen p;i idrottsplatUtmarkta camping- och bad- sen. Bygdehistofi'ier. KL 9 Allman
nlatser.
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