Spelmansstamma .

Spelmansstamma
glad slutklam
pa A!K-massan
Ett 50-tal spelman ur Sormlands spelmansfdrbund holl i
gar stamma i Katrineholm i
samband med AIK-massan pa
Sveaplan, och deras upptradande pa scenen blev den
verkliga fulltraffen o. en avslutning, som satte pricken
over i-et pa den aven i dvrigt
lyckade massan. Under de 4
massdagarna kunde arrangorerna rakna in sammanlagt
12,000 personer och dessutom
omkring 3,000 barn.
Redan pa eftermiddagen, nar
spelmannen samlades pa torget
for avfard till Sveaplan, hade naFort*, d aid. S. —

Forts, fr. sid. l. —
got tusental personer strommat
till, och de fick lyssna till Ganglat fran Lastringe och Ivar Hultstroms gangiat I varskogen, innan kortegen satte sig i rorelse.
I spetsen for taget gick magister
Gustaf Wetter, skinande som en
sol over hela ansiktet och iford
svart langrock, randig vast, gula
byxor och bla strumpor. Taktfast
anforde han ett 20-tal spelman —
varav tre kvinnor! — som marscherade bakom. Sedan foljde tre
lovade skrindor med spelman och
glatt vinkande barn. Hastarna
hade dagen till ara' fatt sarskilt
fina seldon.
Pa Sveaplan blev hela eftermiddagen en enda trivsam -folkfest
med nagot av gammaldags marknadsstamning. Pa dansbanan turades olika lag spelman om att
spela upp till dans, och det var
atskilliga, som passade pa att ta
sig en svangom till de klammiga
takterna. Det ar tydligt, att de
synkoperade impulserna vasterifr§n trots allt inte formatt tranga undan det gamla Sverige och
det aktsvenska kynnet, som blir
sa upplivat av en sprittande polka eller vals. 5ver omradet spred
sig doften av nygraddade vafflor,
och kring standet, dar skar sockervadd trollades fram i ett roterande ambar, trangdes bade stora
och sma intresserade askadare
och avsmakare. Fran orgelverket
med anglarna brusade musiken,
och hogtalarna overrostade varandra med reklam om motorcyklisternas halsbrytande konster
och om lilleputtar, buktalare och
i muskelfenomenet Abdullah, over
alltsammans hordes tjuten och
skriken fran dem som hisnade i
blackfiskens snurrande korgar.
Kl. 17 agde den egentliga spelmansstamman rum. Mag. Wetter
tolkade fran estraden spelmannens gladje over att ha inbjudits
att halla stamma pa massan och
utloyade ett koncentrat av det
viktigaste av den sormlandska
folkmusiken. Mellan polskorna,
skanklatarna och marscherna berattade han malande och humoristiskt om deras upphovsman,
Widmark, Sme'ns Axel, Karl E.
Eriksson i Skoldinge, Per Johan
Andersson i Hissjo, Forsman
fran Oxelosund och de andra
storgubbarna, och han glomde
inte heller tala om, hur det gick
till, nar Axel Fredrik Bergstrom
fran Tystberga gol for kungen,
nar han skulle spela gokpolska.
En utsokt vacker visa i ljus dur
men anda vemodig gav prov pa
Bergstroms repertoar.
Spelmannen framtradde ocksa
sektionsvis med var sin lat, och
kungliga huvudstaden, Eskilstuna och Katrineholm var representerade. Skonheten i musiken
och hela den maieriska tavlan forhojdes ytterligare av den stralande bla sommarhimlen och det
klara solskenet. Man forstod som
aldrig forr visan om Per Spelman
osterakers brudmarsch, urtypen for den sormlandska folkmusiken, avslutade programmet,
som hela tiden livligt appladerats. En man ur publiken hojde
spontant sin rost och tackade
spelmannen och utbringade ett
leve for musiken.
Eftermiddagens
publiksiffra
var 2,000 personer plus omkring
1,000 barn. Pa kvallen besokte
1,200 personer massan. Da underholl Lars Lennartsson med populara visor.
Kim.

