Vart spelmansforbund
monster for hela riket
Svenska folkmusiken Lsjalataget ndr
forbundet bildades for 25 or sedan
Sodermanlands spelmansforbund hogtidlighaller pa
lordag och sondag som bekant sitt 25-arsjubileum
med en stor spelmansstamma pa Julita Skans. Landshovdingen haller hogtidstalet, Nordiska museets
styresman, professor Andreas Lindblom inviger stamman och talrika representanter vantas fran systerforbunden i tiotalet landskap.
Sodermanlands spelmansforbund bildades midsommardagen
1925. Da var ett s. k. seminarting anordnat i Malmkoping,
och till denna talrikt besokta
hembygdsfest hade inbjudan
genom pressen utfardats till alia allmogespelman i Sodermanland att mota upp till en spelmansstamma. Ett 50-tal hade
horsammat kallelsen. Pa forslag av tillsyningsmannen vid
Riksmuseet i Stockholm, Ernst
Granhammar, som da var redaktor for Svenska Ungdomsringens tidningsorgan Hembygden, bildades sa Sodermanlands
Spelmansforbund, stadgar an-,
togs och styrelse valdes.
Vart forbund ar saledes inte
mer an 25 ar gammalt, men det
ar dock det forsta i Sverige. De

stadgar, som utarbetats av initiativtagaren, har varit monster
for alia de 19 forbund, som bildats senare i olika landskap.
Aven i manga andra hanseenden har det sbrmlandska spelmansforbundet varit foregangare for de andra landskapsforbunden.
De sormlandska spelman, som
var samlade till radslag i en
lagerhydda i Malmkoping midsommardagen 1925, kunde nog
inte ana, att deras beslut skulle
fa sadana konsekvenser. Den
Forts. & sid. 5. —

Vaderleken
Lagtrycket over havet vaster
om Norge har borjat rora sig
norrut och torde inte paverka
vadret i Sverige. En mycket
svag hogtrycksrygg stracker
sig fortfarande i nordsydlig
riktning over Skandinavien. Ett
omrade med mulet vader och
har och var latt regn eller duggregn har fran vaster borjat intranga over landets sodra delar.
Utsikter: Svag till mattlig
vind mellan vast och nord. Delvis mulnande vasterifran men
uppehallsvader. Ingen storre
temperaturandring.

den 27 juni 1950
Vart spelmans...

Forts, fr. sid. 1. allmanna meningen var namligen for 25 ar sedan, att den
svenska folkmusiken lag i sjalataget. Mojligen kunde nagra
musikaliskt och etnografiskt
intresserade personer fa teckna
upp de gamla latarna och spelmanssagnerna och samla dessa
i arkiv liksom andra museiforemal. Men att dessa latar skulle
goras levande genom spelmannen ute i bygderna och att folk
skulle komma i tusental for att
lyssna till folkmusiken pa spelmansstammorna ute i bygderna, det anade ingen av de enkla
spelmannen vid
forbundets
start. Man kan nu tala om en
den svenska folkmusikens renassans, och dari ligger torhanda spelmansforbundens storsta
betydelse.
Forbundets forsta styrelse bestod av foljande personer: Seth
Carlson, Strangsjo, ordf., C. G.
Axelsson, Flodafors, v. ordf,,
Bernhard Bostrom, Katrineholm,
kassaforvaltare, Gustaf Wetter,
Katrineholm, sekr., samt Gunnar
Hansson, Malmkoping, v. sekr.
12 kvinnliga spelman.
I de forsta spelmansstammorna
deltog 20-talet spelman, nu moter
over 50 upp pS stammor och moten. Sormlandsforbundet var som
sig bor lange det storsta i landet
och ligger annu med sina 153
medlemmar som god tvaa efter
Dalarna. Av de 153 spelmannen
ar f. 6. inte mindre an 12 kvinnliga. Den storsta och livskraftigaste forbundssektionen ar Katrineholms spelmanslag, som har
hela 17 njedlemmar.
Tre kompositionstavlingar har
anordnats, och i forbundets arkiv
finns nu over hundra nykompositioner av sormlandska speleman.
— Nu blaser frisk medvind for
spelmansforbunden och spelmansgillena i vart land, och folkmusiken ljuder fran fioler, nyckelharpor, klarinetter, bockhorn
och spilopipor f r§n Skane upp till
Lappland. I den stora orkestern
ar vi sormlandska spelman endast en ringa del, skriver Gustaf
Wetter i sin historik i festskriften. Vi sormlanningar ar glada
over att vi var de forsta, som
insag betydelsen av samarbete
och organisation
spelmannen
emellan, och att v§rt forbund nu
under 25 ar fatt vara verksamt
till fromma fdr den sormlandska
folkmusiken.
Till jubileet har utgivits en innehallsrik och vacker festskrift
med bl. a. intressanta historiker
av forbundets nuv^arande ordforande, folkskollarare Gustaf Wetter, Katrineholm, och de bada
forsta forbundsordforandena Seth
Carlson, StrSngsjo, och Ivar
Hultstrom, Floda. Vidare har
Torgil Ringmar skrivit om folkmusiken i folkbildningsarbetet,
fiolbyggeriet i Sverige behandlas i en artikel och sist men
inte minst intresserar alia minnesteckningar av gamla bygdespelman.
Vi aterkommer i morgon.

Manga smastolder
oroar Regnaborna
En inbrottsstold har ater
forovats hos forre skogsarbetaren Frans Upplind, Fredriksberg, Regna. Mitt pS
sja'lva midsommardagen var
man fra'ck nog att med dyrk
taga sig in i hans kallare och
stja'la matvaror. Uppling ar
75 ar gammal och hor inte
langre s§ bra. Detta har
tjuvarna tydligen begagnat

