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SODERMANLANDS SPELMANSFORBUND
30 AR

En av de storsta stammorna i ar holls midsommardagarna vid Julita skans med ett imponerande rikhaltigt program. Spelman fran Smaland, ostergotland, Narke, Jamtland och Medelpad hade samlats for att fira jubileet.
Landshovding Bo Hammarskjold hogtidstalade,
varvid han bl. a. yttrade: "Det ar alltid fest pa
en spelmansstamma, de gamla latarna talar till
vara sinnen och hjalper oss att kanna de gangna
generationernas strakdrag." Folkskollarare Gustav Wetter var trevlig conferencier och dirigerade aven de 35 spelmannen, som inledde med
Skoldinge ganglat och en Widmarks-vals. Sa
kom de individuella prestationerna igang. Thure
Wedberg fran Katrineholm blaste naverlur och
hr Lars Andersson, Eskilstuna, sjong sommarlatta latar till luta.
Bland de manga langvaga gasterna gjorde
smalandsordforanden Gosta Klemming stor lycka
som varldens ende hummelspelare. Nils Olsson
fran Medelpad spelade fiol med hatten pa och
Ake Liljeholm visade sin skicklighet pa nyckelharpa. Fran Jamtland kom Bartel-eleven Werner
Jonsson och spelade Lapp-Nils-polskor "sa det
var ett stort elande at det", enligt hr Wetter.
Publiksucce. Dessutom spelade Ernfrid Andersson, Katrineholm, Julita brudmarsch. Tillsammans avslutade spelmannen med osterakers
brudmarsch, "vacker som en sormlandsk sommarhage".
Efter firandet av den tradltionella midsommardansen gjorde deltagare i stamman pa sondagen en utfard till Floda kyrka och avholl en
minneshogtid vid Ernst Granhammars grav, varvid hr Wetter bl. a. yttrade: "Tankarna gar tillbaka till stiftarna av forbundet, det fanns ingen
i lanet fore Ernst Granhammar som kunde samla
spelmannen i ett forbund. Tillika bildade han
Sveriges fiolbyggareforbund. Vi ar tacksamma
over att han foddes i Sormland, ej med klagan

skall hans minne firas." Efter hogmassobesok, i
vilken hrr Wetter, Wedberg, Jonsson och Lars
Andersson medverkade, blev det kyrkkaffe hos
makarna Ingeborg och Ivar Hultstrom vid Floda
sateri, en samvaro i intensivt mattad spelmansatmosfar. Slutligen glomde man inte att resa
till Flenmo for att vattna vardtradet, vilket vi
hoppas darmed overlevde sommarens langa torka.
MED STOCKHOLMS SPELMANSGILLE
TILL ALAND

Alands spelmansforbund, som bildades for nagot ar sedan, hade den 17 juli sin forsta stora
spelmansstamma, som blev en stor publiksucce.
De 1.200 festbesokarna pa Jan Karlsgarden vid
Kastelholm levde med och njot av strakarnas
dans over strangarna och folkdansarnas fargglada och rytmiska rorelser. Det var rytm, det
var fargprakt och sann musikergladje.
Vid intaget av de medverkande gick Stockholms spelmansgille i spetsen. Det var ett femtontal spelman som gastade Aland, och "intaget
till strangalekarnas l&tar angav melodin for
kvallen", skriver tidningen Aland.
Rektor Jan Erik Eriksson valkomsttalade, varefter alanningarna och stockholmarna gemensamt spelade Gardebylaten. Sedan borjade spelet
pa allvar, avbrutet av professor Otto Anderssons
inspirerande kaseri om "hur det var nar det hela
borjade", vilket han illustrerade med fiollatar.
Efter framtradande av spelmanslagen hb'll professor Yngve Laurell ett festtal fullt med anekdoter, som han samlat under intressanta samtal
med gamla svenska spelman da han bedrev s^na
latforskningar.
Efter paus for kaffedrickning fortsatte stamman. Det var utomordentligt vardefullt och larorikt att fa hora alandsk folkmusik, och den utfordes med sann spelmansgladje och inlevelse av
de trettio spelman som kommit fran 6'arna. Ledaren, Gosta Bryggman, har all heder av dem.
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Floda folkdanslag, som aven gastade Aland,
utfdrde flera mycket livligt uppskattade dansnummer, delvis tillsammans med Alands ungdomsforbunds folkdanslag.
For oss stockholmare var denna resa av stort
varde, och vi fick manga nya spelmansvanner. Vi
hoppas att dessa kommer att gasta oss vid nagot
lampligt tillfalle, kanske redan vid nasta ars folkmusikdag p4 Skansen.
Till slut vill jag anyo citera Alandstidningen,
som skriver: "En avdelning i programmet framfdrdes av Alands spelmansfdrbund och Stockholms spelmansgille gemensamt. Den stora ensemblen fyllde luften med valljud, och knappast
har violinerna nagonsin tillforne sjungit sa vackert och maktigt i den ljuva alandska sommarkvallen."
Det var en statlig och vardefuil stamma, som
aldrig skall gldmmas.
Ad.
GOTEBORGS SPELMANSGILLE

gjorde den 14 augusti en "historisk" insats och
startade for fdrsta gangen en "spelmans- och
folkdansfest" i Slottsskogen. Festen bdrjade med
att man tagade i led med spelmannen i spetsen
upp till Duvas backe, dar det blev manga och
glada folklatar, med klam spelade av gillets
spelman under ledning av riksspelman Gdsta
Ohrberg. Darefter gjorde folkdanslaget Viktoria med sina genomtrevliga lekledare, hrr
Bengt Lundin och Bjdrn Ddbeln, i spetsen en
ypperlig uppvisning i folkdans. Dessutom gav
man de yngsta tillfalle att leka pa satt som passade dem bast. Att den talrika publiken trivdes
och hade jatteroligt var latt att forsta, det blev
en klar och tydlig succe.
Lange nog har det fdrargat vissa gdteborgare
att inte sadant kunnat ordnas i Slottsskogen likaval som pa Skansen, dar man ju konstaterat vilken attraktion spelman och folkdansare ar. Men
nu tog man initiativ i Gdteborg, en borjan ar
gjord, och man hoppas fa liknande folkfester ratt
ofta framdeles, da eventuellt kanda storspelman
eller historieberattare skall inbjudas till medverkan.
G. S.
—o—
BREVENS BRUK

blev den 14 augusti samlingsplatsen for en
verklig folkfest, anordnad av Sddermanlands spelmansforbund infdr en tusenhovdad publik.
Med spelman fran fyra fdrbund, ostergotland,
Orebro, Vastergotland och sa vardfolket fdrstas,
t&gade man genom bruket upp till midsommar-

TON

stangen. Dar halsades publiken valkommen av
den glade och munvige Gustav Wetter samt av
baron Gripenberg, som gladde sig over att Brevens bruk fatt mottaga stamman.
Sa blev det framtradande av de olika forbunden, fo'rst Narke, som dessutom hade en kvinnlig
spelman, 77-ariga Olga Karlsson, pigg och glad,
duktigt ackornpanjerad av sin 50-arige son. Publiken kravde ett extranummer.
Katrineholmaren Thure Wedberg visade sin
skicklighet pa valthorn och psalmodikon, tva
sallsynta instrument.
Den 85-arige A. Ostlund, ackornpanjerad av
organist Hellkvist, fick ocksa stort bifall.
Fiolbyggaren J. A. Thorsell visade tillsammans
med sin son prov p§, tonen i sina fioler och dessutom latar som han komponerat sjalv. Ur det gedigna programmet kan aven namnas framtradanden av tvillingarna Allan och Anselm Hellstrom samt sang till luta av hr Lars Andersson.
En vacker slutvinjett gjorde samtliga spelman,
nar de tillsammans spelade ett par latar.

SKANES

SPELMANSFORBUND

arrangerade den 28 augusti sin forsta stora
stamma pa manga ar. Ett 40-tal spelman, darav
tre kvinnliga, hade mdtt upp vid den naturskdna
Frostavallen. De tre damerna, fru Elsa Palsson
samt frdknarna Siv Palsson och Kerstin Johansson, tillsammans med spelmannen i dvrigt och
Frosta folkdanslag svarade for underhallningen.
Konsul A. Kdnsberg talade i sitt halsningsanfdrande om folkmusikens stora varde, sedan blev
det spelning utav, och detta med verklig spelmansgladje, under riksspelman Carl-Eric Berndts
ledning. Man borjade med en lat, "Halsingborgslaten", komponerad for H 55 av C. E. Berndt,
sedan fdljde en rad skanska latar, valvalda och
valspelade. Darefter sjdng Brita Nilsson, Lund,
nagra folkvisor utmarkt, hr Reinhold Andersson, Klappe, talade intressant om folkmusikens
uppkomst och instrumentens utveckling. Och
vem skulle inte vara med en sadan glad dag, om
inte Nils Ludvig, som berattade trevliga spelmansminnen fran Lundautstallningen 1907.
Malmd spelmanslag och Frosta folkdanslag
framtradde ocksa innan samtliga spelmanslag
gemensamt avslutade den trevliga folkfesten.
BILDA
FIOLBYGGAREKLUBBAR

S L O J D och
FOLKMUSIK
Bland spelmdn i ~V astergotland, Nils Lofgrens
forlag, Erikslustvagen 6 A, Malmo.
Nu har antligen den lange bebadade samlingen
folklatar fran Vastergotland kommit! Det ar den
kande riksspelmannen Nils Lofgren som nedlagt
ett beundransvart arbete for att forverkliga denna tanke. Eller vad sags om att offra omkring
ett ars fritid innan malet ar natt?
Nils Lofgren ar av musikerslakt. Hans fader
var den kande tonsattaren Albert Lofgren, som
pa sin tid var musikdirektor vid A 2. Redan fadern var folkmusikintresserad, och sonen vanslaktas minsann inte. Hans insats pa detta omrade ar betydande och kommer med det magnifika latalbum, han har presenterar, att bli bestaende.
Samlingen gor ett synnerligen gott intryck, saval omslag som inre, och da man vet att allt,
snyggt och prydligt, nedtecknats for hand och
fotograferats, maste man beundra det. Vad det
innehaller? Ja, det ar manga godsaker, ett femtiotal latar och melodier i arrangemang for 2
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eller 3 fioler (samtliga formodligen publicerade
for forsta gangen), massor av fotos fran vastgotatrakter samt spelman och inte minst sma
trevliga, upplysande kommentarer till latarna. Sa
garna vi ville kan vi inte ga in pa detaljer, men
en del kompositorsnamn kan namnas. Latar av
och efter Albert Lofgren, Nils Lofgren, J. A. Lindell, Fredrik Karlsson, Karl Engkvist, Ove Green,
Carl Aron Hallberg, Karl Bjorklund, Teodor Gustavsson, Ivar Hallberg, O. A. Nicklasson, Hugo
Falk, Arvid Johansson, Runo Hellman, Yngve
Laurell, Axel och Fritz Bjornkvist m. fl. finnes
representerade i samlingen.
Givetvis ar detta en kulturskatt som varje
spelman och folkmusikintresserad i hela Vastergotland maste skaffa sig, men den har sitt stora
intresse langt utanfor detta landskaps granser.
Vi gratulerar ingenjor Lofgren till framgangen.
G. 8.
Spela kvartett, trio eller duett!
Att lyssna ar silver, men att spela
iir guld!

