F O L K ET

Mandagen den 2 april 1962

Lanets aldste spelman, 89-arige Frans Andersson i Sandstugan i Stigtomta gor har inspelningar av folkmusik for Musikhistoriska
WMseeta roknmg under 6verinseende av lanets spelmansforbunds ordforande, Gustaf Wetter, Katrineholm, och fil. lie. Jan Ling,
Stockholm.

Lanets aldste spelman (89)
GOR MUSIKHISTORIA
Fil. lie. Jan Ling vid Musikhistoriska museet i Stockholm och ordforanden i Sormlands lans spelmansforbund, Gustav Wetter, Katrineholm, besokte pa fredagen den 89-arige bygdespelmannen
Frans Andersson vid Sandstugan i Stigtomta och gjorde bandupptagningar av gammal folkmusik,
som Frans Andersson med sedvanlig bravur spelade upp. Dr Ling berattade att ban 1 augusti i f jol
borjade en rundresa i landet for att spela allmogemusik pa band.
Man bar ju tidigare de fiesta"
kanda latarna upptecknade. Men
som ett komplement till notsamlingarna vill man nu vid Musikhistoriska museet ha "en ljudande
materialsamling" av folkmusik.
Frans Andersson, som fyller 89
ar den 11 april, ar Sormlands aldste spelman. Han bar spelat fiol
i 85 &r! Han kan otaliga folkvisor
och spelmanslatar. Hr Wetter besokte Frans Andersson eenast
1956 ocb upptecknade 24 gamla
latar. Nu bar dessa ocksa spelats
!n pa band f5r att bevaraa i Musikhistoriska museet. I man av tid
och resurser skall man soka i^sa
runt hela landet och gora inspelningar av den gamla allmogemusiken. FSrutom att man arkiverar
allmogemusik i Musikhistoriska
museet bar man ocksa dar en imponerande samling av olika slags
mu«ikinstrument f ran aldre tider.

F O LK ET

lordagen den 28apri1196^

Kultismusik' och teater

missnSjda med programmet. Tea"Manniskor jag mott och latar
tergruppen Tiljan med aktorer
jag hort" — det var vad inte okan- Froslunda pensionarskrets spelade
de Gustaf Wetter. Katrineholm, upp Jeanna Otterdals "De stolta ,
berattade om och illustrerade med mastarna" med fru Ebba Gerhard
sin fiol, nar ban pa fredagen gas- Larsson som regissor. Mellan de
tade Eskilstuna och Horselfram- olika programpunkterna drack
jandets samkvam i Fors forsam- man kaffe, resonerade och trivdes
lingshem. God hjalp i de olika mu- gott. Pa bilden ses fr. v. Gustaf
sikstyckena hade ban av en spel- Wetter gora Maja Forsberg, Viran
mansgrupp med medlemmar fran Blomkvist och Marianne PettersKatrineholm och Eskilstuna. Det
50-tal personer som berett sig p& son sin uppvaktning.
en trevlig kvall kunde inte vara

