FOLKET

Tisdagen den 20 november 1962

Spelmansförbundets ordförande Gustaf Wetter och 80-årige
Richard Larsson spelar upp en melodi på sina fioler.

80-årig spelman
fick märklig gåva

En av Södermanlands spelma nsförbunds till levnadsåren allra
äldsta medlemmar, förre lantbrukaren Richard Larsson, Lideborg, Värmbol, Katrineholm, blev på sin 80-årsdag på måndagen
föremål för en mängd hyllningar — bl. a. en märklig sådan från
spelmansförbundets sida.
' För cirka fyra år sedan kom
spelmansförbundets mångåriga
ordförande, folksko lärare Gustaf
Wetter, Katrineholm, 1 kontakt
med Richard Larsson, som visade
sig vara en intressant spelman
med en hel del märkliga melodier,
Stora Malms-låtar efter byskräddaren Kalle Dahlgren, Ramsjöhult,
som var traktens förnämsta spelman kring sekelskiftet.
De sammanlagt 20 låtarna har
Gustaf Wetter nedtecknat och till
fem har han gjort egna arrangemang för två fioler. Vid måndagens uppvaktning för den såväl
andligen som kroppsligen ytterligt vitale jubilaren överlämnade
Wetter
och spelmansförbundets
cen på spelmansstämmorna
kassör, tjänsteman Nils Lindvall,
försöka göra klart för sig
Katrineholm, noterna till samtliga
spelmanslag och kapell för
låtar, prydligt handpräntade av
rell dansmusik finns över
riket, något som amerikaniWetter och likä prydligt inbund*en och Inghams gelikar inna
till ett ytterst märkligt och
rmått ta död på, trots sin
värdefullt verk i vilket också inrade, "moderna" uppsyn. —
går en hel del i övrigt om Richard
. ex. kalla den musikform för
Larssons person.
r som bl. a. utfördes vid tillifråga av Erik Sahlström på
Bland mängden av blommor,
egenhändigt byggda nyckelpenninggåvor,
presentkort, telem torde emellertid vara
gram och mucket annat som kom
t sagt oförskämt. Det lär
Larsson till del märktes också en
s föreningar för svenskhetens
speciell sång på melodin "I Aplarande i utlandet, månne inte
dalen i Värnamo" — inte mindre
är mogen för liknande förfar inom Sverige? Den självän 19 högst aktuella verser till
3e "TV-domaren" Ingham
Larssons ära, författade och överi emellertid för framtiden
lämnade av års- och spelmansbroupa sig i de japanska dokudern Arvid Johansson, som tidiga;ärfilmerna som han berömre i år passerat "de 80".
i sju tonarter, och låta oss
skar vara ifred. Eller också
gga sina lärda avhandlingar
tidskrifter som har avd. för
lan fantasi och verklighet".

