Mandagen den 22 april 1963

Pa skraddarns Ramsjohult

Det skrevs ett stycke kulturhistoria pd Ramsjohult vid Skid- och friluftsfr&mfarnas
drsmote i
storstugan hdromkvdllen. Ndstg&rds med storstugan vdxte legendariske spelmannen och skraddaren
Kalle Dahlgren upp. Tvd sow minns honom dnnu dr spelmannen Rickard Larsson, Sjolandet, och
88-Ariga fru Anna Lundvall, Forssjo — en dotter till Kalle Dahlgren. De bdda var med vid Ramsjdhultstrdffen och hr Larsson hade forstds fiolen med.

ocft Roland Lars^jStig Andersson, sveiTAnderssc

Gitstaf Wetter, andre man fr&n Jibger, Gverlamnar sin unika bok tilt Skidframjandets
ordforande
Lennart Schuberg. De ovriffa ar fr&n vanster fru Lundahl, samt spelmannen Rickard Larsson och
Erik Andersson.

genom leksiugebygge
Snickrar ihop til Iskolresan
i var gflr just nu 16 attondeklassare vid Sandbacksskolan
i Katrineholm. Sedan ett par
manader nailer de namligen
pa att bygga en Jekstnga, sa

rymlig att en liten familj
gott skulle kunna anvanda
den till sommarstuga. Allt arhete bar utforts under slojdlektionerna och initiativtagare
till stugrbygg-et ar slo'jdlarare
Acke Gustafsson.
F8r huigade spekulariter skall vi
fenast tala om att stugan ar
said. En privatperson i Katrineholm har kdpt den och ban skall
anvanda den som kombinerad
gast- och lekstuga.
De 16 byggiherrarna bar under
overinseende av magister Gustafsson arbetat med stugan i drygt
tva manader och nu aterstar ba-

Skid- och friluftsframjandet 1
Katrineholm fick vid arsmotet 1
llamsjohult pa fredagen en unik
gava, skankt av folkskollararen
Gustaf Wetter. Han har i en vacker bok upptecknat 24 folklatar
som ofta spelades av den 1907 avlidne spelmannen och skraddaren
Kalle Dahlgren, vilken i manga ar
bodde vid Ramsjohult. Ett par
polskor i samlingen ar anda fran
1700-talet och vidare 'finns dar
den majstangsmarsch som Dahlgren alltid spelade nar majstangen restes vid Ericsbergs gods.
Latarna spelades f8r hr Wetter
vid upptecknandet av spelmannen
Rickard Larsson och Erik Andersson.
Bland de narvarande 1 RamsjShultsstugan pa fredagskvallen var
Kalle Dahlgrens 88-ariga dotter,
fru Anna Lundahl, ForssjS. Fadern var pa sin tid en mycket
uppskattad spelman, alltid anlitad
vid brollop och andra festligheter.

