Sörmlands spelmän har möte
och stämma på Nyköpingshus
Södermanlands spelmansförbund — landets äldsta folkmusikorganisation - inleder
sitt andra halvsekel med en spelmansstämma i Kungssalen på Nyköpingshus på
lördag. Valet av plats för stämman är fullt
naturligt, då förbundet höll sin allra första
spelmansstämma just i Nyköping. Man räknar med att mellan 50 och 100 sörmländska
spelmän ska möta upp vid stämman på lördag. Och efter stämman kommer årsmöte
att hållas, varvid tonsättaren Dag Lundin,
Hälleforsnäs, kommer att överlämna sitt
orkesterverk Symfonia Folkloristica till
förbundet. Styrelsen kommer att förändras.
Ordföranden Arne Blomberg och sekreteraren Henry Sjöberg lämna det aktiva
styrelsearbetet i samband med årsmötet.
hedersordförande, Arne Blomberg,
På söndag, den 28 mars, följer en
Södertälje, ordförande, Henry Sjöspelmanskurs på Nyköpingshus.
Denna årets första kurs kommer berg, Rönninge, sekreterare, Allan
Ljungdahl,
Södertälje,
skatthelt att ägnas traditionen efter spelmästare, Bo Classon, Södertälje, bimannen Anders Andersson i
Lästringe
(1851-1936),
en
av trädande skattmästare och Ingvar
sekelskiftets skickligaste spelmän i Andersson, Näshulta.
Elva medlemmar ha avlidit under
Sörmland.
Anders
Andersson
representerade Sörmland vid riks- året, och ytterligare 15 har utgått. 65
spelmansstämman på Skansen i nya medlemmar har emellertid
valts in och vid årets slut hade
Stockholm 1910, och han vann
Sörmlands första spelmanstävling i i förbundet 521 medlemmar, varav 24
Flen samma år. Han vann även hedersledamöter.
I april förra året genomfördes den
en rad sörmländska spelmanstävlingar under 1920-talet och början andra delen av förbundets kursserie
för spelmän. Ämnet för kursen var
av 30-talet.
tradition. Ledare för kur n, som
En del av Anders Anderssons låtar tecknades upp 1924, och flera av hölls på Katrinebergs g. hem i
Sköldinge, var Christina Fi
i och
dem spelas fortfarande allmänt.
Ingvar Andersson. Vidare me<£
Mest känd är Lästringe gånglåt,
som av hävd inleder förbundets alla verkade Ivar Boström, Valla, och
Yngve Andersson.
spelmansstämmor.
I höstas anordnade förbundet två
Ett flertal av Anders Anderssons
låtar har bevarats i tradition av kurser i slängpolska tillsammans
hans sonson Yngve Andersson, med Sörmländska ungdomsringen.
Södertälje, som på kursen ska Intresset för kurserna var stort. 50
vidareföra melodier och spelsätt till dansare och 20 spelmän samlades
en ny generation spelmän. Vid kur- på Solbacka i september för att
sen medverkar även
Ingvar fördjupa kunskaperna i slängAndersson och Arne Blomberg som polska. Även här var Christina
Frohm och Ingvar Andersson ininstruktörer.
Sörmlahds
spelmansförbunds struktörer för spelmännen, medan
styrelse har under det gångna året en grupp på tio personer, ledd av
Henry Sjöberg, svarade för danhaft följande sammansättning:
Gustaf
Wetter,
Katrineholm. sarnas utbildning.

Årets första kurs, som hålls i Nyköping på söndag, kommer helt att
äanas traditionen efter spelmannen Anders Andersson i Lästringe.

