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15-årig riksspelman
gladde i Eskilstuna
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Söndagens Parkenprogram i Eskilstuna bjöd på Spelmansmusik och folkdans. Med medverkande av ett 80-tal dansare
och musiker från Sörmland, Västmanland ocli Dalarna.
Denna folkmusikens dag inleddes med en äkta spelmansstämma med spelmän från Sörmlands spelmansförbund under
ledning av Gustaf Wetter, Katrineholm. De framförde några
typiska sörmlandslåtar.
Bland de mest uppmärksammade var 15-årige riksspelmannen Lars-Olof Ejstes, Mora (bilden), som framförde några
låtar.
Tre danslag svarade för en historisk kavalkad på folkdans
genom seklen. Den sträckte sig från medeltid till nutid. Tidsenliga dräkter användes vid uppvisningen.
Spelmansdagen lockade drygt 4 000, som i det vackra vädret
fick uppleva ett helsvenskt program med dans och musik.
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Tisdag den 3 mars 1970

Min älskade Make,
vår käre Pappa,
Farfar och Morfar

Göran Lindblom

Förre överbanmästaren Göran
Lindblom, Falkenberg, har avlidit
i en ålder av 82 år. Han kom år
1937 från Jokkmokk till Katrineholm, där han tjänstgjorde vid SJ
fram till pensioneringen, då han
flyttade till Falkenberg. Hans
stora intresse vid sidan av arbetet var musik och han tillhörde
spelmanslaget. Han var också
idrottsintresserad och tillhörde
Katrineholms AIK. Närmast sörjande är maka, barn» barnbarn
och barnbarnsbarn.
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har i dag lämnat oss, släkt
och vänner i djup sorg och
saknad.
Falkenberg den 21 febr.
1970.
LYDIA
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
De som önska följa min
käre Make till hans sista
vilorum samlas i S:t Laurentii kyrka lördagen den 7
mars kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund på
Värdshuset.
Klädsel kavaj.

Sörmlandslåten

Södermanlands Spelmansförbunds
och Sörmländska Ungdomsringens
Sörmlandslåten, en 33 textsidors
skrift utgiven i 1.000 exemplar, har
utkommit med sitt tredje och sista
nummer för 1970. Många har skrivit
många intressanta inlägg.
Redaktören Arne Blomberg (Södertälje) inleder med en "ledare".
Bland övriga skriftställare finner
man namn som Jan Ling, Gustaf Wetter, Juno Boberg, Nils Olsson, Gunnar Granberg. Vidare hår en polka
komponerats av Stig Söderström,
Gnesta.
Ling har skrivit om inspelning av
folkmusiktraditioner, Olsson om
spelmän ivästra Medelpad. Man finner också västsvensk arkivforskning.
Gustaf Wetter ägnar förbundets
förste ordförande Seth Carlson
många vackra minnesord. Carlson,
bördig från Strångsjö, var född i oktober 1884, blev ordförande i förbundet vid bildandet 1925, sålde affären

i Stora Malm 1931 och slog sig på
1930-talets mitt ned på stora gården
Vinäs, Västra Ed i Småland. Den 1
november 1970 gick Carlson bort.
Utöver artiklar pålyser Sörmlandslåten även ett trettondagsgille som
hålls på Rönneberga i Järna samt
ett fyra dagars ungdomsting strax
före midsommar.

