Massor av folkmusik b/ods publiken i Stadsparken pa i lordags eftermiddag. Da anordnade ndmligen
Sormlands spelmansforbund en tvd timmar Idng spelmansstamma. An intresset for folkmusik ar ganska
stort marktes pa den stora publik som sokt sig till Stadsparken. Pa bilden ses ndgra av de upptrddande
spelmdnnen.fr r Egon Ekholm, Katrineholm, Bo Gustavsson, Eskilstuna, Ove Kraal, Sodertdlje och Anneli
Skog ocksd Sodertdlje.

Spelmansstamma —folkfest
Folke Andersson belonades
Spelman fran stora delar av Mellansverige deltog i den spelmansstamma som pa Ibrdagseftermiddagen
agde rum i Stadsparken, Katrineholm. Vadret var stralande och mangder av manniskor hade sokt sig till
stamman. Stamman pagick i ungefar tva timmar och bjod pa varvad underhallning med i huvudsak folkmusik
Antagligen var det alia granna folkdrakter som bidrog till att man fick
enda stor sommarfest.
Festen i Katrineholm var en av de
ke ar alldeles extra intressant fick man
stammor som spelmansfbrbundet anfor ovrigt veta av Gustaf Wetter.
ordnar under sensommaren. Tidigare
Efter Folke Andersson och hans
bar man bl a haft spelmansstamma . i
ungdomars upptradande bad Wetter
Linkoping och Orebro. Den 1 Septem- om ett personligt samtal med Folke.
ber aterkommer spelmannen till KatriDock inte sa personligt att inte publineholmstrakten. Da blir det namligen
ken fick hora. Nejda, Wetter tog fram
stamma i Brevens bruk.
Folke Andersson till mikrofonen och
inledde med att beratta att Folke blivit
Stamman inleddes med en pampig
otroligt uppskattad som fiollarare. Inte
inmarsch med fiol-spelande flicker och
minst kunde man se det pa elevernas
Gustaf Wetter i spetsen. Sedan blev det
kunskaper - och pa publikens uppett spackad program de foljande timskattriing. Darfor tyckte Wetter och de
marna. Olika grupper med spelman
ovriga i Sormlands spelmansforbund att
underholl och spelade. Sedan kom
Folke Andersson skulle fa en belomng.
Gustaf Wetter och berattade pa sitt
Sa hande det sig plotsligt sa att
saregna och personliga salt om nasta
Wetter tog av sig den guldmedalj h§n
upptradande osv.
hade pa sig och satte den pa Folke
Totalt deltog ett 60-tal spelman och Andersson. Guldmedaljen ar ett hehuvuddelan av repertoaren bestod dersmarke som bara delas ut till sa'r
alltsa av sb'rmlandsk folkmusik. Bland
skill uppskattade personer. Market ar
de spelmansforbund som stallde upp Sormlands spelmansforbunds guldrharvid stamman kan namnas fbrbunden i
ke. Och nu fick alltsa Folke Andersson
Ostergotland. Vastergotland, Narke. ett. Att han var val vard maYket kunde
Uppland och Stockholm.
ingen ta miste pa om man lyssnade till
publikens applader.
Belonad
Efter markesutdelning tackade Folke
Andersson med nagra ord. Det mesta
Da Folke Andersson tillsammans
han fick fram var konstaterandet: med sina fiolspelande flickor (och en
Jag ar faktiskt rord.
pojke) kom upp pa scenen blev det
fart pa publiken. De spelade bl a UngFolkmusikvag
ersk polska och en melodi fran Morke.
Folke Andersson berattade for NT
Den folkmusik som kommer fran Mor-

asikten att hela evenemanget var en
att det just nu ar en stor folkmusikvag
i Sverige. Speciellt bland ungdomen ar
intresset for den sortens musik mycket
stort.
- Visserligen var folkmusjken forr
mer en del av vardagen an den ar nu
men den behovs anda, konstaterade
Folke Andersson. Jag har ocksa alltid
varit sarskilt fortjust i fiol, helt enkelt
darfor att jag tycker att det gar att
gora sa mycket med den.
En annan sak Folke Andersson papekade var att det ar mycket viktigt att
varje spelman lagger sin personliga stil
pa laten annars dor den. Det ar just det
som ar det personliga med folkmusik.
Om man spelar samma lat tva ganger
later den alltid olika.
Efter Folke Anderssons mottagande
av guldmedaljen fortsatte stamman
med bl a Sodertalje spelmanslag. En
grupp dansade ocksa nedanfor scenen.
Vackert och stamningsfullt.
Pa kvallen fortsatte nagra av spelmannen till Strandviks handikapphem
da'r man hade fest. Fore stamman hade
nagra av spelmannen underhallit pa
Furuliden, Lovasen och Kullbergska
sjukhuset. Ett helt frivilligt initiativ som
sakert blev mycket uppskattat.
HELENA STRANG

ungdomsringare
folkdansade i Gnesta

200 barn och ungdomar fran Sormldndska Ungdomsringen samlades pa Elektron i Gnesta for
att ha distriktstraff. Har tar sig Anne-Li Karlsson, Jarna (tv), en svangom med Anders Gsferberg, Jarna. Gvriga par ar Lillemor Eriksson, Jarna, och Bo Bjorkman, Eskilstuna (i mitten)
samt Lise-Lott Aberg, Oxelosund, och Kristina Boman, Eskilstuna.
GNESTA: 200 barn och ungdojmar fran hela Sormland slog klackarna i taket pa liirdagen. Det var Sorm-|
landska Ungdomsringen, bestaende av ett flertal folkdanslag, som samlades pa Elekron for distriktstraff.]
Deltagarna kom fran Eskilstuna, Katrineholm, Oxelosund, Nynashamn, Molnbo och Jarna-Turinge. Ett femtintal ledare fran de olika folkdanslagen fb'ljde med ungdomarna for att se till att allt klaffade. Musiken
svarade tio spelman for. Dessa kom ocksa fran de olika danslagen. I fyra timmar holl m»n igang, och musiken tystnade inte en minut.
Ett par ganger om aret samlas folkdansintresserade barn och ungMusiken, bestaende av tio spelSormlandska Ungdomsringen till domar i ildrarna fern till sexton ar. man, turades om att underhalla.
distriktstraff. Ringen bestar av
Varens distriktstraff var forlagd Nar barnen sag film, passade ledartill Elektron i Gnesta. Arrangor var ,na pa aitt ta sig en svangom,
Jarna-Turinge
folkdanslag, med
Att intresset for gammeldans
Lillemor Eriksson som huvudansvablandi ungdomarna ar stort gick
ring.
Lordagseftermiddagens program inte att ta miste pa. Knappt hade
var fullspackat med dans, lekar, musiken borjat, forran pojkarna
och tavlingar. Som avkoppling fick drog ivag med flickorna ut pa
barnen se film, och naturligtvis dansgolvet.
utspisades de med mat, saft och
Nagra av ungdomarna bar folkbullar.
drakt, vilket naturligtvig forstarkt*
stamningen av folkmusik och gam
meldans.
Att sy upp en folkdrakt ar emel
lertid ingen billig historia, speciell
soin ungdomarna snabbt vaxer u
sina drakter.
— Minimipriset for en folkdrak
ligger pa 200—300 kronor, beratta
Lillemor Eriksson.
— Nagra flicker fran ett lag had
funnit pa ett billigare alternati
till folkdrakt. De bar rod kjol, v
blus och rod slips, vilket gav ei
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