BORGS HANDELS- OCH SJÖFARTS!

Lördag 6 jun? 1970

Debutant vid 9l

Firar 100-årsdagen som
författare och kompositör
Att vid 99 års ålder debutera
som kompositör och författare
tillhör inte det vanliga. Men när
det gäller att fira sin 100-årsdag
kan nian aldrig ta i för mycket.
Så måste Bergslagens son i själ
och hjärta, Carl Erik Hartman
från Båmtgbro i Kopparberg ha

resonerat, då han helt plötsligt
beslöt att sätta sin talang och berättarkonst på pränt. "Minnen
och hågkomster" från Bergslagen
heter hembygdsboken i vilken
Carl Erik Hartman berättar sina
100-åriga minnen från. livet i
Bergslagen, en triakt som han
aldrig varit borta från. Eftersom
han fortfarande har ett enastående minne är benätJtelsenna mycket
detaljerade. Hembygdsboken är
nu slutsåld och en andra upplaga
håller på aitt tryckas.
— Vem stolle tro att upplagan
skulle bli slutsåld — och det på
bara fem månader, säger debutanten som lagom till födelsedagen, 5 augusti, även debuterar
som kompositör.
Det är tjugo låtar som riksspelmannen Hartman antingen själv
skrivit eller upptecknat. Ett räddningsarbete av de låtar som han
själv hörde på 1800-talet men
som i sig kan vara mycket äldre:
Futter-Petters vals, smideslåtar,
vallåtar, brudmarscher, arbetssånger och locklåtar. Av ett
hundratal typiska melodier skall
nu dessa tjugo bevaras för eftervärlden genom Nordisk Folkmusik förlag, som ger ut noterna —
ritade för hand. Detta arbete har
överlåtits till en av de få s k
notstidkare i landet som fortfarande behärskar den svåra konsten att göra vacfkra noter. För arrangemangen som är för två fio! ler står Gunnar Hahn. Sonen Stig
I Hartman — musiklärare i Kiruna
— har skrivit texter.
Både far och soii spelar förresten klarinett och kniper det kan
pappa Hartman ännu i dag spela
en bit. Silversmide var en annan
hobby vid sidan om spelningen i
gångna tider.
Musikförläggare Holger Andersson som nu ser till att nothäftet kommer ut i tid till födelsedagen har själv folkmusiken i
blodet och är hedersledamot i
Göteborgs spelmansgille. När förlaget startade 1927 lanserade man
Jon Erik Öst och hans Fiolen
min. En spelmans jordafärd hör
också till de gamla örhängema.
— När Jon Erik startade Södermanlands spelmansförbund på
1920-talet var detta det första i
Sverige. Nu finns det ett spelmanslag på varenda tätort. Intresset för folkmusiken ökar
ständigt.

ÖVER 7 SEKLER

En musik- och danskavalkad från 1300-talet och fram till 1920 blir
årets största aktivitet hos Sörmlands spelmansförbund enligt beslut på
årsmötet på Nyköpings hus i Nyköping på lördagen. Den sammankomsten hålls tillsammans med Sörmländska ungdomsringen, som på sitt
årsmöte för en tid sedan hade samma beslut. Man skall fylla praktiskt
taget hela Nyköpingshus och publiken får söka sig fram genom musikens olika århundraden från låtar på medeltida instrument och till 1900talsmusik på tvåradigt dragspel.
Arrangemanget blir den 7 juni och Claesson bitr kassaförvaltare, båda
det är nu klart att man får inleda Södertälje, Gustav Wetter vice ordmed medeltida processionsdans i All- förande samt Ture Enlberg, Södertälje.
helgonakyrkan i Nyköping.
Man beslutade också att fortsätta
och förstärka det intima samarbetet
med ungdomsringen. Spelmansförbundets medlemsblad, Sörmlandslåten, fick i fortsättningen vara medlemsblad också för ungdomsringen.
När det gäller medlemsbladet har
man för övrigt noterat ett starkt ökat
intresse för spelmansföifoundets verksamhet. Medlemsbladet går nu ut i
900 ex, trots att medlemstalet i förbunet bara är omkring 300.
Man skall under det kommande
året också ytterligare försöka att
sprida intresset för svensk folkmusik bland annat genom att sända ut
häften med nedtecknade spelmanslåtar till samtliga musiklärare i länet
I höst ordnar man också en tvådagarskurs i folkmusik.
Vid årsmötet berättade förbundets
hedersordförande Gustav Wetter om
det nyutgivna häftet med 420 låtar
av spelmannen A G Rosenberg, som
började teckna ner låtar redan 1823.
Häftet har varit mycket svåråtkomligt och därför har man nu gjort en
specialupplaga. Flera låtar ur häftet
spelades och fyra dansare från Nyköping visade de danstyper som förekom till de här låtarna från början av 1800-taelt.
Förbundets guldmedalj utdelades
efter förhandlingarna till spelmännen Tore Weberg, Katrineholm, Axel
Andersson, Bergshammar, Arne
Blomberg, Enhörna, och Folke Nordeman Enhörna. Rosenbergs häfte i
presentband erhöll fru Maj Eriksson,
Mellösa, Gustav Wetter, Katrineholm,
Arne Blomberg, Enhörna, och Ragnar Larsson, Nävekvarn.
Efter val består styrelsen av Arne
Blomberg ordförande, Henry Sjöberg, Rönninge, sekreterare Allan
Ljungdahl, kassaförvaltare och Bo

