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/art t-ar dei ?;d strakarna. Hdr ar bl. a. Sm&landsforbundets gdstande ordforande Gosta
Klemming fangad i en polska tillsammans med Gustaf Wetter och Hugo Lindstrom fran Stockholm,

Sodermanlands spelemdn gav
gladjen spelrum pa Djuld
Antagligen har stadsfullmaktigeordforanden i Katrineholm vid det har laget
dammat av sin gamla fiol o.
ovar just nu sormlandska
spelmanslatar,
och
dratselchefen pluggar noter pa
sina lediga stunder. Det var
atminstone de uppgifter de
ha da fick pa lordagskvallen,
nar de som tack for sina insatser for landskapets spelForts, a sid. 3 •
*^^l

Aldst och yngst pd spelmanstraffen p& St. Djulo tillsammans med foredragshaUare och ordforande: fr. v. 77-drigfe Fritz Karlsson, Nykoping, fil. lie. Olof Veirulf, Stockholm, Gustaf
Wetter, Katrineholm, och 20-&rige Sivert Hellberg, Stockholm;
terna var inbjuden till samkvamet, entusiasmerats till att ar efter ar motionera om landstingsForts, fr. sirt. 1 — anslag till spelmansrorelsen
mansrorelse fick motta var
sitt hafte med SbrmlandslaMen av att spela fiol blir man
tar ute pa Stora Djulo, dar
i
langden tamligen va,rm, och
landskapets spelmansforbund
darfor blev det ett lampligt avhade samlats till ett sambrott, 'nar kvallens foredragshalkvam, som helt gick i dur.
lare fil. (och fiol) lie. Olof VeirGlad som en speleman heter ulf tog till orda for att beratta
det ju, och nagot annat an glatt om ett upplandskt bondbrb'llop i
och trevligt kunde det ju inte forna dar. Det gjorde han ledigt
bli, nar det 80-tal speleman, soni och smatrevligt och avbrot sig
horsammat ordforanden Gustaf sjalv titt och tatt med brudmar'sWetters kallelse stamde upp en cher och steklatar och avslojade
Widmarks-polska och darmed in- ocksa en god sangrost. Inledninledde ett en halvtimme langt pro- gen var skamtsam: T^yvarr hade
gram med gamla latar. Det spratt han glomt att sla fiolnacken i
i benen lite har och var bland de dorrposten, nar han gjorde enlyssnande gasterna under det pro- tre pa Djulo, och en sadan glomgrammet, for vem kan val sitta ska betydde ofelbart olycka. Och
alldeles stilla under en Varm- se: Nagon hade trampat p§, hans
bolspolska eller en Lastringe fiol — nu hade han bara en
storpolska? Man forstar sa val strang kvar! Na, det var ju en liatt socialsyssloman Edvin Stig- ten skon taktisk 16'gn, som val
berg, som forutom de bada ova-.i de fiesta genomskadade och
namnda katrineholmsrepresentan- skrattade at.
En presentation av Stora Djulo
slott och Katrineholm fick spelj mannen fran Sormlands manga
! horn sig till livs av dratselchej fen Tage Larfors, och sedan brot
man upp for en stunds enskilt
spelande i slottssalar och djupa
kallarvalv, innan man ater samlades, denna gang till sup6 i matsalen.
Den supen ats utan matro, ty
nar nagra spelman kommer tillsammans, da skall det framforallt
spelas. Nykopings spelmanslag inledde med Minne fran Flodafors,
allesammans hogg i med Skoldinge skanklat och Granhedsmarschen, och sedan avlb'ste det ena
spelmanslaget det andra pa "scenen", Nynashamns, Katrineholms
— som spelade Schelens skankl§,t — och det* allra farskaste
skottet pa spelmansforbundeta
trad, Valla spelmanslag. Vitharige veteranen Ivar Karlsson, pensionerad jarnvagare fran Stockholm, var flitigt* i elden i sin
speciella stil, och aldste forbundsmedlemmen, 77-arige Fritz Karls
flankeras av kyrkvarden fru Ingson fran Nykoping, elev till Blindvveby.
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