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Arvid Karlsson, Nykoping, Erik Fogelstrom, Stockholm, Gustaf
Wetter, Katrineholm, och Emil Andersson, Nykoping, inbegripna
i "latsamtal".

Sormlandska
bygdespelman
hejdar kungen
Nar kungen den 11 maj reser till sitt nykbpingsbesok
kommer ban att hejdas vid
Uppsa hogar i Runtuna av ett
stort uppbad sormlandsspelman, som skall spela nagra latar for majestatet. P& sin
forbundsstamma i Katrineholm p& sbndagen beslbt spelmannen att acceptera landshovdingens fbrfragan
om
medverkan.

hafran
fran
exVidare beslots att delta vid tvS,
pa spelmansstammor i sommar. Porst
galler det den traditionella Julitatraffen midsommardagen och sedan nagon gang under augusti i
Brevens bruk tillsammans med OsEli- terg&tlands spelmansforbund och
lEdin- Orebro 'folkmusikforbund. Det ar
a ett Sstgotarna som star for arrangeskall manget i ar.
Gustaf Wetter, Katrineholm,
liington
Iresa i omvaldes till forbundsordforande
besok och i ovrigt fick styrelsen foljanIkomma de sammansattning: Nils Lindvall,
Katrineholm, kassor, nyvald efter
Konrad Eriksson, som avsagt sig,
Alvar Ros6n, Katrineholm, arkivarie, Sigvard Ejermo, Nykoping,
sekreterare, Arvid Karlsson, Nykoping, vice ordforande, Gerhard
Engman, Flen, bitradande kassor.
Revisorer blev Gustav Lodin och
Elis Gedin, bada fran Stockholm^
Konrad Eriksson, som avgick
efter 12 ars nitiskt kassorsarbete
blev hjartligt hyllad med tal och
blommor, overlamnade av Gustaf
Wetter.
Av verksamhetsberattelsen
framgick att forbundet har 212
medlemmar. Tre stammor har arrangerats under aret, vid Julita,
Brevens bruk och i Nykoping.
Pa lordagskvallen deltog ett 70tal personer i ett samkvam pa
Stora Djulo. Dar Svades allspelning och dansades till muntra toner fran strakama. Staden representerades vid evenemanget av
dratselchef Tage Larfors, stadsfullmaktigeordforande
Gustaf
Dahl och socialsyssloman Edvin
Stigberg av vilka den forstnamnsson
de gav en historisk aterblick pa
Stora Djulo. Fil. lie. Olle Veirulf, del
stav
Stockholm gav en skildring i ord da
&r
och toner av ett upplandskt bond- krJ
brSllop i forna dagar. Det trivkonsu- samma samkvamet under akta
l>ch de spelmansgladje p&gick till fram pa
lusik- smatimmarna.
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