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Sörmlands Spelman förbund
en livligt uppvaktad 50-åring
SÖDERTÄLJE: När Södermanlands Spelmansförbund,
som i år fyller 50 år, höll välbesökt årsmöte i Södertälje så
fick man mottaga flera förnämliga gåvor. Gustav Larsson,
Vagnhärad, gemenligen kallad Vappersta-Lasse, överlämnade ett enradigt Magdeburgerspel och förbundets eldsjäl
Till det här gåvoöverlämnandet
skall också läggas att Rune Andersson utlovade en påspädning med 250
kronor för varje år som Spelmansförbundet återkommer till Torekällberget. Beträffande tombolahjulet
skall nämnas att det var det hjul
som förbundets driftige arkivarie
Alvar Rosén använde när han under'
sin levnad skaffade pengar till för-

bundet. Minst 50 000 kronor anser
man att han drog in.
Något tillspetsat skulle man kunna säga att Södermanlands Spelmansförbund är äldst, störst och
bäst. Att det är äldst är definitivt
säkert och i år fyller man 50 år. Med
sina drygt 500 medlemmar är man i
varje fall ett av landets största spelmansförbund och därtill anses
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nummer ett, Gustav Wetter, överlämnade en fiol. Det var
den fiol han av förbundet fick i 60-årspresent. Gustav Wetter överlämnade också ett tombolahjul i koppar och Rune
Andersson på Torekällberget överlämnade 250 kronor till
en grundplåt till stipendier för unga lovande spelmän.
Sörmlandsförbundet som det mest
aktiva.

Spelmansstämma
Det kanske också framgick av
stämman som besöktes av gott och
väl 150 personer. Att det var jubileumsåret som dominerade stämman är helt naturligt och man kommer också att celebrera det på ett
för allmänheten påtagligt sätt. Den
18 m a j inleder man med spelmansät ä m m a på Torekällberget och den
skall gå i sekelskiftesstil.
Förmodligen blir det pristävling
för klädedräkter bland publiken och
en munspelstävling. P å dagen efter
som är annandag pingst blir det en
mera konventionell spelmansstämma med bl a: spel i Torekällbergets
olika stugor. Det skall också redan
här nämnas att det jubileumsåret
till ära blir inspelning av en Lpskiva.

Jubileum

Här ses spelrnansjorbundets
ordförande
med Gustav larsson, Vappersta-Lasse,
nyrenoverat Magdeburgerspel

Arne Blomberg
tillsammans
som förärade förbundet
ett
i jubileumsgåva.

Spelmännen
jubilerar
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Sörmlands spelmän samlas till
sitt femtionde årsmöte på Skogshöjd den 2 mars. Man firar samtidigt Spelmansförbundets 50-årsjubileum.

Den 1 juni blir det träff i Eskilstunaparken i arrangemang av Rekarnebygdens spelmanslag. 21 juni blir
det traditionell samling i Julita men
av större omfattning än vanligt.
Den 22 juni blir det jubileum i
Malmköping där förbundet bildades. Det blir ett samarrangemang
med Sörmländska Ungdomsringen
och lokal arrangör är Malmabygdens Folkdanslag.
Här blir det tävlan i Gubbstöt,
d v s hambopolkett. Den 3 augusti
blir det preliminärt samling i Nynäshamn eller Sorunda. Den 17 augusti är turen kommen till Katrineholms Stadspark. Den 24 augusti
blir det i Turinge och då arrangerar

Södertälje Spelmanslag som f ö är
störst med 70-talet medlemmar.
Den 6 september samlas man i Hyltinge Hembygdsgård med Malmabygdens Spelmanslag som arrangör. Därutöver planeras arrangemang i Oxelösund, Flen och Nyköping men för dessa är dagar ännu
inte fastställda.
Initiativtagare till Södermanlands Spelmansförbund var Ernst
Granhammar, som var bördig från
Flöda, men verksam i Stockholm.
Han startade också Dansringen, sedermera Ungdomsringen och drog
också igång två tidningar samt tog
initiativet till Fiolbyggarförbundet.
Hans gärning kommer att uppmärksammas i samband med
jubileumsåret.

Valen
Till ordförande omvaldes Arne
Blomberg, Södertälje, övriga i
styrelsen är Gustav Wetter, Katrineholm, Allan Ljungdahl och Bo
Claesson, Södertälje, Henry Sjöberg, Rönninge och Ingvar Andersson, Katrineholm. Den senare
nyvald efter Ture Enberg, Södertälje, som avlidit.
Revisorer är Fritjof Nyberg, Södertälje och Hugo Lindström, Stockholm. Till redaktionskommitté för
Sörmlandslåten och GLAMS utsågs
Arne Blomberg, Henry Sjöberg och
Lennart Tysk. Arbetsgrupp för
utbildnings- och dansfrågor blev
Ingvar Andersson, Gun Jonsson,
Lennart Rogstam och Irene Sjöberg. Arbetsgrupp för inspelningsoch arkivfrågor blev Carin Blomberg, Eva Liljedahl-Persson, Bert
Persson och Egon Ekholm.
PÄRA

MIDSOMMARAFTON och MIDSOMMARDAGEN

MIDSOMMARFEST
i HÄSTHAGEN vid

JULITA SKANS
Midsommardagen kl. 1 4 . 0 0 - 1 7 . 0 0

Midsommarafton kl. 14.00—17.00

LEKAR KRING
MIDSOMMARSTÅNGEN
För musik
o. lekar med lekledare svarar

STIG RAGNARS

FIRAR Sörmlands Spelmansförbund

50-ÅRS-JUBILEUM med

Stor Spelmansstämma
- deltagare från andra landskap.
Ledare och konferencier: Gustaf Wetter.
GÄSTSPEL av dragspelskungen och Svenske m ä s !
tåren Yngve Andersson med dotter Ulla Yngvesson.
• Folkdansuppvisning av Verdandis folkdanslag.
• Lekar kring midsommarstången.
_______

BÅDA DAGARNA DANS PÅ TVÅ BANOR
Dans för m o g e n
ungdom 1 9 . 3 0 — 0 1 . 3 0

Modern dans 20.30—01.30
MIDSOMMAR
_AFT0N
MIDSOMMAR
DAGEN

I

till
DANCEMAN -dansa
POPULÄRA
ROLF ROBERTS ~STIG RAGNARS

O B S l C A M P I N G FÖRBJUDEN vid och omkring J u l i t a Skanst

Basaranordningér

• Varm korv * Godis

Glass

- Midsommarhelgens

Ordn. park.

|

JULITA G o l F

busstrafik -

MIDSOMMARAFTON Från Katrineholm 8.30,11.25,13.50,15.40,16.40, 18.20,19.30, 20.30, 21.00.
Från Vingåker 20.00, 21.00.
MIDSOMMARAFTON Till Katrineholm 14.35,16.10,17.15, 20.00, 23.00 samt efter festens slut.
Till Vingåker 18.50,24.00 samt efter festens slut.
MIDSOMMARDAGEN Från Katrineholm 10.10,12.00,13.15,18.15, 20.15
Till Katrineholm 8.05,11.20,16.20,17.20,19.35, 22.00 samt efter festens slut.
Julitatrafilcen AB.
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