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PRESENTATION

Sköldinge, maj 1954

Vid årsmötet i Nyköping den 7 mars beslöts, att vi skulle försöKa

hålla livligare kontillct mellan styrelsen och medlemmarna. Här kommer

nu det första försöket från styrelsen i den riktningen. Ni får här ett

cirkulär~ som hat givits formen av ett medlomsblad eller en medlems-

tidni'-1g om man så viLl , Denna gången är innehållet begränsat till det

alJ.ra viktigaste i nyhetsvägo Sålunda får nu varje medlem en full.

sU"indig förteokning över förbundets medlemmar, samt en lista över de

olika spelmanslagene Vidare kan Ni läsa den årsberättelse, som fram-

~tades och godkändes vid årsmötet, samt något om de olika lagens verk-

sa::nbet., De båda låtar ~ som medfölja" rekommenderas i första hand å.t

do spcLmansLag, som har feltriol med i laget. Do större Lag, som inte

ha ei:;t sådarrt Lnst rumerrt , bc rde faktist uppmuntra någon eller några

8.'7 s i na medLemmar-att skaf'f'a och lära sig de+t.a Lnstirumerrt, som ut-

gBr ett värdefullt stöd i samspelet i större zruppero

Vi skall här inte diskutera frågan om sol o-, eller lagspel,

utan istället fastslå~ att en stor del av vår sörmländska folk-

musik lämpar sig utnärkt för bearbetning i både 2, 3 och 4 stämmor,

och att spcLmans.Lagen härvidlag ha en vih.'tig uppgift att fylla;

att spela värdefull och god musik på ett värdigt sätt. Renspelning

och rytmisk följsamhet, samt ett säkert omdömei fråga om urval av

H\.tn.r ~ måste bli ett rättosnöre för våra speImdn,

Styrelsen skall i'örsaka genomföra utgivandet ev medlemsbla-

det under arbetsåret ~ raen hoppas då givetvis. att det löfte om

medverkan, som gavs av ett enhälligt årsmöte. skall hållas av lag

och enskilda" Alltså: varje le.g i första hand bör så ofta som möj-

ligt meddela Gig med styrelsen, för att STORPOLSKANskall kunna

fy.lla sin upPGift som nyhetsförmedlare i förbundsangelägenheter.

Viilko:1inamed ~lppgifter och uppslag:

Tillgivne

Jan Martin •



UR SEKRETERARENS ANTECKNING1.R

Under denna rubrik.konuner undertecknad att hålla medlenunarna 8:-jour med
verksamheten inom förbundet och spelmans lagen i den mån detta ej sker genom and-,
ra artiklar i medlemsbladet.
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allmänt intresse för övriga medlenunar. Jag ber därför enträget envar att på detta
sätt ge spridning åt sådana ting som kunna vara av intresse för medlenunarna och
till främjande av den sörmländska folkmusiken~
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~1tLG.6;;J.av o s s s aml.ad os ti11. å:r8:t11~3tet på l~T~ykbp:i.~.gr)llU.Sden 7 mars i år dels för
att å+cr-uppl äva dotta och d eLs ::ör att d.e mcd l.emmar , som ej hade tillfälle del-
tn.ga. i årsmötet [~lJC1å skall 1'0. yo-L;e, Y8o~ som där förekom." åte~'ges här nedan ett
sammaridr-ag .i lätt :;:"crm e:« det vj';'<.t:"gaErte son h!i:-::.d.ev,

N;y~;-öFi~~gst::;)Tna inledde eLst he l a med on gå:':lglåt:, var-ef t er dr, Schne l I
ha l sade :ö:co1l'tldets med.l e.rma;- välk9.mnf~ till 2;ryköpj.ngG:mf:~ Så trädde för-bunds,·,
o:'dför'c,nde:1. Jon ~:httin J J;:ii:\X:'SSC:'.1 f:-am o ch c ri errt er ade b Ls a , medLemmarna cm vad
som förekom:m.i t in:1T!1 i'öyo;:r.det under' ~r 1.9::;)1'

:c~~'r'eL',;+pV9'1~·C'>''''·''I':l:t'c:. ..1(:) ·:.O'el'-";'·"l":f"'a f'ö r- ,)T\r~l ..:;·•..)CY'·),r· .•..,n s('m 'e:.dd· r-,n ev allas vån"" s. v·~,. ,. Lo .'.~. u,C.c "ev,,;:> _"v"'_"_t:),.l. _J·. __U __~ •. b" .1.l<.0 -'.,.Lv v.::> u. ,

C,.Gt! Axe Ls son.. .!~.•.:r\3bGl--ättels():iJ.. l'~p~)~J:if)-cas o ch f 0:("" d ern 80m till &"Tentyrs inte lärde
sig den u+arrt i l.L finne;; l)'.c:;j lighete:- att ånyo t'.l de I c.i:i.rav:; d.å deri återfilmes

i s I .....rtet 8,"\T dc.i~·i~f~l!lG~.ler!.8j~~,eJ~..J

De stud f,eer!:l..i ga vo2.en .GJ.cd~~()}~de.~.""C'i.ga Et7:j"C}:-G ~:L.;d!:,i:!.1gar:> Fr åns ett ett per-
s cnskiI'Le me l Lan sty::-olue:l .::ch s upp l eanb e t-na vur de"c; egent;liu;en bara va.l.ber-ed-
'1'n"'sl-["""'n~-G' ·te;" scrn -o' ""'l "+'''a+':- e::)"r d·()'rr··e 'l'....,~~·r"l'"1 "'>ar· -,L'. de+ ".l..;. t,rf; av ,le +re1. _ .. _ f:) .~JJ.1J..i.~. ~.• J,._ I.. ...,.l.!.l. •.. -' 1..-1.v ..• _ ,.J ••..•••• 1..,;.... !..- .••.••• ...t.~ ,:;) . ~. .....",l./u "et. u

med.Lemne.rna n.yva Ld ea ,
Ja;1. :Marti:1. fö::-ed::'og däro:Cter styr3}~8~1.G f~'a;nstlil1ningar enligt år sber-ät-.

." D . - . , t . 1- !.~., 1 ' • " j' . 1 t - , .•.. '
·ce.:.sen" on v i kt i gas e }.IEle:Jc.r I;:;·:t l'OrG.i_f~g er" ucoxa. kcnuax me i Lan s •.. yre .•. s en , •

s peImc.neLa.gen cch de en sk i l d.D. med lemmar'na , Det bf;sto. &ätte-~ att färver~diga
önsKer.1D.lethar om är u.tt s~;.:ayh'. en «irku l är-ver-k.scmhet , d.är ett ömsesidigt utbyte
av meddeLancen , :::::'1;:.r:J.stmol Lan 3 pel maneLagen och styr el sen, skapar möj ligheter
8o":i:; Tåta alla förbt:·.nc:et8 med.Lenanar C9. d e I. av YaU ':Jom hander och sker inom för-
bWldet) sade J'e,.n,.,Mo.rtin" Få d ess a medde Le.nden 00h J"'J.pp::>rter kan därefter ett



me~le~sblad som detta byggas upp. Årsmötet ställde sig synnerligen välvilligt
tHl detta förslag och beslöt ge styrelsen fullmakt att igå.ngsätta denna cir-
lCJ,lär-ve::--1::samheto

Sedan några frågar av mi.ndr-e vikt avhandlats förklarades årsmötet av-.
slu,:ato Efter en paus på en halvtimme; då spelmännen spred sig i de olika loka~
Lerria Få Nyköpirlgshus för att tra.ktera sina medhavda felor ~ vidtog en synner'4
Uge:'1. angenäm och välordnad måltid i gästabudssalen i bottenvåningen" Under
må.I'ti de n förekom givetvis också en del framträdanden. Förts orienterade dr
SC:~~lellde närvarande om de olika lokaliteterna på det gamla sIotteto Hjalmar
BJö.tklund från Oxelösund drog därefter ett par låtar och visade en teknikp som
t.ngeri sku.lLe kunna tro en 83~åring om, En synnerligen unik kvartett visade sig
därefter :;;;å pediet, Det var förbundets h:ittillsvarande fyra ordförandenJ Seth
C8.rlsscl1) Ivar Hult.3tr~m~ Gustav Wetter och Jan Martin Johansson som med bravur
framförd.e Lästri.nge gånglåt och Vårskogen~

Uppe i audienssalen, där tidigare årsmötet avhållits~ fortsatte samvaron
med .att Gust av Vvetter höll ett föredrag om spelmän och låtar från Nykdpå ngs t ralo-
1;01",. Det ä.2' 17lycketc.enna del av Södermanland har att bjuda på därav. Ändå fick
vi 'Jul inte '[la långt när höra allt vad. som var att säga och spela om detta; ty
-r;idGE går a1.1t}:'ö:' fort på våra sammankomster. Föredragshållaren avtackades med
ilj9.:(··sliga applåder och efter en stunds spelning i grupper här och var skildes
vi för att bege ocs hem" Så var återigen en årsmötetsdag, en f'orbundadag till

En hel del rapporter har r odan nu influtit från de olike. spelmanslagen
och 11är ske.Ll , så gott det nu ::;å1', redogöras för decas verksamhet o

~~~::.g_~,_~pGlm~_sl~~bild.ades så s ent som den 22 mars i år s a.lLt s å efter
iirc:m::5tet :, Nyköping., Det har visat sig att en hel del spelmän finnes inom
NfJ.J',lbo~,Gnesta""Björnlu:::::ia-distriktet och nämnda dabum samlades dessa för att
b.i.Lda Daga :::pelrr..a!1slag~Utomspelmän från de nämnda orterna finnes en represen-
ta:.!':; f'rån Cås i.ngo och två från I'r-csa., Det är också spelmanslagets förhoppning
aJ,G G];-e~.r:;8:'1 f'r-ån Södertälje.:; StjärrL1.ov och Malmköping skall ansluta sig till
le.got :1:.01;1 en na r-a framtid. Det skul.Le därigenom bli ett syn..nerligen mansbark+
xn. r8Fr2Gentativt lag för denna del av Södermanland.o Laget kan gi.vebv.l s ej
~8.;m:~\någon yerkse.rrhetsberättelse då det är så nystartato Omsin tillänmade
ve r'k.samhet n:'~r.1l1eSfolkdansmusiken till Gås i.nge-Df.Llnäs och Vård inge folkdans ..,
lee; 5 :;,r;rGen dej. :_åtspelning på mindre tillställningar ~ fester msrn, , Då lagets
n()C,:'8:r~:Jlar bo :zå :Långt från varandra som här är :gallet9 är det ju besvärlig-:;
[J.t-Gt·:~äffo.s sii ofta som önskvärt vore, men man skall åtminstone sammarrträf'f'a
va.Y'<..lfi2::anmånad för att öva in en repertoir som huvudsakligen består av låtar
-l. fc:·tu~1de·ts häf't.en.,

E:;x~~~!..~~::.::.8pelma~slag har meddelat vilka medLemmar som tillhör Lageb
och t..tcl'l::oll1J:J.6rmed vidare upplysningar om vad som har skett och vad 80m pl aner-aa,

!\a:~~_~.:~e.~~?lmsSpeJ.manslag avhöll sitt årsmöte den 5 april j_ Folkets Hus
J.. KC:ttr:'r:.er~·.))m" Laget har lämnat en utförlig rapport om detta samt medsänt ve rk-
:::a!rJl'stsbe:c1ittelsen för år :1.953,; Därav framgår att laget har va r it ver-ksamt i
öju &;:'" Det är ett myckeb livaktigt Lag, Kabr'LnehoImsLageb, som hirmer med
~ycket p1 ett åro Den 6~7 juni spelade laget dansmusik och låtar i Julita dä~
S'iieIlsxa 'C'llgdomsl"ingenhad.e anordna t sommar-f'est , Den 13--14 juni var som vi. alla
V0;t SL'J:s l'iksting :t'ö:::-Iagt till Katrineholm och då medverkade laget med låtar Il
1. aulan och :: l'ennishallen samt i kortegen ner till Sto Djulö där ro ö , f'drbun-.
c.ot medverkade med ett flertal spelmän" Den 19 juni spelade katrineholmarna
i'Ci'~ de gQ.rr.~u p~ Lcvås en , där laget även blev bju,det på kaffe med dOPPQDärefter
c·;;Li.·LldGSl·ärG.e~ltEl Djulö hästhage där den traditionella maj scången låg färdig"
värrcande på. att b~i spelad till väders. Detta skedde och så tråddes dansen



medverkat vid en del hombygdsfester och planerar nu ett par framträdanden i gran-
coolenen Ösmo Il

Södertörns s~elmanslag består av fem medlemmar som sammanträffa regel-
bundot varannan tisdag i Högalids folkskola i Stockholm för övningp Laget har
medverkat med en del uppspelningar vid samkväm, fester m.m9• Däribland kan nä~
nas modverkan våren 1953 vid en hembygds afton hos Salems kyrko~ och hembygdskör
i Rönni nge , Under sommar-en var laget inbjudet till F'Lenmo, där IOO-årsminnet
av den nurvarande ägarens, disponent Nils ErikssonJ faders födelsi7 firades.
Även en del andra medlemmar ur förbundetl med styrelsen i spetsen~ deltogo Först
spolades on del låtar för de gamla på ålderdomshemmet~ därefter deltog spel-
männ8n i minnesgudstjänsten i kyrkan varvid några av spelmännen medverkade med
en psalm~ Så skedde samling i gästabudssalen på Flenmo, där trevnaden, spel~
ningen och förplägnaden tävlade om att ko:rnmai förgrundenp På hemvägen till
Stockholm gästades den åldrigel nu avlidne fiolbyggaren Ling i Skebokvarnll viI.,.
ken gladde sig mycket åt det urval sörmlandslåtar som laget presenteradeo Sär~
skilt glad blev han när en sprittande Sörmlandsvals framfördes på.två. Lingfioler
av brorsonen Carl Ling med sekundering av Ingrid Kar-Lsson , Under hösten medver-
kade laget vid en hembygdsafton i hembygdsgården i Sollentuna: där en Blekinge-
afton var ordnad" Söndagen den 7 februari spelade laget för poliopationter på
två respiratoravdelningar på Epidemisjukhuset iStockholmo .

Skogstorps Bpelmansla.~ består av 4 medlerrunaroch medver-kar med låtspel-
ning vid föreningssammanträden~ foster m~m~o Når det gäller större uppspelningar
brukar laget slå sig samman mod Eskilstuna Spelmanslag och kallar sig då de

båda lagen för Rekarnebygdens Spelmanslag~ varvid inalles 12 medlem.rno.r,alla
i dräkters medverkaQ

Vingåkers Spelmanslag har 9 medlemrnar varav 7 tillhör förbundetd Lagle-
dc\:ceefter Erik Jansson~ som flyttat från orten lirnumera ej Einar Carlsson.

Detta lir i korta drag en del av spelmanslagens avverkade program och
tänkta verksamheto Berika medlemsbladet genom att insända meddelande till
sekreteraren regelbundet till glädje och fromma för alla andra med Lemrrar,

Nils G~ Edvardson
Sekrv

Adress: Gullmarsvägen 39
JOHANtTESHOV

•
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kr-Ing stången med liv och :i.ustc 18.•19 juli var laget engagerat att spela dans .•.
musik och låtar vid SLU:s sommarting på Marköo En utflykt till Karlstad stod
på programmet den 25,-26 juli.: Värmlands Spelmansförbund ordnade där ett mycket
trevligt och givande sam1cvämmed mycket musik och mato På söndagen var en
stämma arrangerad vid Trossnäs i samband med utställningen däro Donna utflykt
~lev heltigenom s~nerligen lyckado Lördagen den l augusti företog laget en
utflykt till Vid.riJ.arksstenen och Lilla Kulltorp där en stuga upplå.tits för la-
get att husera io Senare tråddes dansen i ett för ändamålet iordningställt
magasino Katrineholms Spelmans lag har även spelat i a~lan i Katrinenolm till
förmån för Indiens bar-n samt på Lövåsen tre gånger: under året" vi.lkE2t är en
synnerligen behjärtansvärd verksamhete

~{ungsö:.~_Spe1::n~nslagmeddelar i sin verksamhetsbe.rätt01se att de del-
tagit i en hel del fester och andra arr-anemcnt., Så toex. deltog d.e.i Våstman-
lands Spej.mansf0J:c1Jundsårsmöte och stämma i Arboga den 22 februarL De har deaa-
u-camspolat i T:.lrpa Bygdegård den 22 mars" :i. Marieborgs i Västermo den 25 mars
och den 9 december samt vz.d IOGT~s möte i Kungsör den 13 dec ember, Dessutom
har de tillsamnane med Hedströmmens Spelmanslag deltagit i låtspelning vid
Ålde:::'domshemmetoch Gammelgården i Köping vid midsommaren samt iStjärneborg
Redo De har aven medverkat i revyn i Kungsörs Fol ket s Park den 22...23 augusti
saT.t i radbutsändnine;en från Kungsör den 25 augus t i , Enskilda medlemmar ha
även medvor'ka't vid spelrnanss'tam.nor-i Uppland" Kungsörslaget bor ju i gräns-
t r akt.en mot Västmanl and och När'~e och förekommer därför ett livligt samarbete
utöver Söden::o.nlands gräns.ero Lv Ja.gets tio medLemmar äro fem anslutna både
till S::idsrmanlands och Västman:.anCt3 SpeImansf'ör-bund., Laget sammanträffar till
sina .övningar :. r ege I på tisdac;skvL-i.llarna i .ABF dlir övrri.ngarna bedrives som
st.udl eca rke l , Roper-t.oi r en best år- huvudsakligen av le.tarur sörmlandshäftena.,

Nykopingshus Spelmansgille har avgivit en diger rapport innehållande med.•.
lemsför~8ckningJ uppgi~te~ om:styrelsen och övriga funktionärer jämte styrel~
seberättelse, I meddeLandet., som undertecknats av Gillets ordförande S.V~ Ejermo,
nämnes att deras -J"e::'b.lanJl1etär synnerligen livaktig och att deras offentliga
i'ramträdanden lira hjärtligt uppskattade. Vanligtvis anordnas en gillesafton i
månaden, Den 2J. mars i år avhälls sålunda en gillesafton i Gästabudssalen på
Nyköpingzhus och den 28 mars anordnades en uppspelning i S:t Nicolai kyrka i
Nyköpingo Under 1953 medverkade Spelmans gillet vid en rad f ramt rädanden, Där-Lb.Land'
kan näw~as Mldso,mnar0polen på Nyxöpingshus, där även några av medlemmarna sva-
rade för den gamla dansmusiken.; Den 2 augusti svarade Gillet för uppsjj>elning i
K1l11gssalen på Nyköpingshus på Sveriges Hembygdsförbunds årsstämma där bl s a ,
Var landshövding Bo Hanunarskjäld närvarandoo Ef~er uppspelningen fick Gillatt
som gåva mottaga en näverlur av direktör A, Reuterskiöld.;; Eskilstuna" Den
20 november var störGta delen av Gillet Lnbjudcc av dr Schnell till Midsommar...
festens Vänrier till supe i Gästa'budssa1en; där spe Lnf.ng, allsång och tal förekom!>
Då Ginet uppvaktade sin medlem Gust av Andersson i RuJ.tstugan på dennes 50-
årsdag inbjöds de till e't c sjusärdeles gästab\:-::' i dennes hem", På den öppna
dansbanan vie. slotte-t och i Gästabudssalen anor-dnades då och då danskvällar
varvid förekommer underhållning av olika slag såscm framförande av gamla pol-
skor och andra f'örnu..1"!1fl.låtar samt f'ol.kdans och film mvm , Q Detta har rönt stor
popularitet hos publiken} 80m alltmer börja visa sitt intresse f9r folkmusiken"
Intresset är BtO:~t inom Ginet; vilket bäst f'r amgår- av att knappast någon
vecka går utan att Gillet är i verksemhe t , Mer än 60% av medlemmarna har i
genomsnitt bO:J:ilctdet nära 25«·talet övni ngskväll ar s som medlemmarna kallats
till under årG~~ .

Nynd shanms Spel.mansLag meddelar i sin skr-i.veIae att laget innehåller 9
medLemmar , vilka bildade laget i oktober 1952,. ÖVningarna hållas en gång i
veckrol i Svanda~~sskolanQ Under sommartid får laget hålla till i Trollstastu~
ganQ vilken upplåtits av Sotholms härads hombygd.'1i'örol1ing" Spelmanslaget har



Km/IPOS IT IOXST j~VI.u:\N

Till Spelmansförbundets medler;unar:

Styrelsen utlyser härmed en kompositionstävlan~ Det
gäller att åstadkom~a en låt av den typ, som ingår i den
s.k. cermoniella delen av vår folbnusik. Alltså en melodi,
som utföres i samband med bröllop (k7rkmarsch, brudmarsch,
ridmarsch, kyrkvisa, brudpolska) eller haft sin givna plats
vid ett festligt tillfälle (gillen av olika slag): skänk-
låt steklåt, brudskålsmusik, begåvningslåt, koral elle~
visa etc,,)

Me~._and.~~._?.:r:'d:det gäller att skapa en ny melodi .med
klart f'olkmusd kaIt sc oen spelrr.ansmässigton - som är hög-
tidlig men ändå Lcko ut.csIut.er-en glad och festlig karaktär.

~ävlingsbidraL ins_~ndas senast den 25 augusti 1954
till förbundets or-df'cz-ande,Je..;., Martin Johanss~?, Sköldinge.
Varje tävlingsmelodi skall vara utskriven i 2 st lika
exemplar" På notpapperet får icke kompositörens namn vara
utsatt - det skrives på en särskild lappp som i ett mindre,ll
förseglat kuvert bifogas tävlingskompositioneno

Tävlingsjuryn består av ordfe samt Gustaf Wetter,
Åke Kåell och domkyrkoorganist Rudolf Norrmanp Strängnäso

Välkomna att i delma tävling berika vår sörmländska
folkmusik med goda och värdefulla melodier:



LÅTJURYN

Enligt sty~elsebeslut vid sammanträde den 4 april har en jury ut-

setts för att försöka få fram ett nytt låthäfte. Följande jurynedlewmar

valdes, -Jan Martin Johansson, ordf' , , Gustaf Wetter, Ålee Kåell samt C.Go

Axel sscn, Vi har allvarligt funderat på att göra en ny upplaga av det

;)?:rala l&thäftet (50 låtar), dock sedan en gallring gjorts av LnnehåI Leb,

OGh0:'1 del nya (11 gamla") låtar utökat samlingen.

Fö~ att få veta medlemmarnas önskemål, ber leommitten härmed att

varj e spGlmD.:'!_slag.snarast möjligt insänder ett förslag på de låtar i gam-

Je. l5.thäftet) Eom,!~i anser böra utgå till förmån för andra meLcdi er, An-

giv således end&st sådana låtar, som Ni vill utbyta mot andra:

Förs,lag insändas snar as t 2 dock senast l juli, till J an hartin

.J ohans aon, Asa FolkhögskoL:t., .Sleöldi~_~:

Kcmm:Ltt~nhar trätt i arbete - ju förr Edra förslag kom.ner , ju

fortare får vi ett nytt l8-ch3fte"

Jan Martin

K.A. Elomquist, Ärla död.

IL,A., Blomquist; B'lombacka , Ärla.~ dog den 20.4, nära 83 år gammo.L,

Genomhans bortgång har vårt förbund mistat en gammal traditionsbärare.,

Sine. låtar och visor hade han ärvt från sin fader. Han sjöng sina visor

mod väl ':::libehållen röst även på ålderns dagar och ackompagnerado sig själv

på fiol som en med.eltida lelearec På Nyköpingshus 1951 var han med och

sjöns cm sitt yrke, han var murares för landshövdingen med fru bland 2000

andr-a .1.... H h dCL110rlÅre.~ an a e bråttom att hinna till tåget efter si tt f'r-am+r a.,

daride men viJle först säga adjö till hövdingen. Han stegade dEtrfö,r fram

till denna~ snöt sig ljudligt och omsorgsfullt i högra näven, tog mössan

och fiollådan i d.en vänstra handen, bockade gentilt och - sträckte fram

högra handen till landshövdingen och tog ordentligt farväl. Länets ovcr-,

h\r"~d tog ordentligt i hand och tackade för hans insats.

Hu sjunger han inga visor mer. TÖ17händakan man genom att ändr-a ett

enda er-d i en dikt av Runeborg instämma med skalden, då han skriver':

!1lJågot tål te han skrattas åt men mora hedras ändå";

-'" . d" vr A Bl . t . ..l'l'l. (.'ver I',~ qomqu:::.s s nn.nne,

G.W-r.



'\Tcrk:sarn:hetsbeX'ö ..t·telf!8 fÖT" SO(1.8rrnaZllan.ds

Spelm8.nsforband å:t 1.953.

[3·t~JrrGls(j:n rö:" Sdderll1.alllands Spe.lmar.;.sförbv.,n.d a-\,I7"ger härr.ied
följande verksaElhets[lerätto:ls8 f:-:ir år 19530

E'ÖrCH11'}.dets [\~cs:n:jtG a\Tb.c3JJ.e i E3kils"tl1na d eri 15 f'ob ruar L
19530 S"tyroIT)(3:e finI<. fb'ljf) ..nde aammans ä .•tt:niJ1.g:

O:Cllfära:LJ.de under ett år ~ e111j~gt~u~Slnötct8 6JJ~~älliga boco.l
slut Ja~ Martin JohanssonJ Sk~ldinge

\T G ordförp'.l'1de G-u.3taf l]i[cttor ii I(atrineholnl
KassafUrvaltaro Konrad Yriooson; Katrineholm
Ge'k:roterare Nils Edvardsson, . Johanneshov
"\T o Seleroterare }:·;v'e.rt1\181i11~ S:.::ogstorp

~)tyr~81s G s U~t)p}·e8.-r.lt:8:C:
Arv i d E:arlsson,} r~yköping

(; • to •

J~ko I(§.o11,Q B.8.ge r s t er,
Stig Ericsson, Buskede

El,jJC E GrgstGI) ...) Stockholrn.
John. C 0.:::-1 ö 1 Stockholm

I{e'C·liso:r~Gupp~_e~..rrt or ~
Ga.l....l Lillg.~ J ohanne s110v

'ilal b e r edu.i ng ~ll:O:i]J.'l:.·\.tte
för år Smöt e 't; 1951..;·;

Be rrrc Carsu'oerg. Tumba
.l\.ze1 A.nde:cssoTL, Vadsbro
Alvar ThorselI, Skogstorp

Vid årsskirtot J95:;,~195~~har förb1..mdet 174 aktiva medlemmar,
22 hedersledamöter och 20 medLemmar som ec« åldersskäl äro avgiftsbe"",
t'r Lade , Under året har fyra mod Lenma r av Ld.d it, nämligen Go S;yren,; SÖ-
de:~täljel; John cToha:18son; Xe:tl'ineholmJ And e r e Gustav Eriksson~ Valla
och Edv, Ande rs aon , Nyköp~~ngc Dessuton har av olika skä l Il modLemmar
utträtt ur f'th'burdet, 1,n'i:;t;"\:I.ctny"til1kclTlJl.tL nu6.Jem::llar under året är 20"

F'örbun:let ti::'lhör Samfm:::det i'(;r hr::;nibygdsvård." Scirmland s
rr"mlbygdsförbund samt Söde::'·.'Danlano.o Liins BLLdnrngsförbunGo

Vid årsm<)tet ].95)l äl'o enligt st8.dgarna följ ande styr-e l,-
s emed Lemmar' i tur C:.tt avgå!

-Jan Martir:. ,]oha:l.sson" S:scJ.dingo, N:U.s Edvar d s s on , Johan-·
r~eLJDOV sanrt 1~"'Clrt. I\jTel:l.]J,~, Sl,~og8-torp(;

Ö\rriga tV'å s-L"Jrrel SGl ed alT:.:5t o r J<:'irarstt 811.ligt stadgarna
till åY'SlTIG-GEd:; 19J~~Q REnrisore:t och s,:'~Ert.liba stlpplcs.nter väljas onligt
stadf;f3uY'218. för ett &.,1'"" .i, t·n.?;o-L CI

. X ,"'- "t,,+ '! ('0;'3 "-"'1 ,1",; .p ..~... r-. T ,-" .p"y'" '" ," 1 • d.t'_lulUO ,n' ~,;f) e.noruna: ...e s ~ ,·,O".,ilc;.\ vn.J.o_OL,Jl,"So.ag~ Vl

vilken, förutom stedLsenliga f~~hand~ingar. förekom on orientering
om fUrbtmLlets organi::w,tioLl. samt en pr o s ent.at.i.on D,V en. del av för-
bundot.s Låt.ar k iv , l)OSSU'G0I2 fick ll'.sdJ.orn:rns1.nmanvisning på nya moj-
lighetor att en31c:i1t och i grupp; i;enor,l pla:J.1ae;C:a s tud i.e r , s kaf'»
fe. s:i.g djupare insikter i sV8!.lSlc f'o Lkmus Lk ,

SpeJ.:mansstärmnorl'm ha under år 1953 skett i en l i ghe't med
do riktlinje~', som styroIsen angav vid f~r'bl:nd.ets års:mcite 19530
Sål'c'ndt:t skedde medvor-kan vid Bcndetingot i Kat r i.neho Im söndagen



den JJ, juni med ett rri.ndr e antal spe Irnän f'rån företrädesvis östra
Si:irmlandc Vid en senare -' 2.-" r'o rbunde-t arrangerad spe Lmarissbamma vid
Sav s t.aho Lms slott i Vink';Aker sendagen den 21 augusti medverkade
spelmiin från viistra och norra Sörmlanc., Genom denna uppdelning av del-
ta.gare i st ammor'nu med relativt låga resekostnader kan förbundet också
redovisa 6n större bohhllningu ekonomiskt sett$ än vad som skulle va-
rit fallet vid ett do l t a g c..nd e av hela förbund.et,)

Den lL~ms.j hade styrelsen,.inbjuciit styrelserna för spe Imans -
:2(.il~bund.on:L Närke> Västmanland och OGT,er6ötland till en konferens i
l<'l81l~11O,dä::- fri'lgOY' av gcm8D.SamtLrrt r-e ss e dryftados och riktlinjerna
dr ogs U~)pfer a+t r Lkar e utbyte mellan dessa när Lågga.ide landskaps
s:Jel,nansfcrbundo •

. &1 andre. f(:rllurcl:'srlag hölls söndagen don 25 oktober på Åsa
Fo Lkhdgsko l.a i Sk::ildingeo IW.r f'o r-t sa.t.t;e Gustav Wetter sin intressanta
redogörelse cm s pe Imän och låtar i So rml.and , donna gång företrädesvis
från landskDpets vbistra delar" F'örbvndsdagol1. inleddes med deltagande
j. hi5gm[:s;Jc,]~ i Skf5~din~~o kyrkc , dur :Jpe2.mi-:imr::::tmeriv er kade med 'J.tförando
etY svensk f'o LkmusLk, etc. uppe Lag s om sedan fuJ.lföljts genom liknande
medvor-kan ~c and r a 8.Y Landskapet s kyrkor" Vid o.en:1.a sammankomst över,~
Länmade s till I'oz-bunde t sås om el;' donation av f'r-aml idne spelmannen Per
Johan Al1G.ersGoni Hissjö genoIll köpr:!8.nArnold Lundqvist en f'drbunda-.
flagga i förnämligt I-ltfö:umdeo

I öv::::-igt ha!' fu rbunds e rbc't e't huvudsakligen bedrivits i form
ecr gruppa::::-bete gono:!'. do 'Jli,,~a sektioEo,:'nas och s pe Imans Lagcna verksam-
hot~

Pr-e s s en ha r 8(>-11 9,!.ltj.G. under f.'örbl' .. '.s.ets 29-årigr, tillvaro vi,-
sc,t ett stort incrcssfi'ö:t dos s vorl:88.mhet,.; och bidrager [jonom sin väl-

v i Lj a och tillmi:itesg!\ouio tUl att främja förbundets v erkaamheti,
F'örbund3ts ekonorm ska ::ltälln:'ng po:' 31 dec. 1953 redovisas i

följande tablå~

ING./\.lrTDEBAL.li]YS KONTO

~'~~.~.i2~nf?.~:Y.
Ka s sa
Postgiro
Bunk

Skulder

konto
!I

161~85
192 :20

60443:25
Ke.ptial konto

J. : ••. ~

I(ronor 6.798; 30
-,- ..-,._- ~- -_."

, ~.~--_._.•

VINST & ~ÖP.LUST KOIr~o

Debet Eredit

Mod Lerns avg ,
Lrsm::itets
Kapital

r:

572:55
'.06 ~".~
635:(1/'
689~35-_ ...-_._~~--

Irrt re s ae .1.95:04
865~-~
759:03
184:50------

~Cronor__ 2. 00)~_?7--------_ ....-.-

il

Omkostnads konto konto

t!

I\fodlomsavg"
3pelnlEtr.sstä!no
Låt.häft e+s il

Kronor 2.003:57----- ._-_._ ... ~-,,----..~.,....---~--~- -_.-



UTGÅENDE BALANS KONTO

Tillgångar,
Kassa
Postgiro
Bank
Inventarie

Skulder

II

128:05
146:41

7.212:19
1:--

Kapital kontokonto
11

II

Inför förbundets nu kommande 30:de arbetsår vill styrelsen
uttala följande önskemål. Förbundet~ i sitt slag det äldsta i landet,
kan vid detta laget sägas vara välorganiserat. Givet är~ att om de
olika sektionerna och spelmanslagen allför mycket betrakta sig som
helt fristående, mindre organisationer I kan men naturliga kontakten
med förbundet inte upprätthållas i önskvärd utsträckning. Ett intimare
samarbete mellan spelmanslagen och förbundsstyrelsen skulle frarQför
allt främjas av regelbundna meddelanden om lagens verksamhet och
exempelvis planerade framträdandeno Detta skulle med all säkerhet
underlätta styrelsens förberedelser då det gäller förbundseagar och
spelmansstärrrnloraså att dessa icke sammanträffa med andra, lokala
arrangement. För att i någon mån underlätta denna kontakt vill sty-
relsen föreslå att årsmötet godkänner styrelsens avsikt att mera re-
gelbundet, i form av ci r-kul är- utsända meddelanden till medlemmarna.
I dessa cirkulär skulle då också de olika spolmanslagen kunna ges till-
fälle att närmare presentera. sin planerade lokala verksamheto Styrel-
sen föreslår även att~ i sanmand mod utsändandet av dessa oirkulär,
en del låtar anangeras ooh dupliceras och skulle dessa då kup~a dis-
tribueras t·illsammans med cirkulären.

Förslaget kan genainföras endast under förutsättning att
sådana meddelanden från sektioner och lag regelbundets lämnas till
styrelsen och att årsmötet godkänner de kostnader i samband med
framställning och distribution som uppstå.

Stockholma Sköldinge och Katrineholm
don 7 mars 1954

Nils Go Edvardsson

Förbundssekreterare

Ordförande: Jan Martin Johansson

v. ordförande: Gustav Wetter

Kassaförvaltare: Konrad Ericsson

V. Sekreterare: Evert Melin
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RÖcdrl_mk_mcs Rod1l_mseÖraumczzzzkzll_r cdm 1 l_rs 1954

Amcdrssnmz Akerdc
Amcdrssnm) Artur
Amcdrssnm. Artur

N Amcdrssnmz Axdk
Amcdrssnmz Brnr Ecvhm

Nm Amcdrssnm; Hufn
Kv Amcdrssnm; Erhj
K Amcdrssnm; Ermerhc

Amcdrssnm( Fnkjd
N Amcdrssnm; Grdt_

Amcdrssnmz Gust_v
E Amcdrssnmz Gust_v

Amcdrssnm; K8Q
N Azcdrssnm( GzA
N Amcdrssnmz Elhk

Amcdrssnm) Kmut
Amcdrssnmz L_rs
Amcdr-ssnm) Okne

Kv Amcdrssnm( Rvdm
A:rmst_c? Hdmry
Axdkk. Rvdm
Axdkssnmz Cp G
AxdLo snm) Hdkfd

N Bdrfjvhst) Knmr_c
Bdrfstdm) Erhb
BdrfstrÖlz Jndk
BdrfstrÖl) Hdkldr
BiÖrjkumc) Hi_kl_r
Bknlpuhstz K.A

E Bngkhm) Iv_m
BnstrÖl) Bdrmg_rc

ICv Brnchm) Axdk
C_rkssnmz Bdrthk
C_rkssnm; Tmn
C_rkssnmz C.H

U C_rkssnmz Ehm_r
U C_rkssnm) Rtdm
D C_rkssnm. Okkd

C_rkssnm) Rdtg
C_rsdadrfz Bdrmt

R C_rkn;.Jngl
K Ck_dssnm) Gdnrf
N D_gkadrf. Kidkk

Ddfdrl_m) J_md
NEcv_kk) Ahm_

Ecv_rcssnmz Erhj
R Ecv_rcssnm) Nhks G
Nm EcvhmssnmK Eivhmc
N Eidrlnz U_kdmthm

Ej) Bhrfdr
Rj Ejkumc) Erhb
K Ejl_m) Jngm

El_mudkssnm) M_rthm
Emfkumc) Bdrthk

Rv_mdadrf
Um Gr_mgdc
RntgnklsvÄfdm 26
BiÖrjgdl
Hdlf_t_m 6
·vdrenrs
Ocdmf_t_m 7
Snrff_t_m 5 C
GnrfmÄs
SrÄcfÅrcsf_t_m 10 B
Rldcidf_t_m 1
Fk_bjst_vÄfdm 29
HÄkkay
Hukt stuf_m
UhmtdrvÄfdm 5
Oooumc_vÄfdm 39
Nytnro
2t Erhjsf_t_m 97
QhmfvÄfdm 19
Bnx 745
KÄE_rfrÄmc2

Fkdm
U_csaI$n
Emsjdcd
U_csarn
M_kljÖohmf
·sln
ICumfsÖr-
KÅtrhmdgnkl
HÄkkdenrsmÄs
OVEL·RTND
U_kk_
Esjhkstum_
Ghkkadrf_
~kadrf_
NyjÖohmf
Lbu-s,j-ofip Jn
Rjnfetnro
Tcdplop Jn L
KumfzÄr
Rtnb$gnkl k
Rtnbjgnkl C
FkncWzenrs
QÅay
NyjÖohmf
Cs,pnnb
Rtnbjgnkl
Rtzhrmgnv
OxdkÖsumc
}rk_
Esjhkstum_
K_trhmdgnkl
KumfsÄr
Fkdm
Ro_rrdgnkl
K_oost_
UhmfÅjdr
UhmfÅjdr
BiÄrmkumc_
Ecsaruj
Stlta_
Rtnbjgnkl U_
K_trhmdgnkl
NyjÖohmf
RjÖkchmfd
NyjÖohmf
NyjÖohmf
Jng_mmdsgnv
NymÄsg_lm
NyjÖohmf
Esjhkstum_
Esjhkstum_
K_trhmdgnkl
RÖcdrtÄkid
Rnkm_

'isttnro
AmmnJdrfsf_t_m 3 C
Nnbjdaytnrf 5
MÅstnr R_ludksf_t_m 9
JÄrm3.fÅrc
Fnrdmhmfsf_t_m 03
Bknlk_bj_
GrÄmsf_t_m 12
Fnrtum_f_t_m 43
Fnrdmhmfsf_t_m 4
Grhadrfsf_t_m 22
D_larn fÅrc
Cdmtrul

Bnx 11
~ttdrst_
UhmÄs
K_rk_vÄfdm 3 U
Took_mcs f_t_m 65
U_s_vÄfdm 34
QhmfvÄfdm 27 B
~s_ enkjgÖfsjnk_
RtnbjgnklsvÄfdm 30
GruvvÄfdm 10 k
Gukkl_rsvÄfdm 39
Rkbnkf_t_m2 B
Fnkjumf_vÄfdm 16
UÅstdrl_rjsf_t_m 32
UhnkvÄfdm 6
Mhldrs vÄf 4 A
Ttg_lm 9 B
Mushj_vcdkmhmfdm I 1
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Fo-h9!-voe( E9_g
nhmvodmt Hvtubw
Fohnbo+ Cfsoibse
Fohobo+ Hfsibse
Fohnbo + Mf-t t Fm

Fohtusän: Fmjt
F9&0-hEusÄ!gm:>Kpo
2«~K-c-pmn-93aTW
~99"jldtpo( Dbs,M
9F&99+jlt4/o"HeL_rn
Fsjdttpo9 Lposbe
M9&jdttpZm~Ojmt
Fsj dbtpo + Tujh
Fsjldtpo~ Spmg
Gps,bsob--o-~ Sj dibse
Gphfmtusän$ Fsjl
99&K9d-t&Kfsh-~Qijmjq
k?pstcfsh-+ Bsuvs
Gpstcfsh-- Twfo
&?soottpo: FpP
Gsfesjlttpo:: Ubhf
Gsfenbsl + t dE
gs99J-uzj Hvtubw
Hfejo" Ekhs
HD\~nbk+j-~Bs6je
Hsboe eo-+ Fn+Luz
HsMjmnbnJobs9KWjwbo
Ibhnbo + Gsj ujpg
Fbht usäso+ Dmbft
Ibmmc+fsh:KTwfo
Cvmmfo" Fsjl
Ibmmfo -å Fsjl
Ibonb s tl fcL_ ) Cp
Ibs kv + Feejf
Ifemvoe"+ Uivsf
Ifmmcfsh~ Tjhgsje
IfmK!~:99~ Pmpg
Ibmtu -å Hvoobs
Ivmutusän~ Jwbs
Ivs pb,c) Häuf
JmyL\ki ) Pmmf
Kbottpo-? Fsjl
Kbo92tpo-~Svepmg
Kpct99 Ifmhf
Kdibot t po+ Bswje
Kpibottpo+ Hvtubw
Kpibottpo+ Häuf
,Kpibot bpo + Kbo,Nbsujo
,Kpibot tpo + Lbsm,Bxfm
Kpibottpo+ Tjhgsje
Kpibottpou- Tufmmb
LbsmlmUjtu-+jPmpg
Lbsmttpo~ Bswje
Lbsmttpo:: Hpuugsje
Lbs Lo tdo + Fsotu
Lbs9!-\:tpo:k Johsje
Lbsmttpo- Jwbs
Lbs,Mbtpo -å Lovu
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WÅtusb UsÅehÖsethbubo 50
W%+swÅhfo2
WjmmbTpmibhb
WjmmbIbttfmcbdlfo
-B-oefstmvoe
Mäufo
T&:+:Ål
Btqpsufo 8
HsÅothbubo 1/ E
Tnfekfhbubo 27
OÅslfthbubo 8
Gmfosop --
HpugputwÅhfo 21
Äsm0tlämetwÅhfo 16 C
Cpx 821 000
LbsmbwÅhfo 31 ~
KMggjhgsvhbubo10 C
Ebmcp
Iähbmjethbubo 8
Ckäslcbdlfo( Ibsh
sXmocp lw bs&o+ Cpx 18
K[la m-Mhb)bo 20 B
U&KasjohfwÅhfo76
J~us'99eus&s
Lbs ,9-bwÅhfo 11
6jm<-:0-TpMib hb
MDysl(WÅsefo 8
S ""f&&0: I,m-KbK-;.. -MMg-

W~ &9{"ÅehÖsethbubo43
UÅqqhbubo 11
Gbhf9:9&ckäslC 51
Sftjepotfu
GÖhfmcpwÅhfo 2
»Hhbubo 60
Tu Njdlfmthbubo 037
GsjnÅsltwÅhfo 6
NbmvohtwÅhfo 14
Gpst tÅufsj
C999>x89
Wftunfoobhb&ubo 11
TÅwtubipmntwÅhfo 1
Csvlfu
OyupsqtwÅhfo 6
FsjltcfshtwÅhfo 12
Ipsothbubo 151
TbnsoslÅss
»tb gpmliähtlpmb
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