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Spelman i Sparreholmsparken

hembygdsfesten i Sparreholm pa sdndagen bidrog bZ. a. den har glada septetten med
musik. Det ar katrineholmarna G. Claesson, A. Johanssson, John Ekman, Gustaf Wetter,
E. Eriksson och Konrad Ericson samt langst t. v. stockholmaren G. Bjogren, som spe~
lar pa traskofiol.

Gustaf Wetter och bans
spelman har hogsasong
just nu, och i gar var det
en riktig solskensstamma i
Sparreholms slottspark,
dar hembygdsforeningen
samtidigt hade sin arligen
aterkommande sommar-
fest.

Greve Welam Wachtmeister

halsade musikanterna valkom-
na till Sparreholm, dar de aid-
rig tidigare hallit stanima —
konstigt nog, da val trakten
kring Baven bjuder pa land-
skapets skonaste naturscene-
rier i sommardagar. Med nia-
gister Wetter i spetsen tagade
de 42 spelmannen upp till fest-
platsen, dar de spelade I Hult-
stroms komposition I varhagen
samt en gammal Flodavals och
Polska efter Forsman i Oxelo-
sund, innan kantor Gerhard
Lanninger i sin egenskap av
hembygdsforeningens ordforan-
de valkomnade den talrika pu-
bliken och dagens framsta gas-
ter, spelmannen.

Hr Wetter kvitterade artig-
heterna i ett trevligt svarstal,
i vilket ban ockc°, slog ett slag
for hjartesaken sin, spelmans-
latarna — >mahanda de dyras-

te skatter vi har att bevara
fran svunnen tid».

Den fortsatta musikunder-
hallningen gav belagg for or-
den. osterakers brudmarsch,
Skoldinge skanklat och Jader-
bylaten klingade vackert under
parkens hogresta ekar, och pu-
bliken appladerade villigt och
manga ganger fortjust som nar
10-arige Arne Eorg* fran Hud-
dinge med all bravur framforde
Brudmarsch fran Gotland. Mag.
Wetter ledde tvatimmarsunder-
hallningen och stack emellan
med sma trevliga spelmanshi-
storier, som den om Pinntorpa-
fruns maratondans i blykangor.
Senare pa dagen ledde dispo-
nent Ringqvist, Stockholm, le-
kar pa festomradet, och pa
kvallen svarade spelmannen for
musiken till gammaldansen.


