
överst dirigerar folkskollärare Wetter, Katrineholm, uppflu-gen på en stol sina musikanter med all myndighet vid inspel-ningen, och därunder ses fru Maj Eriksson, Katrineholm, me-daljera sin svärfar hr Conrad Eriksson, också Katrineholm, för hans mångåriga och utmärkta skötsel av spelmännens kassa. 
Södermanlands spelmans-

förbund höll under vecko-
skiftet sin årskonferens på 
Järnvägshotellet i Flen un-
der stor tillslutning. På 
lördagskvällen togs tiotalet 
kända spelmanslåtar upp 
på stålband av grosshand-
lare Alvar Rosén, Katrine-
holm, och meningen är att 
de skall ingå i förbundets 
arkiv samtidigt som hr 
Rosén tänker använda dem 
som ljudillustrationer till 
sina bygdefilmer. 

När Kurirens medarbetare 
på lördagskvällen träffade 
samman med de glada spele-
männen i Flen var Gustaf Wet-
ter just i färd med förbestyren 
till inspelningen av den första 
låten, Gånglåt från Lästringe, 
som är förbundets signaturme-
lodi. Efter en provspelning blev 
det lystringssignaler som vid en 
bättre radioinspelning och så 
klämde då femtiotalet spelmän 
— ja, en del spelkvinnor fanns 
också med — i med den pam-
piga gånglåten under hr Wet-

ters säkra ledning. I fortsätt-
ningen blev det Flenmo brud-
marsch i samma veva som 
Flenmo själv med viv trädde in 
i »uppspelningsrummet» = upp-
packningsrummet på hotellet. 
Därefter blev det polskor, Flen-
mo skänklåt med flera kända 
saker ur bygdespelmännens re-
pertoar. Lars Andersson lekte 
på luta och även cjet kom med 
i inspelningsapparaten liksom 
Axel Westers kända knäppols-
ka, givetvis egenhändigt spelad 
av den glade veteranen från; 
Vingåker. 

Härefter blev det supé och 
Gustaf Wetter höll ett högtids-
tal, i vilket han hyllade förbun-
dets mångårige kassör Conrad 
Eriksson, Katrineholm, för den-
nes insats till förbundets from-
ma. Hr Eriksson fick därpå 
medalj, liksom hrr Eric Nilsson, 
Eskilstuna, och Alvar Rosén, 
Katrineholm. De två sistnämn-
da blev även förbundets heders-
ledamöter som tack för de fil-
mer de inspelat från förbundets 
stämmor och olika träffar. Ett 
flertal av filmerna visades här-
efter, och även ett par Katrine-
holmsfilmer från Barnens 
Dagsfestligheterna 1948 och 
Furuviksbesöket vankades, in-
nan stämmodeltagarna ånyo 
fick samlas kring sina kära vio-
liner till en nattlig »kaffehip-
pa». 

På söndagen hölls årsmöte. En omfattande årsberättelse fö-redrogs. Medlemsantalet är 154 och räkenskaperna balanserade på kr. 7,817: 96. Styrelsen fick följande sam-mansättning : ordförande Gustaf Wetter, Katrineholm, kassör Conrad Eriksson, Katrineholm, sekreterare Jan Martin Johans-son, Bromma, fröken Astrid Johansson, Katrineholm, och hr Ivar Hultström, Flodafors. Suppleanter blev hrr Gustaf Lodin, Älvsjö, Thure Wedberg, Katrineholm, och Evert Melin, Skogstorp. Till revisorer valdes hrr Erik Bergsten och John Carlo, båda i Stockholm. Val-beredningen för nästa år blev hrr Alvar Thorsell, Skogstorp, Axel Andersson, Vadsbro, och Bernt Casseberg, Tumba. Det beslöts, att spelmans-stämmor skall hållas i Nykö-ping den 24 juni och Nävekvarn den 10 augusti. Ett nytt låt- i-häfte (nytryck av förbundets första häfte) skall tryckas. 

Katrineholms-Kuriren måndagen den 19 februari 1951V 
- ^ 

Låtar till ettervärlden 
vid spelmansträtf i Flen 



F O L K E T Måndagen 3en 19 februari 1951 

T. v.: 70-årige spelmannen • 
Axel Wester f r ån Vingåker j 
ä r specialist på knäppolska. | 
Hans f a r började komponera 
den på sin tid och Axel Wes-
ter har nu fullbordat kom-
positionen och g jor t den till 
s i t t eget bravurnummer. 

T. h.: Dir. Eric Nilsson, 
Eskilstuna, f å r Spelmansför-
bundets guldmedalj, som fäs-
tes på hans rockuppslag av 
paran ta M a j Eriksson, Ka-

L trineholm. 

få spelmansträffar 
nordnas i sommar 

rmlands Spelmansförbund höll under veckohelgen å r s s t ämma 
»n, som vanligt under stor tillslutning och med ä k t a spel-
sglädje, vilken inte minst t o g sig u t t ryck i den obligatoriska 
pelningen av låtar . Man beslutade bl. a. a t t under sommaren 
igera två spelmansstämmor, i Nyköping på midsommarda-
>ch i Nävekvarn den 10 august i . 

Vidare beslutade man a t t ny-
t rycka förbundets fö r s ta lå thäf te . 
Under lördagens animerade sam-
kväm visades bl. a. en film f r å n 
spelmansstämmor i Ju l i ta och 

Leksand. Det var grosshandlare 
Alvar Rosén, Katrineholm som 
svarade för den detaljen. För-
t jäns t tecken utdelades till Er ic 
Nilsson, Eskilstuna, Alvar Rosén, 
Katrineholm samt Konrad Eriks-
son, Katrineholm. 

P å söndagen hölls årsmötet. 
Medlemsantalet ä r 154 och räken-
skaperna balanserade på 7.817 kr. 

Styrelsen fick följande samman, 
sä t tn ing: ordf. h r Gustaf Wetter, 
Katrineholm, sam (t h r r Konrad 
Eriksson, Katrineholm, kassör, 
Jan Mart in Johansson, Bromma, 
sekr., f r . Astrid Johansson, Katri-
neholm, och Ivar Hultström, Flo-



Södermanlands Nyheter Måndagen 19 februari 1951 

T v två glada spelmän, överst 70-årige Axel Wester från Vingåker och darunderlut-
sångaren Lasse Andersson från Flöda. T. h. får förbundets mångårige kassor Kon . Eriks-
son Katrineholm, sin spelmansmedalj av sonhustrun Maj och längst ned glads Gustaf 

' Wetter åt rena toner i spelmans fiol erna 

Fiollåtar på stålband i Flen 
Nyköping och Nävekvarn 

får årets spelmansstämmor 
Södermanlands spelmansförbund samlades på lörda-

gen i Flen till sin första vinterstämma och årssamman-
komst efter 25-års jubileet i somras, och det nya kvarts-
seklet inledde man med att ta upp sina bästa spelmans-
låtar på stålband. Spelmännen är inte precis några vän-
ner av allt för långt gående moderniteter, men de har 
sinne för ett välförsett arkiv, och stålbandsrullarna från 
flensträffen kommer att bli ett välkommet komplement 
till de smalfilmer, fotografier och nedtecknade gamla 
spelmanslåtar som redan finns_där. 

Det var emellertid allvarligare 
stämning än annars när nu de 
bortåt sextio spelmännen på lör-
dagskvällen gjorde sig klara för 
den första låten i Järnvägs-
hotellets dystra annexbyggnad, o. 
förbundsordföranden och dirigen-
ten Gustaf Wetter var speciellt 
noga med den rena tonen innan 
grosshandlaren, smalfilmaren och 
ljudbandsupptagaren Alvar Rosén 
från Katrineholm fick knäppa på 
sin magneofon och spelmännens 
fioler fick börja sjunga ordent-
ligt. Stundens betydelse prägla-
de den första låten, men så små-
ningom gick spelmansfiolerna av 
bara farten medan Gustaf Wetter, 
uppflugen på en pinnstol, dirige-
rade det hela så att svetten rann 
nedför det glada ansiktet. Brud-
marscher, skänklåtar och polskor 
lektes fram ur fiolerna sedan frö-
ken Maj Schager från Vingåker 
vederbörligen annonserat dem till 
stålbandet, och att det hela 

T 



K *fade och lät gom det skulle 
kor ^terade man då och då ge-
nom en liten provuppspelning, till 
glädje både för spelmännen och 
deras många gäster, vilka fyllde 
annexlokalen till sista pinnstolen. 

Även spelmän kan emellertid 
behöva ta sig en liten vilopaus, 
och när så skedde fick lutsånga-
ren Lasse Andersson f rån Flöda 
dra ett par av sina visor, natur-
ligtvis medan stålbandet snurra-
de, ty dagens enda solist var an-
nars 70-åriga Axel Wester f r ån 
Vingåker, vilken räknar sig som 
tredje generationen spelmän, och 
som också visade, a t t det wester-
ska namnet ingälunda vansläktats, 
Hans far började på sin tid kom-
ponera en knäppolska och den har 
Axel Wester arbetat vidare på och 
gjort till ett verkligt bravurnum-
mer med taktfasta slag av stråk-
skruven och en fingerfärdighet 
som fick de flesta spelmän at t 
falla i förgrunden. Den polskan 
blev kvällens gladaste, men at t 
Axel Wester t ränat flitigt för a t t 
få in den rät ta takten, det kunde 
man se på fiolen, som var betänk-
ligt avnött på de ställen där stråk-
skruven klämdes i. 

Så småningom drog man sig till 
årsmötessupén och sedan den var 
avklarad högtidstalade Gust. Wet-
ter och överlämnade förbundets 
guldmedalj till två av gästerna 
och spelmännens egen betrodde 
kassör Konrad Eriksson, Katrine-
holm. De gäster som fick medal-
jen och äran a t t utropas till he-
dersledamöter var Alvar Rosén, 
Katrineholm, och direktör Eric 
Nilsson, Eskilstuna. 

Lördagskvällen avslöts med en 
filmförevisning, som upptog det 
mesta av vad spelmansförbundet 
sysslat med under de sista åren. 
På söndagen hölls årsmötet, och 
då beslutade man bl. a„ a t t årets 
spelmansstämmor skall förläggas 
till Nyköping 24 juni och Näve-
kvarn 10 aug. Förbundets styrelse 
fick följande sammansättn.: Ordf. 
Gustaf Wetter, Katrineholm, kas-
sör Konrad Eriksson, Katrine-
holm, sekr. Jan Martin Johansson, 
Bromma, samt fröken Astrid Jo-
hansson, Katrineholm, och Ivar 
Hultström, Flodafors. Suppleanter 
blev Gustaf Lodin, Älvsjö, Ture 
Wedberg, Katrineholm, och Evert 
Melin, Skogstorp, samt revisorer 
Erik Bergsten och John Carlo, 
Stockholm. Förbundet har 154 
medlemmar och kassan har balan-
serat på 7.817 kr. 

Södermanlands1 Läns Tidning 

måndagen den 19 febr. 1951 

Södermanlands 
Spelmans-
förhund 

höll under veckoslutet å r s s t ä m m a på 
Järnvägshotel le t i Flen under stor 
uppslutning och spelmansglädje. På 
lördagskvällen var samkvämsmöte an-
ordnat, varvid bl. a. grosshandlare Ål-
var Rosén, Katrineholm, visade fi lmer 
f r å n spe lmanss tämmorna i Ju l i ta och 
Leksand samt f r å n f. ordföranden Ivar 
Hul ts t röms i Flodafors 60-årsdag. Vi-
dare utdelades en rad för t jäns t tecken, 
nämligen till h r r Er ic Nilsson, Eskils-
tuna, samt Alvar Rosén och Konrad 
Eriksson, Katrineholm. 

P å söndagen hölls årsmötet , varvid 
en omfa t tande årsberä t te lse föredrogs. 
Medlemsantalet ä r 154. Revisionsbe-
rät te lsen visade a t t inkomster och ut-
g i f te r balanserat på kr . 7,817:96. 

Det . beslöts a t t £pelmansstämmor 
skall hållas i Nyköping den 24 juni 
och i Nävekvarn dén 10 augusti . E t t 
nyt t l å thä f t e skall t ryckas . 

Styrelsen består e f te r fö r rä t t ade 
val av: ordförande hr Gustav Vetter, 
Katrineholm, hr Konrad Eriksson, Ka-
trineholm, kassör, hr J a n Mar t in Jo-
hansson, Bromma, sekreterare , f r . 
Astrid Johansson, Katrineholm, och hr 
Ivar Hults t röm, Flodafors ; supplean-
t e t h r r Gustaf Lodin, Älvsjö, Thure 
Wedberg, Katrineholm, och Ever t Me-
lin, Skogstorp. Till revisorer valdes 
h r r Erik; Bergsten samt John Carlö, 
båda Stockholm. Valberedningen för 
1952 kom a t t bestå av h r r Alvar Thor-
sell, Skogstorp, Axel Andersson, Vads-
bro, och Bernt Casseberg, Tumba. 



ESKILSTUNA-KURIREN Måndagen den 19 febr. 1951 

Spelemän 
med låtar 

i mångfald 
och få tal 

Det har varit spelmansfest i 
Flen under helgen. En riktig 
fest där felorna klingat så gott 
som utan uppehåll. Glättiga 

| polskor och melodiösa låtar har 
trollats fram och glädjen, spel-
mansglädjen, har stått högt i 
tak. Man pratar Inte så mycket 
man spelar desto mer. Ordfö-
randen i spelmansförbundet, 
folkskollärare Gustaf Wetter, 
Katrineholm, hade ombetts att 
inte hålla något långt tal för 
att man skulle få tid att spela 
i stället. Det gjorde han inte 
och inte hellre någon annan. 
Under lördagskvällens festli-
gaste del, vid supén i matsalen, 
hann man dock med att mellan 
låtarna dela ut en del utmär-
kelser till sådana som gjort 
spelmansförbundet stora tjäns-
ter. 

De som hyllades var h r r Eric 
Nilsson, Eskilstuna, Alvar Rosén 
och Konrad Eriksson, de två först-
nämnda för a t t de förevigat för-
bundet och dess f ramträdanden 
genom a t t spela in filmer, vilka 
visades f r a m på nat tkröken, och 
den sistnämnde för hans insatser 
som förbundets kassör. P å pro-
grammet stod vidare uppskat tad 
lutsång av hr Lars Andersson, 
Eskilstuna. Därutöver skötte spel-
männen sitt program själva. 

En hel del av det som spelades 
togs upp på ljudband för a t t så-
som förbundets egendom bevaras 
å t eftervärlden. Vid filmförevis-
ningen fick upptagningarna dess-
utom t j äna som verkningsfull 
musikbeledsagning. 

P å söndagen hölls årsmötet, då 
en omfat tande årsberät telse före-
drogs. Medlemsantalet ä r 154 och 
räkenskaperna balanserade på k r 
7.817: 96. 

Styrelsen fick följande sam-
mansättning, de f lesta omvalda: 
ordförande Gustaf Wetter, Katri-
neholm, Konrad Eriksson, Katri-
neholm, kassör, Jan Martin Jo-
hansson, Bromma, sekreterare, f r . 
Astrid Johansson, Katrineholm, 
och Ivar Hultström, Flodafors. 
Suppleanter Gustaf Lodin, Älvsjö, 
Thure Wedberg, Katrineholm, och 

hyllade spelemän 

Av dirigenten Gustaf Wetters belåtna min att döma tyck$ 
det låta bra när hrr Ivar Hultström, Flöda, och Thure Wed-
berg, Katrineholm, tillsammans med de många andra spel-
männen spelar upp. Nedtill till vänster ses direktör Eric 
Nilsson, Eskilstuna, som hyllades för de tjänster han gjort 
förbundet och kallades till dess hedersmedlem. Bredvid sig 
har han makan Aina och disponent Nils Eriksson, Flenmo. 

Evert Melin, Skogstorp. Till revi- j 
sorer valdes Er ik Bergsten och i 
John Carlö, båda i Stockholm. 
Valberedning för 1952 blev Alvar 
Thorsell, Skogstorp, Axel Anders-
son, Vadsbro, och Bernt Casse-
berg, Tumba. 1 

Det beslöts a t t spelmansstäm-
mor skall hållas i Nyköping den 
24 juni och i Nävekvarn den 10 
augusti. 

E t t nyt t lå thäf te (förbundets 
förs ta häf te) skall nytryckas. 


