
Nya spelmanslaget i Trosa 
framgångsrikt vid stämma 

Spelmansveteranen gjorde krumsprång av glädje, när spel-
mansträffen i Trosa öppnats. 

tsallader och kammarmusik 
i Stora Djulös källarvalv 

Söndagens spelmansträff i Garva-
regården i Trosa blev en verklig 
fullträff för bygdemusikens utövare 
och Trosas, relativt nystartade spel-
manslags definitiva genombrott. 
Stor succé gjorde den 80-årige 
vagnhäradsspelmannen Arvid Pet-
tersson med sin egen schottis och 
Trosa brudmarsch. Den sörm-
ländska bygdemusikens allvetare 
och mångårige ledare Gustaf Wet-
ter var på sitt allra bästa humör 
och det medförde att publiken fick 
sig till livs en hel del nyttig väg-
ledning utöver den melodiska mu-
siken. 

Det var spelmanslagen från Kat-
rineholm och Trosa, tillsammans 20 
spelmän, som strålade samman till 
denna "hemvävda träff." De inledde 
med färggrann och välljudande 
marsch genom staden och sedan vid-
tog en synnerligen uppskattad upp-
spelning i 2 avdelningar på Garvare-
gårdens friluftsscen. 

I upptakten deltog båda lagen un-
der Gustaf Wetters ledning. De in-
ledde med en skänklåt från Sköl-
dinge av Jan-Erik Eriksson och när-
made sig så småningom Trosa via 
en melodiskt skön uppteckning efter 
August Fredrik Bergström i Tyst-
berga. 

Så lämnades plats för dagens en-
de solist, den gamle hedersmannen 
Arvid Pettersson från Vagnhärad, da-
gens fynd, enligt Gustaf Wetter, som 
snart nog kommet att besöka den 
nyupptäckte för uppteckningar av 
gamla låtar. Med verklig bravur spe 
lade han Trosa brudmarsch, som hans 
far August Andersson spelade i mit-
ten av förra seklet. Hans egen schot-
tis rönte också livligt bifall. 

Hemmaspelmanslaget avslutade 
den första avdelningen med en sam-
ling låtar från Nävekvarn med om-
nejd och den andra inleddes med 
gemensamma toner från båda lagen. 
Därefter följde några stillsammare 
nummer av Gustaf Wetter och de 
båda ungdomarna Brith Skeppstedt 
och Christina Ohlson, bl. a. Drottning 
Kristinas visa, upptecknad av tid-
ningsutgivaren och stadskamre-
ren Emil Öberg i Trosa på 1870-talet. 
För slutvinjetten svarade Katrine-
holms spelmanslag. 

EN POSITIV ÖVERRASKNING 
Spelmansträffen var utan tvekan 

ett ordentligt fall framåt för bygde-
musiken i Trosa med omnejd. Mest 

Vid spelmansmarschen genom staden gick naturligtvis Wetter och andra prominenta spelmans• 
gestalter i täten. _ _ _ _ _ > Sventelius spelade 

*P™Muobens visafton i går kväll Längst överraskad var experten själv, Gustaf 
Wetter, som vid upprepade tillfällen 
gav Trosa spelmanslag berömmande 
ord och önskade spelmännen lycka 
till i fortsättningen. 

Hembygdsföreningens ordförande 
Mauritz Alm hälsningstalade och 
föreningens sekreterare Hans Nilsson 
avtackade spelmän och publik. De 
båda lagens ledare Gustaf Wetter och 
Helge Lindell samt nestorn Arvid 
Pettersson fick mottaga .blommor. 

Tillägas bör att det var en trivsam 
eftermiddag med äkta "garvareväder" 
i den gamla kultiverade miljön. Pu-
bliken uppgick till 150 personer, en 
hygglig siffra med tanke på det vack-
ra sj ovädret. 
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