
Bondbröllopet på Nyköpingshus
vackert och festligt skådespel

Spelmansförbundets ordförande Gustaf W ett er skänker i åt bröllopsgästerna. I bakgrunden syns den fulltaliga publiken, t. w, { /or-
grunden brudparets släktingar.

Det gammaldags sörmländska
allmogebröllopet blev ett t hög-
sta grad tjusande Inslag t
pingstdagens spelmansjubileum
i Nyköping. Inför en fulltalig
publik på inre borggärden fram-
fördes ett skadespel, som tyvärr
alltför sällan ses, men som så
mycket mer värdesattes av de
som "offrat" en dag vid som-
marstugan eller på sjön för att
vara med — och de gjorde inget
dåligt byte.

Från vigseln i S:t Nicolai kyrka
kom brudparet med sitt följe och
spelet kunde börja. Gustaf Wetter
agerade som en kombination av
regissör och konferensier under
hela spelets gång och gav på sitt
oefterhärmliga sätt intressanta in-
blickar i hur det kunde gå Ull vid
ett sörmländskt bondbröllop förr
i världen. Då festade man förstås
i flera dagar när det var storbröi-

< löp i görningen men trots den
starka komprimeringen till en
knapp timme fick publiken här
ändå vara med om det mesta.

Allt gick efter ritualen. Gäster-
na var lite blyga och svårtrugacle
till att börja med och klockaren-
bönemannen Ivar Schnell, som var
värd, hade fullt Jobb med att kru-
sa fram alla till deras platser vid
borden och i den rätta rangord-
ningen. När allt var klart och
brudparet satt i bänk Inledde man
med en gammal brudpsalm ur
1819 års psalmbok innan det var
daga att börja ätandet. Hela ti-
den hade spelmännen stråkarna
igång, det var brudmarscher, stek-
låtar, brännvinslåtar l en lång
räcka och för varje fas i festen
fanns en speciell låt att spela.

Så var det dags för prästen
att hålla tal till de unga tu,
Anne-Marie Karlsson och Rolf
Johansson, ett verkligt tjusigt
brudpar, som passade utmärkt
för den kanske inte helt lätta
uppgiften att agera inför allt
folket.

Prästen, ja, det var brudens
konfirmationslärare, prosten John
Grafström, som förrättade vigseln
i kyrkan och som också var med
på festen. Han talade med utgång
från Kärlekens höga visa och gav
de unga vackra ord med på vägen
genom livet.

Så samlades det in gåvor till
brudparet, både pengar och annat,
både fingerat och verkligt. Till
de verklighetsbetonade gåvorna
hörde en brudkista (gåva från
Spelmansförbundet) och i den
fanns bl a duktyg från Nyköpings
stad, en lampett från Hembygds-
förbundet, en tavla från tidningen
Folket m. m. Populär gåva var ett
litet träskrin med åtföljande vers
från "En pensionär". Bakom den
signaturen dolde sig en känd ny-
köplngsbo .ingenjör Dan Samuel-
son.

Till ritualen hörde också att
man samlade in gåvor till de fat-
tiga och till spelmännen så det
gällde för bröllopsgästerna att
vara stadda vid god kassa.

Under tiden framskred bröl-
lopsfesten, gästerna åt och drack
och blev allt mer högljudda och
snart var det dags att röja stugan
till dans.

Den inleddes som sig bör med
att prästen dansade med bruden
och den dansen fick prosten
Grafström t o m en applåd för.
Så dansade förstå» brudgummen
med sin brud och de behövde Inte
ängslas för hur det skulle gå, det
märktes väl att de båda är med-
lemmar i folkdanslaget på Ny-
köpingshus och att de kan sina
steg och turer.
Dansarna på Nyköpingshus ja,

de hyllade sina nygifta kamrater
med ett par danser, dels en ka-
drilj och dels en träskodans till
åtta trädskofioler, en ganska
ovanlig sak i våra dagar. Fröken
Eva Sventelius från Sköldinge.

"sjöng^tflTbrudpareta ära och som
en. effektfull avslutning på det
hela kom de norska gästerna upp
på scenen och framförde ett par
danser från sin hemtrakt, Halling-
dal.

Det nordiska Inslaget var f ö
påfallande under hela spelmans-
jubileet. Förutom de gäster som
Spelmansförbundet inbjudit, hade
Nyköpings stad gäster från de tre
vänorterna lisalmi i Finland, Not-
odden i Norge och Nyköbing-
Falster i Danmark. De var med på
hela spelmansstämman och det
var utan tvekan ett fint PR-drag
av Nyköpings stad. Nyköpingshus
och därmed även Nyköping visade
sig från sin allra bästa sida i det
strålande sommarvädret och med
de många medverkande spelmän-
nen i sina färgrika dräkter.

På kvällen följde middag för^
omkring trehundra personer paj
Träffen i Spelmansförbundets re-
gi. Även där hyllades de jubile-
rande spelmännen i tal av blå
stadsfullmäktiges ordförande Sten
Eriksson och landshövding Ossian
Sehlstedt och vidare överlämnades
gåvor och uttalades välgångs
önskningar från ett stort antal
gäster. Och så spelades det om
och om igen och med en spelglädje
som kom t o m en utomstående
att ryckas med och känna något
av den livsglädje som kan f or-j
medlas genom stråkens dans på
strängarna.

Klang.

Skål kära hustru, säger Rolf Johansson till sin brud,
Anne-Maris Karlsson.



"Allmogebröllop

Ett sörmländskt allmogebröl-
lop i gammal god stil fick delta*
garna i Sörmlands Spelmansför-
bunds JfO-årsjubileum i Nykö-
ping uppleva på pingstdagen. På
bilden ses brudparet, Anne-Ma-
rie Karlsson och Rolf Johansson,
när de anländer till Nyköpings-
hus borggård. Bönemannen Ivor

Schnell (t. h.) gör sig redo att
"sätta bruden i bänk" — dvs.
ledsaga henne till hennes plats
vid bordet. Brudparet vigdes ti-
digare "på riktigt" i S:t Nicolai
kyrka.

Läs mer om evenemanget i
Nyköping på insida.

Glada
spelmän
och
bond-
bröllop

3 Bondbröllop och folk-
dansprogram blev de popu-
läraste inslagen i det mång-
skiftaden program som
bjöds vid det stora spel-
mansjubileet i Nyköping
under pingsten. Något hun-
dratal spelmän från prak-
tiskt taget hela Norden del-
tog i jubileumshögtid och
stämma.
H I spetsen för spelmans-
grupperna stod spelmansve-
teranen G. Wetter. Evene-
mangen i Nyköping bevis-
tades av ett stort antal
nyköpingsbor och andra,
bl. a. av landshövdingeparet
Sehlstedt. Spelmännens de-
filering genom staden och
ett bondbröllop som arran-
gerades i anslutning till
spelmanshögtiden tillvann
sig också ett mycket stort
publikintresse.


