
Spelmansjubileum
med stort program

Spelmännen i spetsen för bondbröllopståget gör sin inmarsch
på Nyköpingshus borggård. I mitten ser vi nyckelharpan

trakteras med flinka fingrar.

Nyköping, Mellösa och Katrineholm har varit de stora träffpunkter-
na under pingsthelgens stora spelmans jubileum. Huvudsammandrag-
ningen ägde rum i Nyköping, där spelmansstämman inleddes på pingst-
dagens middag.
j. Nyköping medverkade spelmän-

nen också i firandet av Svenska
!laggans dag. Spelmän inte bara f rån
Sörmland utan från många olika de.
iar av hela landet, samt fråån Åland
och från Norge, deltog i stämman
den här gången. Stämman var en
del i högtidlighållandet av Söder-
manlands Spelmansförbunds 40-åriga
tillvaro.

Pingstdagens program inleddes
med en defilering genom staden, ett
pittoreskt inslag på de solbelysta
nyköpingsgatorna. Defileringen gjor-
de alla uppmärksamma på vad som
ägde rum i staden denna dag och
torde verksamt ha bidragit till att
så många människor infann sig till
spelmansdagens efterföljande pro-
gram.LtUil.

Nästa spelmansinsats var medver-
kan i firandet av Svenska flaggans
dag. Sedan följde ett arrangemang
av mindre vanligt slag, ett sörm-

ländskt bondbröllop enligt hundra-
årig tradition. Bondbröllopet firades
på Nyköpingshus' inre borggård.
Huvudrollsinnehavare — brudparet
— var nyköpingsparet Anne-Marie
Karlsson och Rolf Johansson.

Ett tiotal spelmän medverkade i
denna programpunkt. Bland annat
fick allmogemusikintresserade nykö-
pingsbor tillfälle att på närmare håll
se en nyckelharpa trakteras.

VETERANHYLLNING
Jubileumsfestligheterna fortsatte på

annandagen i Katrineholm. Förbun-
dets stiftare Ernst Granhammar och
förre ordförande Ivan Hjulström lig-
ger begravda på Flöda kyrkogård.
Man uppvaktade nu vid deras gra-
var och nedlade kransar.

På Mellösa kyrkogård ligger en av'
förbundets mest namnkunnige till-
skyndare och sedermera hedersleda-
moten, Nils Eriksson i Flenmo, be-
graven. Också hans grav besöktes av

Hallingdans och träskofiol
gjorde succé i Katrineholm

spelmännen på annandagen och en
krans nedlades.

Vid festligheterna i Katrineholms
stadspark medverkade ett hundratal
spelmän. Bl. a. bjöds åhörarna på
framträdanden av de utländska gäs-
terna. Norrmännens halling, musi-
ken och dansen, blev en av de mest
uppskattade inslagen i denna stora
.•spelmansträff.

Malmö spelmanslag förstärkt med Gustaf Wetter, femma från vänster, visar hur träskofioler ska
behandlas.

Sörmlands spelmansförbund
fortsatte jubileumsfirandet an-
nandag pingst i Katrineholms
Stadspark inför tusentalet åskå-
dare. Med den finska flaggan i
spetsen tågade först de åländska
gästerna in på gräsplanen, fölid-*

;av en grupp norskt folkdansare.
De inbjudna skåningarna gjorde
sin entré och sist kom värdarna
själva, Sörmlands spelmansför-
bund med sin fana i täten.

Ordf. Gustaf Wetler hälsade
välkommen och överlämnade or-

det till stadsfullmäktiges ordfö-
rande, Gustaf Dahl. Denne poäng-
terade hur värdefullt det är att
bevara folkmusikens skatter och
fcra dem vidare till eftervärlden.
Han framförda en eloge till spel-
mansförbundet och att tack från
Katrineholms stad. Te utHindska
gästerna hälsades Färskil' val-
ko:, nna.

Några spelmän från Åland in-
ledde programmet med tre åländ-
ska låtar och studeranden Eva
Sventelius, Sköldinge, sjöng

koral, som Gustav Wetter sl-llv
upptecknat. De glada spelmännen
från Skåne ville inte stå på estra-
den och framföra sina folklåtar,
utan gick fram på gräsplanen.

— Skåningarna vill alltid vara
nära jorden, kommenterade Gus-
taf Wetter.

Efter en kadrilj och en vals,
var det trion Agneta Lindgren,
Karin LJhdgien och Margareta
Jerns tur att bidraga med två
folklåtar. Flickorna är Gustaf
Wetters elever i folkmusik.

Träskofiolen är ett underligt in-
strument och sådana trakterades
med skicklighet av de skånska
spelemännen. De spelade tre lå-
tar och Gustaf Wetter sä"ade sig
till sällskapet med en trädlrofiol,
som Skåne spelmansförbund hade
sk"nkt det sörmländska förbun-
det.

Den trivsamma underhållnin-
gen avslutades med norska folk-
danser. Kvinnorna i danslaget
bar effektfulla svarta klänningar
med blommigt liv och blommiga
hättor och männen var helt svart-
klädda, så när som på de vita
skjortorna. Höjdpunkten i detta
inslag var den avslutande "hal-
lingen", rena akrobatiken och liv-
ligt uppskattad av publiken.

På förmiddagen hedrades avlid-
na spelmän under mycket stäm-
ningsfulla ceremonier med krans-
nedläggning och musik. På kyrko-
gården i Flöda nedlades kransar
på gravarna till förbundets stifta-
re Ernst Granhammar och dess

: förre ordförande Ivan HultstrÖm,
j På Mellösa kyrkogård lades en
krans på Nils Erikssons, Flenmon,
grav och på Julita kyrkogård
hedrades Arthur Bäckström på
samma sätt.



Jubilerande spelmän "höll i gång"

Sörmlands spelmansförbund
höll sitt 40-årsjubileum under
helgen. Finalen spelades upp

i Katrineholms stadspark
annandagen med »mycket folk
på bänkar och gräsmattor.

Spelmansfinal i stadsparken
Spel och dans och sång
vid festligt 40-årsjubel
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Flaggor i topp. Inmarsch av
gäster och hemmafolk med var
sin gånglåt. Uppvisning av
kunnande och skicklighet...»,
som Mio skriver i utförligt re-
ferat på insida. Innan festlig-
heterna i Stadsparken hade
man på pingstafton och pingst-
dagen haft stort gästabud på
Nyköpingshus med spelmans-
stämma, äkta bondbröllop m.m.
På annandagens förmiddag ha-

de man också besökt gravar
vid Flöda och Julita Skans
för att i ord och ton hedra av-
lidna spelmansvänner.

På bilden ett av de mest
akrobatiska momenten i Hal-
lingdansen, en ofta halsbrytan-
de dans med talrika komiska
inslag. Det norska danslaget
g jorde ett suveränt framfö-»j |
rande.

Roligt har den som bedriver
en hobby med snudd på begrep-
pet lidelse. Därpå utgör spel-
man Gustaf Wetter ett lysande
exempel, liksom den skara
skickliga dansare och spelmän,
som han samlat kring sig, när
han firade Sörmlands spelmans-
förbunds 40-årsjubileum, vars
final spelades upp i Katrine-
holms stadspark på annanda-
gen. Men låt oss först titta
litet längre tillbaka i program-
met, om än i korthet.

Till Nyköpingshus hade inbju-
dits till ett annorlunda gästabud
än det grymma och blodiga, om
vilket Eva Sventelius under fest-
ligheterna sjöng, i den sorgesam-
ma visan om Nyköpingshus, för
vänner som strömmat till frän
alla fyra väderstrecken. Frå,n
Åland-Finland, Norge och Skåne.

I ett inspirerat tal harangerade
där landshövding Sehlstedt Sörm-
lands spelmansförbunds ordföran-
de, Gustaf Wetter, som tilldelades
medalj »för medborgerlig för-
tjänst».

Ett bondbröllop hölls — ett rik-
tigt, inte på låtsas — och strå-
karna gneds heta till taktfast
gammaldans intill ljusan dag.
Allt detta hände på pingstdagen.

På annandagens morgon äntra-
de den brokiga skaran bussen
med Flöda kyrka som första
etappmål. I denna ljuva sommar-
tid blir varje tempel underskönt,
även ett sådant i Eslövs-gotik,
varpå Flöda delvis utgör ett
exempel.

Döda spelmän hedrade
Spelmännen vandrade till tak-

ten av en kyrkmarsch gången
fram till Ernst Granhammars
grav, där spelmansvänner från
Finland nedlade en krans. Så
gjorde även Gustaf Wetter för att
hedra spelmansförbundets grun-
dare, som slog sig ned vid Fors
för att i vännen Nils Hultströms
grannskap njuta sitt otium. Ty-
värr blev endast sju knappa må-
nader honom förunnade.

Krans nedlades även vid spel-
mannen, kompositören, förbunds-
ordföranden Nils Hultströms
grav, redan pietetsfullt blomster-
smyckad av hans efterlevande,
som bevistade högtidligheten.
Gustaf Wetter reciterade dikten:
»Vad säga de fredliga vårdar?

De sälla, som bo i Guds går-
dar, de äro ej döda, de sova».
Psalmen »Härlig är jorden»
sjungen med äkta inlevelse den- j
nä ljuvliga dag, ingick i pro- '•
grammet.

Efter högtidligheten inbjöd j
godsägare Hultström till kaffe i
gillestugan vid Fors herrgård.
Trots sommarvärmen sprakade j

där en välkomnande stockveds-
brasa, som kastade sitt sken på
väggarnas kraftiga bjälkar,! lig-
gande timmer. I denna lämpliga
miljö utförde det norska dansla-
get en uppvisning, vars detaljer
sedan skulle upprepas i Stads-
parken. Ackompanjemanget be-
stods av dubbelsträngad har-
dangerfela, som låter som minst
en kvartett.

Bråttom, bråttom! Gustaf Wet-
ter : kommenderade sina trupper
med en stentorsstämmal som för-
anledde Malmö-lagets ledare, en
karlakarl som väl klädde sin
pampiga långrock, till rekom-
mendationen, att när vännen

.Gustaf härnäst ville komma i
kontakt med Malmö, avstå från
telefonen. Bara öppna fönstret
mot söder och skr ... tala!

Färden gick nu mot Julita
skans, till kapten Nils Bäck-
ströms vackert belägna grav. Här

.' repeterades ceremonielet från
Flöda kyrkogård, till heder för
den man »som mer än någon an-
nan gynnat vårt förbund», som
Gustaf Wetters ord föll.

Eva Sventelius från Sköldinge var en av de »Wetters flickor»,
som framträdde vid annandagens spelmansfinal i Stadsparken.
Hon gjorde bl. a. ett av innerlighet präglat framförande av den

utsökta estniska psalmen »Ack, mitt skepp ...»


