
F O L K E T TORSDAGEN DEN 6 MAJ 1965 

Bondbröl lopspa r" 
jpå Nyköpingshus 

De här båda trevliga ungdomarna, Anne-Marie Karlssan och Rolf Johansson, blir huvudpersonerna 
i det sörmländska bondbröllopet på Nyköpingshus pingstdagen. 

Länets spelmansförbund 
satsar på stor pingstfest 
Det blir ett ungt trevligt par från Nyköping, som kommer att agera i huvud-

rollerna vid det sörmländska bondbröllop som Södermanlands Spelmans för» 
bund och tidningen Folket anordnar på Nyköpingshus pingstdagen i sam-
band med Spelmans förbundets 40-års jubileum. 

Juryn sammanträdde på onsdagen och hade att välja a tand idel skötsamma 
och duktiga ungdomar vilka anmält sig som aspiranter. Valet föll på Anne-
Marie Karlsson och Rolf Johansson. 
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Itiksspelmannen 
möjliggör gummat 
l i u l t i w t r a d i i i a n 

H o n är född i Lunda försam-
ling 1938 och är till yrket barn-
sköterska vid Nyköpings lasa-
retts barndaghem. 

H a n är född i Nikolai för-
samling 1939 och arbetar som 
svetsare hos firma Friberg & 
Still i Nyköping. 

B å d a är ideellt intresserade 
och aktiva inom Folkdanslaget 

på Nyköpingshus. De bygger 
egen villa vid Svalsta-området 
i Tuna och den skall stå inflytt-
ningsklar till pingst. 

Juryn bestod av Spelmansför-
bundets ordförande, folkskollä-
rare Gustaf Wetter, Katrine-
holm, ordföranden i Nyköpings 
stadsfullmäktige föreståndare 
Sten Eriksson, landsantikvarie 
Ivar Schnell och redaktör Per 
Klang. 

Spelmansstämman, som före-
går bröllopsfesten, lovar at t bli 
ett sjusärdeles evenemang. Spel-
mansbasen Gustaf Wetter håller 
f. n. på att trumma samman 
spelmän från när och fjärran 
och han räknar med att kunna 
bjuda på allmogemusiik av minst 
100-talet spelmän. Spelmän från 
Åland har anmält att de kom-
mer och från Norge kommer 
såväl dansare som spelmän med 
äkta Hardangerfelor. Från hela 
vårt eget avlånga land ställer 
också spelmän upp, ett tiotal 
äkta skånska träskofioler kom-
mer att låta höra sig liksom 
nyckelharpor och vanliga felor. 

Evenemanget blir särskilt 
festligt, inte minst tack vare at t 
Nyköpings stad passat på att in-
bjuda gäster från de nordiska 
vänorterna. Pingstdagen infaller 
ju den 6 juni och det blir alltså 
Spelmansstämma, Sörmländskt 
bondbröllop, Svenska Flaggans 
dag och nordiskt vänortsmöta 
på Nyköpingshus — det bör 
kunna bli en folkfest värd at t 

Text: INGA HAMMARSTRÖM Foto. SKELLEFTE-BILD 

Vad är en riksspelman? Ideligen förekommer denna titel i trev-
liga underhållningsprogram i radio och TV, men vad som egent-
ligen ligger bakom uttrycket känner få av oss till. Vi har sökt 
upp en av vårt lands ca 4.000 riksspelmän för att få klarhet 
och om vi väntat oss en fryntlig herre i knätofsar blev vi be-
svikna. Vår riksspelman, musiklärare Folke Larsson i Öjebyn, 
var en liögst modern herre med ett konstnärligt pipskägg och 
sinnet öppet både för klassisk musik, som han ju undervisar i 
vid musikskolan i Framilas, samt jazz och popmusik, som han 
genom barnens försorg blir förtrogen med. 

Hur kommer det sig då att en 
människa med ett sådant allom-
fattande musikintresse hyser 
denna speciella svaghet just för 
folkmusik ? Folke Larsson be-
rät tar att han vuxit upp till-
sammans med den musiken. 
Han bodde som barn i Fryke-
rud, en by mellan Karlstad och 
Arvika, där gamla spelmans -
traditioner levde vidare och där 
det fanns en fela i nästan varje 
gård. Hans far var spelmannen 
Jonas på Näse' som ofta var i 
elden när det spelades upp till 
bal i gårdarna. Folke Larsson 
har t räffa t många fina spelmän 
i sin da'r, många som spelade 
gudabenådat trots att de aldrig 
lärt sig läsa noter. Notskriften 
är för övrigt inte det allena 
saliggörande när det gällt att 
nedteckna gamla låtar. De lever 
bäst vidare i traditionen, i sättet 
att spela och framföra dem. En 
låt kan klinga helt annorlunda 
när den spelas strikt efter no-
terna av en person som aldrig 
hört den spelas av en annan 
spelman. 

Numera är Folke Larsson 
norrbottning och musiklärare 
vid Framnäs folkhögskola, där 
också hans hustru, sångerskan 
Margit Larsson undervisar i 
sång. Litet sörjer han nog över 
att det finns så få spelmän i 
trakten. Varhelst ett par gamla 
låtspelmän samlas brukar det 
bli något som snarast kan lik-
nas vid en jam session, där man 
spelar tillsammans och byter 
melodier. Det är nu inte så att 
norrbottningarna skulle vara 
mindre musikaliska eller oför-
mögna a t t skapa spelmanstra-
ditioner än man är 1 andra lands-
ändar. Det bara blev så när de 
stora väckelserörelserna drog 
f ram över Nordsverige at t dans-
musiken betraktades som syndig 
och gamla vackra låtar föll i 

glömska när allt färre män-
niskor spelade dem. 

Hur bär man sig då åt om 
man vill bli riksspelman ? Jo, 
man anmäler sig till Svenska 
Ungdomsringen för bygdekultur 
som har sitt säte i Stockholm 
och som varje år vid en riks-
stämma anordnar uppspelning 
inför en jury. I denna jury sitter 
för närvarande dr Nils Wallin, 
musikläraren och spelmannen 
Röjås-Jonas Eriksson samt mu-
sikdirektör Ture Gudmundsson. 
Den som lyckas erövra silver-
märket — vilket kräver mycket 
högt poängtal — utnämns till 
riksspelman. 

På sin tid var det Anders 
Zorn som I början av seklet 
första gången samlade de sista 
resterna av svenska spelmän till 
en stämma i Mora för at t söka 
bevara den gamla folkmusiken. 
Även Karlfeldt engagerade sig 
livligt för denna sak. Så små-
ningom, efter Anders Zorns 
bortgång, blev det Svenska Ung-
domsringen som övertog orga-
nisationen. Ungefär 10—12 nya 
riksspelmän brukar utnämnas 
årligen och bland dem är det 
inte ovanligt at t man finner 
flickor. Ofta är de som spelar 
upp inför juryn mycket unga — 
det är inte ovanligt med 14—15-
åringar. Och alla riksspelmän 
tar på sig uppgiften att föra 
vidare den gamla svenska spel-
manstraditionen och hålla vid 
liv alla de vackra och medryc-
kande låtar som svensk folk-
musik är så rik på. 



Tonerna av "Lestringe gånglåt" klingade klart och vackert när Södermanlands spelmansförbund, för 
dagen c:a 50 spelmän, på Kristi himmelsfärdsdag intågade till Råbygårdens tun på Torekällberget. Det 
var spelmansstämma, men ändå ingen vanlig stämma. Södermanlands spelmansförb. firar i år sitt 40-
årsjubileum och det första firandet blev i Södertälje. Fortsättningsvis blir det sedermera i Nyköping, 
Pingstdagen, och i augusti i Eskilstuna. 

6 Fredag den 28 maj-1965 — 

Jubileumsstämma på Berget" 
PELMANSFÖRBUNDET 40 ÅR 

Nyckelharpan är ett gammalt instrument och hör folkmusiken till. På bilden här spelar Arne Blomberg, medlem av Södertälje spelmanslag och styrelseledamot i Södermanlands spelmansförbund, en vacker sörmland slåt. 

Det var många södertäljebor, uppskattningsvis 1000-talet, som denna vackra sommardag kommit till "Berget" för att se och lyssna. Det blev först allspel och därefter framträdande av bl. a. Södertälje spelmanslag, mindre grupper och av Södermanlands spelmansför-bunds ordf., Gustaf Wetter, som på träskofiol gjorde ett bejublat in-
Efter stämman blev Torekällber-gets intendent, Eric Bergquist, till-delad Södermanlands spelmarisför-bunds märke i guld av Gustaf Wet-ter, som även tackade honom för gott samrabete. I väntan på "Ett sörmländskt bondbröllop" spelades gammal dansmusik på dansbanan och det blev även lekar för barn under Rune Anderssons ledning. 
Bondbröllopet, som var fingerat, blev en stor succé och livligt upp-skattat av publiken. Konferencier var Gustaf Wetter, som på ett glatt och medryckande sätt, skildrade gamla tiders seder och bruk. 
Ånyo utdelades Södermanlands spelmansförbunds märke i guld, denn»gång till den välkände pro-gramledaren på Torekällberget, Rune Andersson, som även han blev avtackad. 
By folkdanslag från Dalarna, som f. n. gästar Södertälje och även är på väg till bl. a. Ryssland, gjorde ett framträdande på dansbanan, vil-ket uppskattades av publiken. 
Efter allt spelande och dansande samlades spelmännen och folkd^a-

"Hallå spelmän! Nu håller vi takten", säger här Södermanlands spelmansförbunds mångårige ordf., riksspelmannen Gustaf Wetter, vid spel-
mansstämman på Torekällberget Kristi Himmelfärdsdag. Som synes på bilden var det många södertäljebor som satt hankade och gladde sig 
åt musiken och de färgglada dräkterna. . 

sare med damer å Täljekällaren, där 40-årsjubileumet fortsatte. Som in-bjudna gäster var folkskollärare Robert Anberg, ordf. i Östra Sö-dermanlands kulturhistoriska före-ning och intendent Eric Bergquist. Herr Anberg som i sitt tal glad-de sig åt att komma tillsammans med så många spelmän och önskade dessa välkomna tillbaks, blev av 

Gustaf Wetter tilldelad Söderman-lands spelmansförbunds standar, vilket kommer att finnas å Tore-källberget. Efter all god mat och dricka, blev det dans, dels av folkdansare, och även allmän dans, och som vanligt när spelmän kommer till-sammans var det glatt och god trivsel. Felis. 



1 . l / l l j l j i i i v j j ^ n i mu v v ^ i x På Nyköpingshus rustas det VID EVENEMANG I STADSPARKEN 
till bröllop i pingsthelgen 

# Förberedelserna för Söder-

» manlands Spelmansförbunds 
40-årsjubileum, som firas på 
Nyköpingshus under pingsthel-
gen, pågår för fullt och på tis-
dagskvällen ägde den första re-
petitionen rum med deltagarna 
I det sörmländska allmogebröl-
lop, som ingår 1 jubileumsfest-
ligheterna. 
# Det är som bekant de två 
nyköpingsungdomarna Anne-
Marie Karlsson och Rolf Jo-
hansson som genom tidningen 
Folket och Spelmansförbumdet 
utvalts att spela huvudrollerna 
1 den delen av jubiléet och de 
går nu med liv och lust In för 
sina uppgifter. De kommer att 
vigas i S:t Nicolai kyrka på 
pingstdagen och det bör kan-
ske för undvikande av missför-
stånd sägas att deras vigsel 
tillgår som vilken annan vigsel 
som helst. Det är först efter för-
sta akten i kyrkan som de un-
ga tu beger sig till Nyköpings-

hus där ett allmogespel vidtar 
på Inre borggården. 
# Det blir en festlig och livfull 
tavla, som där kommer att rul-
las upp för åskådarna. Så långt 
sig göra låter kommer man att 
följa ritualen sådan den tedde 
sig vid den fest som alltid ägde 
rum när brudparet kom från 
kyrkan. Spelmansförbundets 
ordförande, Gustaf Wetter från 
Katrineholm är förste regissör 
och han har värdefulla med-
hjälpare i landsantikvarie Ivar 
Schnell och museiintendent 
Carl-Gustaf Blomberg vilket 
borgar för att allt blir fullt 
stilenligt. 
# På en estrad kommer bröl-
lopsgästerna att bänka sig 
kring borden sedan de väl bli-
vit krusade en stund efter ti-
dens sed. Först brudparet gi-
vetvis, sedan prästen (det är 
prosten John Grafström som 
förrättar vigseln och som ock-
så agerar i bröllopsspelet), 
brudens och brudgummens för-

K a t r i n e h o l m s - K u r i r e n h 

äldrar och övriga släktingar 
samt andra blöllopsgäster. 
Trots att det hela är fingerat 
kommer man att lägga stor vikt 
att gamla seder följs så noga 
som möjligt! 

En viktig detalj är bröl-
lopsmusiken och för den svarar 
givetvis Spelmansförbundets 
medlemmar. Det blir skänklå-
tar och bröllopsmelodier i ga-
ranterat äkta utförande och så 
skall det dansas förstås. Pros-
ten Grafström dansar först 
med bruden, som därefter helst 
skall dansa med alla de manli-
ga gästerna. Dansar gör givet-
vis också "allmogen", här re-
presenterad av medlemmar ur 
Folkdanslaget på Nyköpings-
hus där f.ö. både bruden och 
brudgummen är medlemmar. 
# Det behöver kanske inte till-
läggas att samtliga medver-
kande, såväl brudpar som präst 
och anhöriga, är klädda i tids-
enliga bygdedräkter. 

Hallingdans, träskofioler 
och nyckelharpspelare får pu-
bliken i Katrineholms stads-
park stifta bekantskap med 
annandag pingst. Sörmlands 
spelmansförbund firar 40-års-
jubiieum och efter stor stäm-
ma dagen före i Nyköping 
gästas Katrineholm på annan-
dagen, Finska och norska 
spelmän blir bland de många 
medverkande. 

Men innan framträdandet i 
stadsparken åker ordföranden 
Gustaf Wetter med flera ut till 
Flöda och lägger en krans på 
förre ordförande Ivan Hult-
ströms grav. Med kransnedHägg-
ning skall man också hedra min-
net av löjtnant Artur Bäckström, 
grundaren av Julita skans, samt 
legendariske Niils Eriksson, mest 
känd som "Flenmon", 

Vid framträdandet i stadspar-
ken medverkar 11 norrmän från 
Hardangervidda. De ger en upp-
visning i den berömda hallingdan-
sen till musik av hardangerfela. 
Sex åländska spelmän utökar det 
nordiska inslaget och från vårt 
sydligaste landskap visar likale-

des sex man hur man spelar på 
träskafiol. Nyckelharpa får man 
också lyssna till vid den glada 
festen. 

Skulle det bli regn tar spelmän-
nen sina instrument och flyttar 
upp till aulan. 

Länets spelman 40-arsjubilerar 
Hundratalet felor till Nyköping 

Onsdagen den 2 juni 1965 Spelmans förbundet firar 
40-årig tillvaro i pingst 

»Den största festlighet som vi ställt till med» kallar Gustaf Wetter det 40-årsjubileum som Sörmlands spelmansförbund fi-rar i pingst. Man börjar på pingstdagen med stor spel-mansstämma på Nyköpingshus och på annandagen blir det framträdande i Katrineholms stadspark, där många utländska gäster från Finland, Norge och Skåne (!) står för huvuddelen av programmet. 
Man inleder festligheterna på Nyköpingshus med stor inmarsch till inre borggården, och man räknar med att samtliga spel-mansförbund plus utländska gäs-ter kommer att delta i marschen. Därefter följer spelmansstämma 

och firande av Svenska Flaggans dag. Ett sörmländskt bondbröllop kommer att arrangeras där spel-männen svarar för de ceremo-niella bröllopslåtarna. 
Efter bröllopet blir det middag på Träffen där alla sammanslut-ningar kommer att f ramträda med sång, dans och spel. Festen fortsätter till f ramåt småtim-marna. 
Många giftaslystna har anmält sig för att få bli huvudpersoner i bröllop och en jury väljer brud-paret på pingstafton. På annandagen kommer man att hylla avlidna spelmän med kransnedläggning och musik vid gravarna. Förbundets stiftare 

Ernst Granhammar och des förre ordförande Ivan Hultströn som vilar på Flöda kyrkogårc kommer at t hedras liksom Nils Eriksson i Flenmo på Mellösa kyrkogård. Löjtnant Arthur Bäck-ströms grav vid Julita Skans kyrka får också besök. Efter evenemanget i Katrine-holms stadspark på annandagen blir det middag för gästerna på stadshotellet. Spelmansförbundet firar sitt jubileum i tacksamhet över de gångna årens verksamhet och i glädje över a t t den sörmländska folkmusiken lever och utvecklas, skriver förbundets ordförande Gustaf Wetter i sin inbjudan till festligheterna. 

Södermanlands Spelmansförbund firar sitt 40-årsjubileum med stor 

SPELMANSSTÄMMA 
på Nyköpingshus 

PINGST-
DAGEN 

med bör- . _ g\ g\ 
jan kl. 1 3 .00 

% Kl. 15.00: Medverkan i firandet av 
Svenska flaggans dag. 
* Kl. 16.00: ETT SÖRMLÄNDSKT 
BONDBRÖLLOP enligt 100-årig tradi-
tion firas på INRE BORGGARDEN. 
Ett 10-tal spelmän medverkar. 

Katrineholms Stadspark 
% Annandag pingst kl. 13.30 
Ett 100-tal spelmän, bl. a. f rån Norge 
och Finland medverkar vid Förbundets 
genom tiderna största spelmansstäm-
ma. 

Bygdespelmän i färgrika dräk-
ter och med fioler, felor och 
nyckelharpor kommer att sätta 
sin prägel på Nyköping under 
pingstdagen. Det är Söderman-
lands Spelmansförbund som då 
firar sitt 40-årsjubileum I resi-
densstaden och minst ett hundra-
tal spelmän väntas delta ! den 
stora spelma«*stämman på inre 
borggården i Nyköpingshus. 
Det bler givetvis många av för-

bundets egna medlemmar men 
också stor uppslutning f rån andra, 
håll i landet och f rån grannländer-
na. Skåningarna mönstrar t ex ett 
tiotal träskofioler i sin trupp, från 
Åland kommer fem spelemän och 
från Norge deltar 11 representan-
ter varav två med hardangerfela 
och dessutom en dansgrupp, som 
bjuder på äkta hallingdans. Bland 
de sveinska deltagarna må nämnas 
Erik Sahlström f rån Tobo i Upp-
land, känd som Sveriges (och 
världens) skickligaste trakterare 
av nyckelharpa och han assisteras 
av Viksta-Lasse på fiol. 

Programmet på pingstdagen in-
led® med defilering från Torget 1 
Nyköping kl 12.15 och spelmännen 
tågar då till Nyköpingshus där 
speLmansstäm ma vidftar. 

Klockan 16 börjar sedan ett 
extra inslag i Jubileumsfestlighe-
terna, nämligen ett gammaldags 
sörmländskt allmogebröllop. 
Också det äger rum på en estrad 
på Inre borggården och huvudfi-
gurer där är givetvis det unga 
nyköpingsparet Anne-Marie 
Karlsson och Rolf Johansson, 
som genom Folkets medverkan! 
utvalts till uppgiften. 

Deras vigsel äger rum i Nicolai-
kyrkan strax före och när de an-
länder till Nyköpingshus vidtar en 
bröllopsfest såsom den kunde ge-
stalta sig i den gamla goda tiden 
när brudparet och bröllopsföljet 
kom hem från kyrkan. Bröllops-
festen är visserligen fingerad i vis-
sa avseenden men ändå så natur-
trogen som möjligt. Medvergande 
är förutom brudparet, vigselför-
rättaren prosten John Grafström, 
brudens och brudgummens föräld-
rar och övriga släktingar, landsan-
tikvarie Ivar Schnell, medlemmar 
i Spelmansförbundet och Folk-
danslaget på Nyköpinshus m fl. 

Spelmansjubileet avslutas med 
middag på träffen på söndags-
kvällen. 

KATRINEHOLM 
ANNANDAGEN 

På annandag pingst fortsatte 
dock jubileumsfirandet och unde 
förmiddagen sker kransnedlägg 
ning dels på Flöda kyrkogård, dä 
Spelmansförbundets stiftare Erns 
Granhammar och förre ordförai 
den Ivan Hjulström hedras, o< 
dels på Mellösa kyrkogård där h 
dersledamoten Nils Eriksson 
Flensmo vilar. 

Klockan 13.30 sker därefter c 
framträdande i Katrineholr 
stadspark under medverkan h 
vudsakligen av de utländska gä 
tema. 

F o l k e t , S ö d o N y h . , K a t r o K u r . 4 o 6 . 1 9 6 5 



Tisdagen den 8 juni 1965 

Spelmansfinal i stadsparken 
>pel och dans och sång 
id festligt 40-årsjubel 

loligt har den som bedriver hobby med snudd på begrep-; lidelse. Därpå utgör spel-n Gustaf Wefter ett lysande impel, liksom den skara ckliga dansare och spelmän, n han samlat Jiring sig, när ti firade Sörmlands spelmans-bunds 40-årsjubileum, vars al spelades upp i Katrine-ms stadspark på annanda-n. Men låt oss först titta it längre tillbaka i program-om än i korthet, 
ill Nyköpingshus hade inbju-till ett annorlunda gästabud det grymma och blodiga, om et Eva Sventelius under fest-eterna sjöng, i den sorgesam-visan om Nyköpingshus, för ler som strömmat till från fyra väderstrecken. Från td-Finland, Norge och Skåne, ett inspirerat tal harangerade landshövding Sehlstedt Sörm-s spelmansförbunds ordföran-5ustaf Wetter, som tilldelades ilj »för medborgerlig för-| » . 
t bondbröllop hölls — ett rik-inte på låtsas — och strå-a gneds heta till taktfast maldans intill ljusan dag. detta hände på pingstdagen. 
L annandagens morgon äntra-den brokiga skaran bussen Flöda kyrka som första pmål. I denna ljuva sommar->iir varje tempel underskönt, ett sådant i Eslövs-gotik, 
å Flod a delvis utgör ett 
pel 
Döda spelmän hedrade 
ilmännen vandrade till tak-av en kyrkmarsch gången till Ernst Granhammars där spelmansvänner från id nedlade en krans. Sä ; även Gustaf Wetter för att spelmansförbundets grun-som slog sig ned vid Fors ;t i vännen Nils Hultströms skap njuta sitt otium. Ty-)lev endast sju knappa må-honom förunnade, ns nedlades även vid spel-1 m, kompositören, förbunds-anden Nils Hultströms redan pietetsfullt blomster-:ad av hans efterlevande, bevistade högtidligheten, f Wetter reciterade dikten: säga de fredliga vårdar? )e sälla, som bo i Guds går-de äro ej döda, de sova», en »Härlig är jorden» m med äkta inlevelse den-uvliga dag, ingick i pro-net. 
jr högtidligheten inbjöd ^are Hultström till kaffe i ugan vid Fors herrgård, i sommarvärmen sprakade 

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 ...» 
där en välkomnande stockveds-brasa, som kastade sitt sken på väggarnas kraftiga bjälkar i 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 stentorsstämma, 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. Har repeterades ceremonielet f rån Flöda kyrkogård, till heder för den man »som mer än någon an-nan gynnat vårt förbund», som Gustaf Wetters ord föll. 

Färgerna! 
I TV lär det av prestigehänsyn vara förbjudet att uttala orden:" »Om ni kunde se det i färg!» Utan risk att trampa tidningens 

heder under fötterna, vågar jag uttala denna önskan. Himlen var blå, gräset var grönt, och träden; skönhetsvärden av sådan självfal-lenhet att de aldrig blir banala. Och med säker känsla för deras skönhetsvärden utnyttjade Gus-taf Wetter dräkterna, i synnerhet norrmännens, som dekorativ bak-grund till sina framträdanden. Dessa dräkter som kräver sin egen beskrivning, särskilt kvin-nornas, rikt broderade och med dyrbara smycken försedda. Utan att avslöja några kvinnliga for-mer var de hyperkvinnliga och samtidigt så oskuldsfulla, att de förde tanken mot sedesamma stiftsjungfrur — eller nunnor. 
Sång, spel, dans . . . 

Och nu är vi framme där vi började referatet: I Stadsparken. Mycket folk på bänkar och gräs-mattor. Flaggor i topp. Inmarsch av gäster och hemmafolk med var sin gånglåt. Stadens lyck-önskningar till jubilaren Spel-mansförbundet, förmedlade av fullmäktigeordföranden Gustaf Dahl. Uppvisning av kunnande och skicklighet, inte minst av de flickor, som referenten i brist på dekvat benämning kallar »Wet-ters flickor». I skarp kontrast till vardagarnas aldrig sinande skval av poplåtar, ljöd nu ur högtalar-na bl. a. den om naiv gudsförtrös-tan vittnande, utsökta estniska psalmen »Ack, mitt skepp . . .», framförd med innerlighet av folkvisefagra Eva Sventelius. 
Skåningarna — ledare Nils Löfgren; mellan estradframgång-arna framgångsrik byggingenjör — spelade med en smittande inle-velse, som kanske är upphovet till, at t spelmansvännen Wetter envisas med at t inrangera skå-ningarna bland utlänningarna, som ju är kända för att besitta »mera temperament» för at t tala med Birger Sjöberg. Med tanke på storsvenskens benägenhet at t vara imponerad av det utländska, bör de ta det som bevis på särde-les beundran från hans sida. 
Sedan blev det uppvisning av norska danslaget. Fyrtursdans m. m. och sist Halling, vari ingår moment, som kdmmer en att tän-ka på kosackdanserna. En norsk gentleman i farfars klass förde sig här med en grandezza, som rev ned spontana applåder. Det norska danslaget hade hämtats från Al, Hol, Torpo och Gol, byar ingående i den större enheten Hallingdal. Inbjudan hade för-medlats av fröken Myrdal, som var en av dem, som vid den ef-terföljande middagen på Stads-hotellet fick mottaga standar 

med Sörmlands spelmansförbunds emblem, överräckta av dess ord-förande, fortfarande oförbränner-ligt aktiv, därför att han, såsom jag var inne på i referatets inled-ning, bedriver sin hobby som en lidelse, alltid lika upptänd av ka-driljer, brudmarscher och näkter-galslåtar. 
Skåningarna bröt upp, och även för Sörmlands-spelmännen är tis-dagen en arbetsdag, men för de utländska gästerna återstår en bussrundtur, som de såg f ram emot med förväntan. MIO. 

Ordföranden i Sörmlands spel-mansförbund, folkskollärare Gus-taf Wetter, Katrineholm, har tilldelats guldmedaljen »för med-borgerlig förtjänst», femte stor-leken. 

Två sörmlänningar 
fick guldmedaljer 

I torsdagens konselj tillde-
lades t d folkskolläraren Gus-
taf Wetter, Katrineholm, guld-
medaljen "för medborgerlig 
förtjänst" och vaktmästaren 
vid läroverket i Nyköping, 
K. G. Strömvall, guldmedal-
jen "for nit och redlighet I 
rikets tjänst". 
Gustaf Wetter har en mer än 40-årig lärartjänst bakom sig. Mest känd har han blivit genom *itt outtröttliga och hängivna ar-

bete för folkmusiken. Han har som sekreterare och ordförande varit verksam inom Sörmlands spelmansförbund sedan detta till-kom för 40 år sedan och har upp-tecknat inte mindre än omkring 600 folklåtar. K. G. Strömvall anställdes som vaktmästare vid Nyköpings läro-verk år 1929, då han f ö efter-trädde sin fader. Han fyller 65 år den 17 oktober i år och avgår med pension i och med vårterminess slut. |. 


