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Fin spelmansstämma 
Men regnet skrämde 
den stora publiken 

Södermanlands Spelmansförbund 
har under sommaren anordnat en 
rad stämmor i länet för att fira för-
bundets 50-års jubileum. På sön-
dagseftermiddagen var den sjunde 
stämman, av sammanlagt nio, för-
lagd till Stadsparken 1 Katrineholm. 
Gustaf Wetter tillhörde en av de 30-
tal spelmän som 1925 grundade Sö-
dermanlands Spelmansförbund. 
Helt naturligt kom därför spel-
mansveteranen och den store låt-
upptecknaren Wetter att stå 1 cen-
trum vid denna jubileumsstämma 
och blev föremål för många och 
varma hyllningar. 

Ett 70-tal spelmän från Sörmland, 
men även från andra delar av lan-
det, hade samlats till stämman. Där 
fanns bl. a. spelmän från Skåne, 
Småland, Östergötland och Väster-
botten. Till tonerna av Lästringe 
gånglåt tågade spelmännen in i 
Stadsparken och förbundets ordfö-
rande, Arne Blomberg kunde hälsa 
en mycket stor publik välkommen. 

VARMT HYLLAD 
Som representant för Katrine-

holms kommun talade Per Engvall. 
Han framhöll den stora uppgift 
spelma "»srörelsen har att fylla och 
tackade speciellt Gustaf Wetter för 
de stora insatser han gjort för folk-
musiken samt överlämnade som 
gåva borgmästare Hilding Hjelm-
bergs böcker om Katrineholms his-
toria. 

— Det är omöjligt att sammanfat-
ta den betydelse Gustaf Wetter haft 

och det arbete han uträttat, sade bl. 
a. Eric Ström, Stockholm, tidigare 
ordförande i Svenska Ungdoms-
ringen. 

SPRUCKNA 
Men en gång höll det på att gå rik-

tigt galet, sade Eric Ström och be-
rättade en liten historia som dock 
fick ett lyckiigt slut. Det var under 
de olympiska spelen i Berlin 1936 och 
Gustaf Wetter skulle leda de svens-
ka spelmännen. Men plötsligt fanns 
ingen Wetter på podiet. 

Byxorna hade spruckit och Wetter 
hade snabbt förflyttat sig från plat-
sen. 

Nu var goda råd dyra. Men en av 
flickorna i den svenska gruppen fick 
raskt fram nål och tråd. Wetter fick 
lägga sig på magen och flickan syd-
de raskt ihop den spruckna byxan. 

—Det var en ända som hade kun-
nat sluta med förskräckelse, skäm-
tade Eric Ström och överlämnade 
en vacker ljusstake som gåva från 
Svenska Ungdomsringen. 

30-TAL GRUPPER 
Sammanlagt hade ett 20-tal olika 

spelmansgrupper kommit till Katri-
neholm. Men tyvärr blev inte 
jubileumsstämman den stora folk-
fest som arrangörerna hoppats. Ef-
ter ett framträdande av Södertälje 
spelmanslag, några gotländska 
polskor på fiol och piano (!), fram-
förda av Wetter och Åsa-Brita Lin-
deskog, började de första regndrop-
parna falla. 

Efter en skänklåt från Bergslagen 
med Djulö Låtlag kom de första 
paraplyerna upp. Regnandet fort-
satte, men spelmännen på estraden 
gav inte upp och spelade snart 
framför tomma bänkrader. 

AKTE HEM 
Då de tunga regnmolnen dragit 

förbi hade många spelmän packat 
ned sina instrument och åkt hem. 
Den stora publiken hade också för-
svunnit. Några trogna hade dock 
stannat kvar och tittade nu fram ur 
buskarna. De fick bl. a. stifta be-
kantskap med Birgitta Hylin från 
Stockholm som sjöng och berättade 
om danser och sånger från Fär-
öarna. 

Och mot slutet av denna regniga 
jubileumsstämma, och efter nya 
hyllningar av Gustaf Wetter, gavs 
prov på s. k. folkliga danser av det 
tämligen nybildade Malmabygdens 
folkdanslag. 

TVA STÄMMOR KVAR 
Den stora publik som på grund av 

vädrets makter inte fick uppleva de 
skickliga spelmännen kan dock 
snart reparera den skadan. Redan 
nästa vecka, den 24 augusti, hålls 
den åttonde jubileumsstämman vid 
Turinge Hembygdsgård. 

Den 6 september anordnar Söder-
manlands Spelmansförbund sin sis-
ta stämma under jubileumsåret. 
Den kommer att hållas i Sparre-
holm. 
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Östgöten Pär Rosenqvist var en av det 70-tal spelmän som samlades till stämman i Katrineholm. Här 
demonstrerar han en s.k. käppfiol med en synbarligt förtjust Gustaf Wetter vid sidan. Foto: Erik 
Wiksholm. _ • [ 


