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Här var det spelmansstämma. Ett 30-tal spelmän (varför kal-
las kvinnliga fiolspelare för spelmän?) samlades i Folkets 
hus i Katrineholm på lördagen och gav prov på många låtar, alla 
från Sörmland och mycket skickligt framförda. 

MINNESFOND INSTIFTAS 
FÖR ATT HEDRA WETTER 

Bortgångne spelmansnestorn Gustaf Wet-
ters minne svävade över den årsstämma 
som Södermanlands spelmansförbund höll i 
lördags i Katrineholm. Gustaf Wetter som 
avled för ett par veckor sedan var nämligen 
fram till sin död en förgrundsfigur bland 

spelmännen i Sörmland. Han var med och 
stiftade förbundet 1925 och satt inte mindre 
än 30 år som ordförande och kvarstod däref-
ter i styrelsen. Förbundsordföranden Sören 
Olsson konstaterade att Katrineholmsspel-
mannens minne för alltid skulle stå i ljus 

hågkomst. Detta underströks när spelii4n 
från hela Sörmland samlades till spelmans 
stämma efter årsmötet och framförde flera 
av de låtar som Gustaf Wetter brukade vara 
med och spela. 

Vid årsmötet beslutades bl.a. att 
en minnessten ska resas över Gus-
taf Wetter. Stenen ska möjliggöras 
genom att en insamling nu dras i-
gång. 

En särskild minnesfond för Gustaf 
Wetter ska också upprättas, enligt 
årsmötets beslut. Man vill 
därigenom hedra den bortgångne 
som var spelmansförbundets störs-
te ledare alla kategorier, som Sören 

jOlsson uttryckte d£t. 
A Årsmötet gästades också av rep-
r e s e n t a n t e r från Katrineholms 

kommun och dess kulturnämnd, 
genom P e r Engvall och Irma 
Andersson, varvid det framkom att 

kulturnämnden ska ge ut de låtar 
Gustaf Wetter samlat in och upp-
tecknat. Låtarna är ett resultat av 
ett mer än 40-årigt uppteck-
ningsarbete. 

Ger ut en bok 
I övrigt så var det kanske inga 

större frågor som man tog upp och 
diskuterade på årsmötet. Man gick 
igenom förbundets arbetsformer 
och diskuterade den kommande 
verksamheten. 1976 präglades aV 
viss återhållsamhet, enligt års-
berättelsen men det lär nu bli änd-
ring. 

Bland i n t r e s s a n t a i n s a t s e r u n d e r 
1976 och som ska ge resultat nu i vår 

märks arbetet med boken "Morfars 
fars dansmusik". E n bok med låtar 
som kostat förbundet mycket möda 
att ta f ram, boken ska komma ut 
under första halvåret i år om pla-
nerna håller. 

Södermanlands spelmansförbund, 
som alltså funnits sedan 1925, är det 
äldsta spelmansförbundet i Sverige 
och är med de ca 550 medlemmarna 
även ett av landets största. 

Ny ordförande 
Beträffande valen till styrelsen 

blev det förändring på bl.a. ordfö-
r a n d e p o s t e n . S ö r e n O l s s o n a v g r * ^ 
o c h i s t ä l l e t u t s å g s I n g v a r Anders-

son till ny ordförande. Ingvar är 
hemmahörande i Knoppäng, Julita. 

Sören Olsson avtackades liksom 
Allan Ljungdahl som varit kassör i 
åt ta år . Ett tack fick också Bo Clas-
son som även han nu lämnar styrel-
sen, han var dock inte närvarande 
på årsmötet. 

Styrelsen har därmed följande 
utseende: Ordförande Ingvar 
Andersson, Jul i ta , Henry Sjöberg, 
Rönninge, Carin Blomberg, Sö-
dertäl je, Helmer Jansson, Trosa, 
Christina Frohm, Solna samt 
Anders Eklund, Stockholm. 

Texts Stefan Zetterberg 
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En stämma 
utan dans 

Ett 30-tal spelmän från hela 
Sörmland samlades till spel-
mansstämma som hölls i Cos-
mos i Katrineholms Folkets hus. 
Till skillnad från tidigare stäm-
mor genomförde man nu ett 
spelmansmöte utan dans. Detta 
med anledning av Gustaf Wet-
ters bortgång. 

Sören Olsson, som avgick från 
förbundsordförandeposten, led-
de stämman och det var många 
minnen från Wetters tid som bå-
de framfördes på fiolerna och i 
form av berättelser. 

Det var nästan alltid Gustaf 
Wetter som ledde stämmorna. 
P å sitt eget lilla speciella vis 
småpratade han och munhöggs 
med sina spelmän. Sören Olsson 
konstaterade att det tomrum 
Wetter lämnade efter sig aldrig 
går att fylla. 

Bland spelmännen på stäm-
man fanns förstås "hemmala-
get" Katrineholms spelmanslag. 
Man framförde bl a en skänkl&t 
från Husby-Oppunda liksom 
Vals från Aspö och Minnen från 
Flodafors. 

En spelmansstämma är alltid 
en upplevelse. 80 fioler som på en 
gång framför den kanske mest 
äktsvenska folkmusik vi har kan 
inte beskrivas i ord, det måste 
höras. 

Tyvärr är det väl så att en 
spelmansstämma inomhus i en 
modern lokal med spotlights och 
andra finesser inte är detsamma 
som en stämma utomhus på 
sommaren. Men det var synd att 
bara ett 50-tal personer fanns i 
publiken i lördags. 


