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Spelmans-
förbundets 
stuga 
invigdes 
av lands-
hövdingen 
— Visserligen hänger regnet i luften just nu, men vi i 

Sörmlands spelmansförbund tycker solen lyser ovanligt 
klart denna dag. 

Det var Arne Blomberg, tidigare ordförande i för-
bundet, som uttryckte sig så på lördagseftermiddagen, då 
den s k Gustaf Wetterstugan i Malmköping invigdes. Stu-
gan, som ligger intill Hembygdsgården disponeras av 
spelmansförbundet tack vare tillmötesgående från Flens 
kommun och den lokala hembygdsföreningen. 

Det röda trähuset har repare- vara kungars och landshövding-
rats under ett par år genom fri- ars främsta uppgift, nämligen 
villigt arbete. Byggnadsmate- klippa av blågula band. 
rialet har Flens kommun Efter det att Bengt hållit ett 
skänkt. kort tal skred Sören Olsson fram 

Det var ett 50-tal personer med en sax och överlämnade till 
som samlades för invigning på landshövdingen. Efter det blev 
lördagen I.,,ndshövdingeparet det fanfar. Den spelades på 
fan' la k30m spelmansför- säckpipa av Per Furå från 
h 1 - ordförande, Sören Ols- Gnesta. 
* Kiint representanter från Sen gick deltagarna hysesyn i 
•andsting, länsmuseet och kom- Gustaf Wetter-stugan. Sam-
^»IH " Ungarna som finns här är alla 

Här har Bengt Gustafsson just klippt av det blågula bandet och 
invigt Gustaf Wetter-stugan. 
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iv det blågula bandet som spär-
e ingången till stugan var det 
>rtal personer som ville ytt-

ra 
en Olsson vände sig per-

si >i n till de flesta av de 50 
gasif ia och hälsade välkom-
men, Kommunalrådet Gunnar 
Andersson talade och över-
lämnade ett bordsstandar med 
kommunens vapen och Arne 
Blomberg uttryckte sin glädje 
över att spelmansförbundet får 
disponera den här stugan. 

— Här finns faktiskt världens 
största samling av sörmländsk 
folkmusik, poängterade han. 

Så kom då landshövding 
Bengt Gustafsson fram för att 
klara av vad som ibland påstås 
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säkrare plats. Än så länge är 
samlingarna inte så imponeran-
de — även om det finns cirka 
7 000 upptecknade låtar här och 
ett par hundra kassettband tar 
de väldigt liten plats i ett av rum-
men. Men det kommer nog me-
ra så småningom. 

Till slut samlades ett 50-tal 
personer till ett hejdundrande 
kalas i den intilliggande Läns-
mansgården. Matsedeln var 
densamma som var vanlig vid 
bröllopsmiddagar i Julita om-
kring 1860. Det betydde att gäs-
terna fick proppa i sig åtminsto-
ne dussintalet rätter under de 
tre timmar det gick åt att äta sig 
igenom det dignande middags-
bordet. 



Måndagen den 17 september 1984 

Spelmanshuset i Malmköping invigt 

Nu har en av våra drömmar gått i uppfyllelse, sade Arne 
Blomberg, tidigare ordförande numera styrelsemedlem i 
Södermanlands spelmansförbund i sitt invigningstal. Bred-
vid står Sören Olsson, nuvarande ordföranden. 

— Tack vare spelmanshuset har Malmköping fått ett ännu 
högre värde. Bengt Gustavsson talade och klippte bandet 
när Gustaf Wetterstugan invigdes på lördagen. 

"Nu har en dröm 
blivit verklighet" 

— Tack vare spelmans-
huset har Malmköping 
fått ett ännu högre värde. 

Landshövding Bengt 
Gustavsson kunde inte 
nog berömma initiativta-
garna till skapandet av de 
sörmländska spelmän-
nens eget spelmanshus, 
Gustaf Wetterstugan kal-
lad. 

— Det är entusiasterna 
som han.så stor betydelse 
och Gustaf Wetter står som 
symbol för den entusiasmen, 
sade landshövdingen innan 
han med saxens hjälp 
klippte av det blågula ban-
det och förklarade spel-
manshuset för invigt. 

Invigning 
Det var många som mött 

upp för att bevittna invig-
ningen av spelmanshuset på 
lördagseftermiddagen. Hu-
set, som är beläget vid Hem-
bygdsgården har under ett 
par år rustats upp och gjorts 

av ett gott samarbete men 
också om hur viktigt det är 
med initiativ både från en-
skilda och organisationer. 

Både ett standar och en li-
ten present i vitt kuvert 
kunde Gunnar Andersson 
överlämna innan Arne 
Blomberg, tidigare ordfö-
rande i spelmansförbundet 
tog till orda. 

Glädjerikt 
För Arne Blomberg kän-

des denna dag mer glädjerik 
än någonsin, nu när spel-
männen kunnat förverkliga 
en av sina många drömmar. 

— För oss spelmän skiner 
solen nu när drömmen gått i 
uppfyllelse. Men vi har flera 
drömmar, sade Arne Blom-
berg och gav kommunens 
båda representanter några 
extra ögonkast. 
— Det är att en dag kunna 
dra in både vatten och av-
lopp i huset. Vårt spelmans-
hus betyder mycket för oss 
fortsatte Arne sitt tal. — Här 
har vi världens största sam-

tat till Malmköping tack 
vare spelmansförbundet. 

I sitt hälsningsanförande 
berättade Sören Olsson, 
spelmansförbundets ordfö-
rande om hur förbundet en 
gång bildades. 

Året var 1925 och platsen 
Malmköping. Initiativtagare 
var Gustaf Wetter som un-
der många år var en dyna-
misk och mycket duktig le-
dare. 

— Ett av de mest kloka be-
slut som då fattades var att 
satsa på låtuppteckning, 
sade Sören Olsson. 

I dag har man i sitt arkiv 
mellan 5 000 och 7 000 ned-
tecknade låtar och dessutom 
massor av visor som ännu 
inte finns på pränt. Man har 
också ett par hundra bandin-
spelningar där människor 
kunnat berätta och föra de 
muntliga traditionerna vi-
dare i tal och sång. 

Sören Olsson framförde 
också ett särskilt tack till 

Flens kommun som bekostat 
materialet till upprust-
ningen ,samt till hembygds-
föreningen som medverkat 
till att spelmansförbundet 
får disponera huset. 

Meny från 1860 
Efter invigningen och 

säckpipefanfar av Per Furå 
inbjöds .samtliga att bese 
spelmanshuset som rustats 
och gjorts i ordning med stor 
omsorg. 

För att få en riktigt gam-
maldags prägel på dagen av-
slutades det hela med en 
brakmiddag där menyn var 
tagen från ett bröllop som 
hölls i Julita omkring år 
1860. 

Maten, som spelmansför-
bundets medlemmar lagat 
själva, bestod av sillsallad, 
skinka med bruna bönor, 
pepparrotskött, fisk, stek, 
risgrynskaka, saftsås samt 
bakelse. 

ELIZABETH BAUNACH 



iaoga meuiemraar. 
Bland spelmansfolket 
ns också flera inbjudna 

r både från Flens kom-
un, landstinget, länsmu-

** hembygdsföreningen 
Of; gdomsringen. 

När kommunalrådet Gun-
nar Andersson, som hade 
sällskap av fastighetschefen 
Bernt Samuelsson, tog till 
orda handlade det om vikten 

sin. 
Han betonade också vilken 

betydelse verksamheten har 
där de gamla har så mycket 
att ge till de yngre och de 
unga också ser det. 

— Intresset för vårt spel-
mansförbund är utbrett inte 
bara inom länet utan också 
utanför dess gränser, sade 
Arne Blomberg och berät-
tade om den familj som flyt-



Landshövdingen invigde 
Gustaf Wetter -stugan %% 

— Tack vare spel-
manshuset har Malm-
köping fått ett ännu hög-
re värde. 

Landshövding Bengt 
Gustavsson kunde inte 
nog berömma initiativ-
tagarna till skapandet 
av de sörmländska spel-
männens eget spelmans -
hus, Gustaf Wetterstu-
gan kallad. 

— Det är entusiaster-
na som har så stor be-
tydelse, och Gustaf Wet-
ter står som symbol för 
den entusiasmen, sade 
landshövdingen innan 
han med saxens hjälp 
klippte av det blågula 
bandet och förklarade 
spelmanshuset för in-
vigt. 

Det var många som mött 
upp för att bevittna invigning-
en av spelmanshuset på lör-
dagseftermiddagen. Huset, 
som är beläget vid Hembygds-
gården, har under ett par år 
rustats upp och gjorts i ord-
ning av Spelmansförbundets 
idoga medlemmar. 

Bland spelmansfolket fanns 
också flera inbjudna gäster bå-

de från Flens kommun, lands-
tinget, länsmuseet och Hem-
bygdsföreningen/Ungdoms-
ringen. När kommunalrådet 
Gunnar Andersson, som hade 
sällskap av fastighetschefen 
Berndt Samuelsson, tog till 
orda handlade det om vikten 
av ett gott samarbete men ock-
så om hur viktigt det är med 
initiativ både från enskilda och 
organisationer. 

Både ett standar och en liten 
present i vitt kuvert kunde 
Gunnar Andersson överlämna 
innan Arne Blomberg, tidigare 
ordförande i Spelmansförbun-
det, tog till orda. 

Glädjerikt 
För Arne Blomberg kändes 

denna dag mer glädjerik än 
någonsin nu när spelmännen 
kunnat förverkliga en av sina 
många drömmar. 

— För oss spelmän skiner 
solen nu när drömmen gått i 
uppfyllelse. Men vi har fler 
drömmar, sade Arne Blom-
berg och gav kommunens båda 
representanter några extra 
ögonkast. 

— Det är att en dag kunna 
dra in både vatten och avlopp i 
huset. — Vårt spelmanshus be-
tyder mycket för oss, fortsatte 
Arne sitt tal. 

— Här har vi världens stör-
sta samling av sörmländsk 
folkmusik. 

Han betonade också vilken 
betydelse verksamheten har 
där de gamla har så mycket 
att ge till de yngre och de unga 
också ser det. 

— Intresset för vårt spel-
mansförbund är utbrett inte 
bara inom länet utan också 
utanför dess gränser, sade Ar-
ne Blomberg och berättade om 
den familj som flyttat till 
Malmköping tack vare spel-
mansförbundet. 

Grundaren 
Gustaf Wetter 

I sitt hälsningsanförande be-
rättade Sören Olsson, Spel-
mansförbundets ordförande, 
om hur förbundet en gång bil-
dades. 

Året var 1925 och platsen 
Malmköping. Initiativtagare 
var Gustaf Wetter från Kat-
rineholm som under många år 
var en dynamisk och mycket 
duktig ledare. 

— Ett av de mest kloka be-
slut som då fattades var att 
satsa på låtuppteckning, sade 
Sören Olsson. 

I dag har man i sitt arkiv 
mellan 5.000 och 7.000 nedteck-

nade låtar och dessutom mas-
sor av visor som ännu inte 
finns på pränt. Man har också 
ett par hundra bandinspelning-
ar där människor kunnat be-
rätta och föra de muntliga tra-
ditionerna vidare i tal och 
sång. 

Sören Olsson framförde ock-
så ett särskilt tack till Flens 
kommun som bekostat mate-
rialet till upprustningen samt 
Hembygdsföreningen som 
medverkat till att Spelmans-
förbundet får disponera huset. 

Meny från 1860 
Efter invigningen och säck-

pipefanfar av Per Furå in-
bjöds samtliga att bese spel-
manshuset som rustats och 
gjorts i ordning med stor om-
sorg. 

För att få en riktigt gammal-
dags prägel på dagen avsluta-
des det hela med en brakmid-
dag där menyn var tagen från 
ett bröllop som hölls i Julita 
omkring år 1860. 

Maten, som Spelmansför-
bundets medlemmar lagat 
själva, bestod av sillsallad, 
skinka med bruna bönor, pep-
parrotskött, fisk, stek, ris-
grynskaka, saftsås samt ba-
kelse. 

ELIZABETH BAUNACH 
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Det var äkta spel-
manslgädje, när 
"Gustaf Wetterstugan" 
invigdes i Malmköping. 
Stugan är en mycket 
efterlängtad samlings-
punkt för Spelmansför-
bundet i Sörmland och 
för världens största 
sörmländska vis- och 
låtarkiv. 

Mitten 

Glada spelmän, för 
tillfället spelande invig-
ningsarrangörer, är 
Spelmansförbundets 
Sören Olsson och 
Christina Frohm. 
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Fiolmusik till skinkan då Gustaf W 

Sillsallad, 
kött, fisk, k 
och bakelse 
som för hun 

Ja, se det 
förbundet i 
Gustaf Wette 

Precis som förr hade spelmännen sin givna plats vid kalaset i Malmköping. Här är det 
Marianne Palm och Ingvar Andersson som serverar skänklåtar. 

En samlingspunkt för 
sörmländsk folkmusik kan 
inte invigas så där hur som 
helst. För att allt skulle gå till 
på tillbörligt sätt hade spel-
mansförbundet tillkallat 
både landshövding Gustavs-
son och Flens kommunal-
råd Andersson. Och dessu-
tom den mängd spelmän 
som förvandlat hembygdsfö-
reningens stuga till en spel-
mansmusikens högborg 
uppkallad efter förbundets 
kanske mest energiske ord-
förande genom tiderna -
Gustav Wetter. 

När den första omgången 
folkmusik till fiol tonat ut, 
kunde ordföranden i Söder-
manlands spelmansförbund 
Sören Olsson hälsa välkom-
men och i korta drag ge för-
bundets historia i repris. 

- Spelmännen samlades i 
Malmköping 1925 och bilda-
de spelmansförbundet, det 
första i Sverige. De satsade 
på låtuppteckning och nu 
har vi det finaste arkiv som 
finns. 

200 t immar musik 
Arne Blomberg, entusiast 

och styrelsemedlem, fortsat-
te lovordandet. 

- Vi har världens största 
samling av Sörmlandsmusik 
med fem, sex, sju tusen upp-
teckningar och 200 timmar 
inspelad musik. För oss spel-
män skiner solen idag. Det 
här är en dröm, en av våra 
många. Vi har fått ett spel-
manshem. Det är en liten 
stuga, men för oss är det ett 
slott även om det saknar be-
kvämligheter som vatten,-
avlopp och wc. 

Stort kalas med åtta rätter bjöd Sörmlands Spel-
mansförbund på. Alltihop enkom för att fira den nya 
stugan döpt efter legendaren Gustaf Wetter. 

Med en fanfar på säckpipa firade Per Furå att spel-
männen fått ett nytt hem till glädje inte enbart för ord-
förande Sören Olsson utan även för de omkring 700 
andra medlemmarna. 
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erstugan invigdes 

9t var ett 
rf kalas! 
ika med bruna bönor, pepparrots-

stek, risgrynskaka och saftsås 
Mit serverat till fiolmusik, precis 
år sedan. 
r ett riktigt kalas, när Spelmans-
lermaniand firade sin nya lokal, 
ugan i Malmköping. 
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10.000 ? 

Ur historien kan vi plocka fram idel avkaslningsrekord för 
Welbulls sorter: 1943 slog Eroica ti l l med 7.200 kg/ha. Pä 
1960-lalel nolerades 8.300 kg för Slarke och 1974 gav Hol-
me 9.000 kg per ha I praktisk odling. 

I år talas det om mer än 9.500 kg per ha för 

FOLKE 
och mer an 9.000 kg är inle ovanligt. 

Folke är en modern sort med överlägsna prestanda. Tips om 
hur den odlas Fär Du frän oss. 

Gör som flertalet veteodlare I Din bygd. Sä Folke i hösl! 
Vänd Dig ti l l vära representanter och återförsäljare! 

Weibulh 
Skännlnge 
0142/410 20 

Också landshövding 
;ngt Gustavsson stämde in 
ovsången, fast han ansåg 
l vara helt omusikalisk. 
- Folkmusiken är verkli-
tn ett genuint inslag i folk-
set. Jag tror att den här 
ugan drar till sig något 
evligt som höjer värdet på 
jn här staden. Malmköping 
[ den mest genuina av de 
nå städer vi har och det är 
»ligt att man har återskapat 
igot av lägerkaraktären. 
Med ett snabbt klipp av-
tutade landshövdingen sitt 
^rv och beredde plats för 
i vigningsfanfaren spelad 
a säckpipa av Pe r Furå. 

bröllopsmat 
Efter stugbesiktning fort-
ttte firandet med en rejäl 
iddag. Förebilden var en 
röllopsmatsedel från Julita 
160. Endast soppan sakna-
ds samt gröten var utbytt 
ot risgrynskaka. I övrigt 
nns där sillsallad, skinka 
ed bruna bönor, peppar-
tskött, fisk, korv, stek och 
ikelser. 

Alltihop var tillagat av 
edlemmarna själva och de 
ide till och med letat upp 
immaldags kläder. Dessu-
m erbjöds bordsmusik till 
aten. Ingvar Andersson 
:h Marianne Palm svarade 
r den anrättningen medan 
isterna sjöng med i skänk-
tar som den här: 
"Först kommer korven, 
ter kommer steka! Blir du 
te mätter, så ska du få 
e r " . 
Och var det någon som 
te blev mätter, så fick han 

säkert mer. Ja, se det var ett 
riktigt kalas, med mat, 
dryck, sång, spel och dans 
natten lång. 

Inger Fredriksson 

Ett klipp senare var 
spelmansförbun-
dets stuga invigd 
och landshövding 
Bengt Gustavsson 
samt ett femtiotal 
gäster kunde kliva in 
för att beskåda värl-
dens största sam-
ling av sörmländsk 
musik. 

En enda deltagare skickar Katrineholm iväg, när 
Skol-SM i friidrott avgörs i Stockholm i helgen. 
Deltagaren är långdistanslöparen Lars Verneholt 
från Bie. Men han har inget emot att resa ensam. 

- Det gör inget. Jag känner så många andra 
löpare. 

Lars Verneholt ska springa 
1500 och 3000 meter. För hans 
del börjar allvaret på fredag, då 
försöken på 1500 avgörs. Sedan 
blir det final på lördag och 3000-
meterslopp på söndag. Så det 
blir till att hålla tummarna hela 
helgen . . . 

Till 3000-metersloppet räknas 
enbart anmälningstiderna och 
efter det indelas i olika heat. 

- Jag tror det blir a-heatet för 
mig. Jo, det blir det nog, men 
det kan skilja på hundradelar. 

Lars bästa tider hittills är 4,11 
på 1500 och 9,10 på 3000. Som 
jämförelse är kvaltiderna till 
Skol-SM 4,20 respektive 9,30. 
Bästa resultatet är en åttondep-
lats från årets USM i Sundsvall. 

Lars började springa för ung-
efär fem år sedan. 

- Min kusin sprang. Hon var 
rätt duktig. 

Fem mil i veckan 
Så väcktes intresset och sedan 

har det bara fortsatt. Nu är Lars 
uppe i en träningsdos om fem-

sex dagar i veckan och varje 
vecka springer han fem, sex mil. 
Mest blir det rundor i Bie, där 
hemmaklubben heter Bie GoIF. 
Han skulle vilja träna mer på 
bana, men kolstybben i Katrine-
holm är inte specieltt lockande. 
"Riktiga" löparbanor finns när-
mast i Nyköping, Eskilstuna och 
Norrköping. I sommar har det 
blivit en tur i veckan till Nykö-
ping, där Lars fått hjälp med 
träningen. 
Tidigare har han spelat fotboll, 
bandy och badminton också, 
men nu blir det bara tid över till 
friidrott och badminton. 

- Jag springer terräng också, 
men det har gått bäst på bana i 
år. 

- Vad har du för mål? 
- Jag har inga mål. Jag kör så 

länge det är kul och det är kul 
om det går bra. 

Så då är det väl bara att 
hoppas att det ska gå bra för 
detta 16-åriga löparlöfte. Först 
och främst i Skol-SM. 

Inger Fredriksson 


