
M å n d a g e n den 2 9 januar i 1 9 9 0 

Spelmans gruppen Simmings spelade genuin folkmusik. 

Premiär för nygamla 
bröllopsmarscher 

Nu ska sörmlänningarna 
kunna gifta s ig till hembyg-
dens egna tongångar. 

Efter ett pionjärarbete 
av sörmländska kyrkomu-
siker har landskapets egna 
gamla brudmarseher åter 
blivit t i l lgängliga som bröl-
lopsmusik. 

Brudmarscherna har 
plockats fram frän dam-
miga arkiv och arrange-
rats om för kyrkorgeln* 

Och i lördags var det be-
jublad nypremiär i Lilla 
Malma kyrka. 

Redan har tolv av brudmar-
schema fästs på notpapper. 
Sju av dessa spelades i Lilla 
Malma i lördags. 

En välfylld kyrka fick 
lyssna till tre organister: 
Bengt Nelvig, från S:t Nicolai 

i Nyköping, Torvald Johans-
son från Strängnäs domkyrko-
församling och Lilla Mal mas 
egen Arne Dahlqvist, före 
detta kantor i församlingen. 

Och om inte det vore nog 
kryddades tillställningen även 
med två spelmansinslag. 
Riksspelman Christina Frohm 
från Gnesta spelade brudmar-
scher från Oppunda och Hölö, 
och folkmusikgruppen Sim-
migs med svensk säckpipa i 
ensemblen spelade ett knippe 
välkända gånglåtar från land-
skapet. 

• Brudmarscherna 
Men det var naturligtvis 

brudmarscherna på orgeln 
som var huvudevenemanget. 
Brudmarscherna har letats 
fram med anledning av Folk-
musik- och dansåret. 

Initiativtagare har Sörm-
lands Spelmansförbund och 
Sveriges Kyrkliga studieför-
bund varit med benäget stöd 
från stiftelsen Kultur i Sörm-
land. 

Eldsjälen i den sistnämnda 
organisationen, Anita Hed-
lund, hade vid konserten myc-
ket att berätta om brudmar-
schemas långa väg till de 
sörmländska kyrkorna. 

Hon pekade på det faktum 
att Flen var kraftigt överre-
presenterat bland de återupp-
täckta brudmarscherna. 

På konserten spelades en 
variant som kallas Gammal 
brudmarsch efter O Hussén 
som musikfanjukaren Emil 
Söderqvist tecknade ned i bör-
jan av seklet, senare spelades 
även Brudmarsch efter Gus-
tav Persson. 

Det finns alltså Ute att välja 
på för de Flensbor som ska 
skrida uppför altargången 
framöver. 

Även Sköldinge och Dunker 
var representerat i program-
bladet. 

Just tillkomsthistorien 
bakom nedteckningen av Dun-
kers brudmarsch är typisk för 
hur ett lokalt kulturarv räd-
dats kvar till eftervärlden. 

Spelmannen Erik-Albert 
Gustavsson, boende på Ekeby 
gård, står som nedtecknare. 
Han kom i kontakt med den lo-
kala traditionen och ville fästa 
traktens vackra brudmarsch 
på papper. Noter hade han lärt 
sig av klockaren i byn. Och nu 
har Arne Dahlqvist arrange-
rat för orgel. 

ULF LAVEBORG 
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Sörmländ: 
bradmars» 
i lilla Mal 

Minnesrik, intressant och sä-
kerligen mycket välbesökt blir 
den konsert som på lörring anord-
nas i lilla Malma kyrka. 

Det handlar nämligen om ett 
uruppförande där sörmländska 
brudmarscher som arrangerats 
för orgel fram föres för första 
gAngen. 

Under dc senaste dcccnnicrna 
har brudpar i kyrkan vigls lill to-
nerna av brudmarseher hämtade 
mer eller mindre långt ifrfln. Om 
några brudpar önskat fA cn brud-
marsch av folkligt ursprung har 
det bara funnits ett par fr An norra 
delarna av Sverige att tillgå i ar-
rangemang för orgel. 

Samtidigt har cn inventering 
visat att i Sörmlands spelmans-
förbunds arkiv finns det över 
hundra marscher upptecknade 
efter sörmländska spelmän. 

Uppteckningarna är gjorda så 
som cn spelman cn gång spelade 
dem, men hur många av dagens 
brudpar har tillgång till spelmän. 

En organist brukar däremot 

finnas på plats. 

Ett antal sörmländska kyrko-
musiker liar gått igenom det här 
digra materialet av marscher. Sex 
kyrkomusiker har lill dags dato 
skrivit arrangemang för orgel på 
marscher de funnit. TA lördag 
presenteras cn liten utgåva med 
tolv sörmländska brudmarseher 
arrangerade för orgel. 

FOUKJET 
Lördag 27 januari 1990 Lördag 27 januari 1990 

Uruppförande av 
i n i •• 

Idag, lördag, samlas 
kyrkomusiker från Sörm-
land till konferens i Malm-
köping. Som avslutning 
arrangeras en konsert i L:a 
Malma kyrka, där publiken 
får vara med om urupp-
förandet av några sörm-
ländska brudmarscher, vil-
ka arrangerats för orgel. 

Under lång tid har b rudpar 
vigts i kyrkan till tonerna av 
brudmarseher som hämtats 
ganska långt bort ifrån. Men en 

inventering har visat att det i 
Sörmlands spelmansförbunds 
arkiv finns över hundratalet 
marscher upptecknade efter 
sörmländska spelmän. 

Det här materialet har gåtts 
igenom av några sörmländska 
kyrkomusiker. Sex av dessa 
musiker har hittills skrivit arran-
gemang för orgel av brudmar-
scher. Det är tolv av dessa mar-
scher som ska presenteras i Lilla 
Malma kyrka. 

Organister blir kantor Arne 
Dahlquist, L:a Malma, Torvald 

Johansson, Domkyrkoförsam-
lingen i Strängnäs samt Bengt 
Nelvig, tidigare organist i Ny-
köping. 

Dessutom spelar r iksspelman 
Christina Frohm, Gnesta, och 
folkmusikgruppen Simmings 
genuin folkmusik. I g ruppen 
spelas bl a säckpipa. 

Att det här samarbete t mellan 
kyrkomusiker och spelmän 
kommit till stånd har med Folk-
musik- och dansåret att göra. 


