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Spelmans Stämma i sommar 
Misstag skall inte upprepas 

i x t blir en ny spelmansstämma i Katrineholm i sommar. Den 24 augusti kommer spelmän frän de omgi-
vande länen att bjudas till Katrineholm och Stadsparken där spelmansnestom själv, Gustaf Wetter, tar emot 
E nligt vad NT erfar kommer man den här gängen inte att göra om fjolårets misstag med den uteblivna 
pinnonseringen inför arrangemanget Det var kulturnämnden i Katrineholms kommun som den gången lova-
^ att svara för publiciteten kring stämman. Nägra annonser kom dock aldrig in i tidningarna och spel-
^lansstämman blev inte den publiksuccé man tänkt sig frän början. Stadsparken var glest besatt trots det 
j vackra vädret 

, Men i år skall det alltså bli 
ändring. Kulturnämnden medverkar 
även den här gången och nu har man 
lovat att allt skall klafTa. Förra årets 
misstag berodde på en serie olyckliga 
omständigheter. 

Gustaf Wetter berättar för N T att 
spcimansstämman skall genomföras 
på gammalt beprövat sätt. D v s med 
inbjudna gäster från alla delar av lan-
det men främst från omgivande län 
och orter. 

- Vi tänker inte ta upp någon 
entré. Det är roligare om folk får 
komma och gå som de vill. Vi skall 
nog klara det här ändå, menar Gustaf 
Wetter. 

Han förlitar sig nu på att Katrine-
holms kommun ställer sig välvillig ge-
nom ett ekonomiskt bidrag. Man räk-
nar med att få ungefär 2.000 kr. 

Små ersättningar 
Nu är inte detta några pengar att 

tala om. De räcker inte långt, 
berättar hr Wetter. 

- Vi får naturligtvis ta ur egen 
kassa och de ersättningar som 

betalas ut blir av kända skäl små. Det 
rör sig om små resebidrag till de spel-
män som gästar oss. 

Gustaf Wetter tror vidare på 
Stadsparken som en utmärkt plats att 
hålla spelmansstämmor på. 

— Ja, den rymmer ju praktiskt ta-
get hur mycket folk som helst och 
dessutom är den väldigt vacker och 
detta skall inte underskattas. Det är 
väsentligt att folk trivs, säger han. 

Svars visiter 
Han berättar vidare att spelmän 

från Katrineholm och Sörmland åker 
till Östergötland veckan före stäm-
man för att medverka vid en spel-
mansstämma i Linköping. En stäm-
ma som kommer att hållas i Gamla 
Linköping. 

— Vi hoppas naturligtvis på svars-
visiter så att vi får lite folk till Katri-
neholm. 

Men han avslöjar också att man 
faktiskt tänker ta det lite lugnt den 
här säsongen. 

— Vi ser fram mot nästa är, då 
fyller nämligen Spelmansför.bundet i 

Sörmland 50 år. Det är Sveriges älds-
ta förbund och det betyder att det 
blir många stämmor runt om i länet. 

- Det kommer alldeles säkert att 
bli en stor s tämma i Katrineholm och 
det är denna vi måste ladda upp 
inför, säger hr Wetter. 

Malmköpingsstämma 
Södermanlands spehnansförbund 

bildades i Malmköping 1925 och det-
ta förpliktar naturligtvis till en extra 
stor s tämma i Malmköping. 

- Alla spelmansförbund i Sverige 
kommer att få inbjudningar till våra 
stämmor så det finns möjlighet att det 
blir något extra. 

- Vi vill därför ta det lite lugnare 
nu och i stället se framåt. Men det 
betyder inte att det blir "avslaget" i 
Katrineholm. Vi vet ännu inte säkert 
vilka som skall medverka men roligt 
skall det i alla fall bli, förklarar Gu-
staf Wetter som i förra veckan in-
spekterade Stadsparken, lagom när 
vårförberedelserna påbörjades av 
parkförvaltningens personal. 

Det blir en spelmansstämma i är igen i Stadsparken i Katrineholm. Den 24 augusti kommer Gustaf Wetter att marschera in pä scenen tillsam-
mans med spelmän frän Katrineholm och övriga Sörmland. Han hoppas ocksä pä gäster frän de omgivande länen och att vädret inte sviker. Den 
här gängen kommer man inte att göra om misstaget med utebliven annonsering inför arrangemanget. 

I en ålder av nyss fyllda 79 år In-
somnade stilla för alltid på onsda-
gen förre lantbrukaren Martin Me-
lln, Glmmersta, Jullta. 

Martin Melln var född på Glm-
mersta. yngst av sju syskon, vilka 
alla nu är ur tiden. Han blev moder-
lös redan vid åtta månaders ålder 
och kom Ull fosterföräldrar 1 nära 
släkten på gården Gröndal på vilken 
han kom att tillbringa huvuddelen 
av sin levnadstid. Han var först fos-
terföräldrarna behjälplig på går-
den, därefter tog han sig an vårdna-
den om de gamla. Jordbruket blev 
hans huvudsakliga sysselsättning. 
De senaste sju åren bodde han på 
Glmmersta, frånsett avslutande tre 
veckor på Almgården. 

Den bortgångne var en glad och 
tacksam man, han gladde många 
med fiolen och hyste själv en varm 
kärlek till allmogemuslken. I övrigt 
var naturlivet den varmaste hob-
byn. 

Närmast sörjande är syskonbarn 
och kusiner. 


