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R< 411 väder skrämde inte glada
spelmän på stämma i Brevens

1. Spelmans basarna
Gustaf
Wetter, Sörmland, Bengt Carlsson
tergötland
och
Bertil
Rydemalm, Närke, spelar här en vacker
vals för folkdanstösen Christina Löchen,
Örebro.

Sveriges, yngsid J ock dansar o k:tnde man tu cd all säkerhet se
spelmansstämman
i
Brevens
bruk. Det är lilla Ann Karlsson,
bro} med
kavaljer Göran Köpberg, också från
Örebro.
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Spelmansbasen i Närke, Bertil Rydberg, var säkert inte glad på söndagsmorgonen, då han genom fönstrejt såg den kulna och regniga väderleken, Men säg något som kan slå ner humöret på en glad speleman,
även om vädrets makter inte är nådiga, och man vet med sig att ha
hand om arrangemangen för den årliga trelandsskapsstämman för spelemän från Närke, Sörmland och Östergötland i Brev'ens bruk.
Med hopp om bättre väder bar det
av mot det idylliska lilla bruket på
söndagsmiddagen — och si — för en
optimist ordnar det sig alltid. Alla
glada spelmän från de tre landskapen hade mött upp trots regn och
rusk, och i stället för att hålla till på
den stora bruksplanen fick man nu
vara i den vackra Brevensgården,
vars stora samlingssal snart blev fullsatt både av spelmän och åhörare.
Ja, så kunde Bertil Rydberg leda
de mellan fyrtio och femtio spelmännen med den trevliga dalalåten " T i
budom" som inledning Den låten
kanske våra dagars ungdomar bättre känner igen som "Dalatwist", nå_
got förvanskad och omgjord av Thore Skogman. I sitt välkomsttal påminde Bertil Rydberg om att det var
det åttonde året i följd, som man
på detta sätt samlas till trelandskapsstämma i Brevens bruk, och eftersom det var Närkes spelmansförbund
som detta år stod för värdskapet hälsade han sina spelmanskollegor från
Sörmland och Östergötland hjärtligt
välkomna.
Så blev det den glade och inspirerande allspelsledaren och riksspelmannen Gustaf Wetter, som fick ta
hand om ledningen för den stora
spelmansskaran, fiolerna i väjklingande allspel ljöd ut i salen i bl. a.
värmlandsvalsen av Jonas på Näset
och en östgötapojska. •
Så blev det sörmlandsspelmännens
tur att ensamma spela några låtar.
Det blev en skänklåt från det egna
landskapet och en trevlig polska, som
Gustaf Wetter ledde sina spelmän i

de man sedan en vacker sörmländsk
visa, som nästan hade sakrala tongångar. Den har också spelats mycket i kyrkor, omtalade Gustaf Wet
ter.
På ett mycket trevligt sätt berättade sedan fru Mona Larsson, Täby,
sagor på närkesmål. En var för övrigt av den märklige sagoförfattaren
och närkingen Nils Miintzing. Det
var en uppskattad programpunkt både av barn och vuxna.
Efter en paus blev det sedan öst
göraspelmännens tur att under ledning av sin ordf. Bengt Carlsson stå
för underhållningen. De var inte
många i år, men hade ett trevligt
och välklingande program att framföra med polskor, valser m. fl. låtar
från Östergötland.
Närkingarna med Bertil Rydberg
spelade också sina låtar bra, och den
som klingade kanske allra bäst var
Närkes brudmarsch.
Till sist blev det åter allspel, då
alla fiolerna klingade i "Sensommar,
vals" från Östergötland, brudmarsch
från Österåker och trollen
brudmarsch från Ovanåker i Hälsingland.
Sedan spelmännen gjort sitt, var
vädret bättre, och man kunde förflytta sig till den stora fina gräs
planen framför Brevensgården, där
ett folkdanslag från Örebro folkdans
gille med medverkan från Örebro
kulturella förening fägnade åskådarna med trevligt framförda folkdan
ser. Särskilt road blev man av ett
par småttingar i folkdräkter, som li-

Bilden visar jrån vänster
Norrköping, Axel Nordling,

Josef
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Nils Pette
Krysa

Oväder tvinga
under tak

Södermanlands, Östergötlands och Närkes sp
vanliga spelmansstämma vid Brevens bruk. Ett 4
var att stämman skulle avverkas utomhus men et
dock tak över huvudet i Brevensgården och där
sig bör vid dylika arrangemang var stämningen
terades.

Man inledde med Ti budom och | vudsakligen
Sommarens glädje (Ti budom bety- en del allspe
ren. Söderma
der Till fäboden) varefter Bertil Rydunder lednin
berg, ordförande i Örebro läns folk- Wetter börja
musikförbund, hälsade välkommen. lands spelm
Stämman genomfördas därefter hu- AV ordfförtan

