Spelmansförbundet firar
40-årig tillvaro i pingst
»Den största festlighet som
vi ställt till med» kallar Gustaf
Wetter det 40-årsjubileum som
Sörmlands spelmansförbund firar i pingst. Man börjar på
pingstdagen med stor spelmansstämma på Nyköpingshus
och på annandagen blir det
framträdande i Katrineholms
stadspark, där många utländska
gäster från Finland, Norge och
Skåne (!) står för huvuddelen
av programmet.

Man inleder festligheterna på
Nyköpingshus med stor inmarsch
till inre borggården, och man
räknar med att samtliga spelmansförbund plus utländska gäster kommer att- delta i marschen.
Därefter följer spelmansstämma

och firande av Svenska Flaggans
dag.
Ett sörmländskt bondbröllop
kommer att arrangeras där spelmännen svarar för de ceremoniella bröllopslåtarna.
Efter bröllopet blir det middag
på Träffen där alla sammanslutningar kommer att framträda
med sång, dans och spel. Festen
fortsätter till framåt småtimmarna.
v
Många giftaslystna har anmält
sig för att få bli huvudpersoner
i bröllop och en jury väljer brudparet på pingstafton.
På annandagen kommer man
att hylla avlidna spelmän med
kransnedläggning och musik vid
gravarna.
Förbundets stiftare

Ernst Granhammar och dess
förre ordförande Ivan Hultström
som vilar på Flöda kyrkogård
kommer att hedras liksom Nils
Eriksson i Flenmo på Mellösa
kyrkogård. Löjtnant Arthur Bäckströms grav vid Julita Skans
kyrka får också besök.
Efter evenemanget i Katrineholms stadspark på annandagen
blir det middag för gästerna på
stadshotellet.
Spelmansförbundet firar sitt
jubileum i tacksamhet över de
gångna årens verksamhet och i
glädje över att den sörmländska
folkmusiken lever och utvecklas,
skriver förbundets ordförande
Gustaf Wetter i sin inbjudan till
festligheterna.

SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND firar sitt 40-årsjubileum med stor

SPELMANSSTAMMA
på Nyköpingshus
Kl. 15.00: Medverkan i firandet av
Svenska flaggans dag.
Kl. 16.00: ETT SÖRMLÄNDSKT BONDBRÖLLOP enligt 100-årig tradition firas på INRE
BORGGÅRDEN. Ett 10-tal stålman moHvwrUar

PINGSTDAGEN
med
början

M.

13.00

Katrineholms Stadspark
Annandag pingst kl. 13.30
Ett 100-tal spelmän, bl. a. från Norge och Finland medverkar vid Förbundets genom tiderna

