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Spelmansordtöranden fick 1700-talspolska
i present för son vid solig bodaforsstämma
Färgbildsfotograferna i Bodafors och vida däromkring hade storkalas under söndagen då Smålands
spelmansförbund jämte en 12-man na tropp ur Sörmlands spelmansförbund mötte upp, på mycket få uridantag när iförda respektive hembygders nationaldräkter. Allt som
allt var det femtiotalet ytterst vitala och trevliga herrar, som samlades för att frikostigt bereda fest för
medmänniskornas både öron och
ögon.
Det offentliga framträdandet inleddes med samling vid järn Vägsstationen, varifrån marschen sedan
gick till välljudande låtars ackompanjemang genom köpingen ända
ner till Boda, där bussarna övertog
resten av vägen till festplatsen. Före
spelmännen gick en ståtlig fanbärare. Och därnäst följde spelmansförbundets ordförande överingenjör
Gösta Klemming, överrum, vilken
marscherade lika bra bak som framlänges under det han med stråken L •
då och då gav sina kolleger en lyftning i takten. Skada bara att Boda* Spelmännen marscherar från järnvägsstationen till Hembygdsparken.
fors just nu är så semestertomt! Under normala förhållanden hade gaFrån förbundets förhandlingar må;
torna varit kantade med en tiodubbl. . antecknas, att medlemsantalet
Spel på näverlur öppnade
belt större skara än den som nu beär
120, spridda inom samtliga projublade den oförgätliga upplevelsen. Förglömmas får icke hr Thure vinsens
tre län. Styrelsen består efHur avfolkad köpingen är kan be- Wedbergs högtidliga öppnande av ter årsmötet
ordföranden, övervisas med bland annat vad en kun- hembygdsfesten. Det skedde genom ingenjör Göstaav Klemming,
skapare från Vare viksbadet hade att att han på en gott och väl två me- vice ordförande lantbrukarenöverum,
Lenmeddela: badet låg så gott som folk- ter lång näverlur utförde något båSkoglund, Ingelstad, kassör
tomt! Vad som fanns på hemmaplan de omständigt och omfångsrikt men nart
stadsbibliotekarie
Torvald
Eriksson,
blandade sig med folk från andra synnerligen melodiskt som ett gen- Vimmerby, sekreterare brukstjänste
orter i hembygdsparken, vilken av ljud från sätervallar och sommar^
sörmlandsrepresentanten fick offi- ängar. Förutom Sörmlandstroppen man Sven Carlström, Ankarsrum,
ciell bekräftelse på aitt den kan täv- framträdde Katrineholms-gruppen och vice sekreterare fabrikör Gustav
la med grännaberget och Urshults Hinneryds spelmanslag av Sunnerbo Ahlqvist, Bodafors. Som revisorer ut
terar erkännandet med tacksamhet," härad samt Tjustlaget separat. Och sågs kamrer Elias Olsson, Västervik,
men blundar icke för den välmenta som solister gav hr Lennart Skog- och häradsdomaren Fingal Nilsson,
överdriften i orden! Bodafors-red.) lund, Ingelstad, och hr Klemming Vai lnäs. Nästa års spelmans st amma
programinslag. Den sistnämnde hålles förmodligen i Ljungby-trakPå festplatsen talade hembygdsför- fina 1700-talsinstrumentet
hummeln, ten, varifrån inbju lan förelåg. Ett
eningens ordförande Einar Karlsson på
vars plektro ingenjören visade sig ingående samtal följde angående väoch gav i första hand spelmännen vara
förtrogen med. Senare på gar och medel för att väcka fler
ett hjärtligt välkomstord. Under sin aftonenväldrog
publiken ned mot Tu- ungdomars intresse och förståelse för
ordförandes ledning framförde spel- net kring torpet,
där Lilla scenens gammal fin folkmusik, som ju har
männen sedan en avdelning folkmu- teatergrupp från Solberga
på känt mycken harmoni och gedigen kulsik, vilken med varje nummer allt manér gav den Brené-Ferlinska
mer grep lyssnarna intill begektring. kommedien "Auktionen", som liv- tur att skänka sina utövare i stället
Brudmarsch från Tranås-bygden
för den sönderslitenhet och vrålanstod först i programmet, följd av, ligt senterades.
som ordföranden-introducenten pre- Från spelmansstämmans program da, som alltför ofta följer av många
senterade den "en mycket, mycket utanför hembygdsfestens ram må nutida företeelser. Söndagen inledgammal polska från Kalmar", en av n'ämnas, att samlingen skedde under des med morgonbön i Norra Sandde få låtar som är "stadsbor" av fö- lördagsaftonen, så att man vid 17- sjö kyrka, där några spelmän framdelsen. Varje framförd låt hade sin tiden kunde öva samspelning i folkfrån koret utförde en gammal
karaktär, som faittligt skildrades av skolan. Ett par timmar senare var me
från Småland. En rundtur till
hr Klemming, hela tiden buret av i det dags för stämmans öppnande på psalm
a. Lannaskede kyrka och Eksjöen bastant humor. Nyholmsvalsen Uddebergs pensionat, där flera tim- bl.
väckte givetvis stor uppmärksamhet. mar i rådplägningens och det ex- hovgårds slottsruin hörde också till
Har tidigare nämnts som Sandsjö- klusivt gemytliga samkvämets och ^örmiddagsupplevelserna.
valsen, men som en honnör åt hem- musikens teckerj snabbt flydde unbygdsparken fick den i och med den j dan. Riksspelrwannen Gustaf Wetter
12 juli 1959 sin nya beteckning, upp- I gratulerade ingenjör Klemming och
tecknad som den är av spelmannen hans familj med en musikaliskt fulloch fabrikören Gustav Ahlkvist ef- ödig tillägnan i form av en polska
ter toner och takter bevarade av efter gammal 1700-talsstil och arranghembygdsföreningens
ordförande erad i dur-moll-dur. Orsaken till
uppmärksammandet var att spelfrån fädernehemmet i Rössby.
mansordförandens familj i dagarna
begåvats med en son efter att förut
Småländsk folkmusik
bestått av far, mor och fyra
och dess särdrag skildrades kort ha
döttrar. Hr Wetter själv uppmärkoch måleriskt av ingenjör Klem- sammades
på grund av de
ming, vilken rev ner en hel del förnämliga också
fynd han gjort efter
missuppfattningar samtidigt som han grundliga studier
samlingarna på
byggde nytt istället i sinnena. Sen Carolina Rediviva ii Uppsala,
där han
flydde timmarna fort under ytterli- upptecknat
folkmusik,, som tidigare
gare medverkan av den stora spel- just ej uppmärksammats.
han
manstroppen samt av Sörmlands- så sätt tillfört kulturlivet Det
kommer
kontigenten separat varvid denna på
att
färdigställt
överlåtas
på
Spelskördade mycket bifall. Den presen- man sför bundet. Musik i lag och enterades med sitt program av Kat- skilt
flödade under kvällen överdårineholms - smålänningen
Gustaf
slösande, allt under det att ett
Wetter, guldmärkesprydd riksspel- digt
allra praktfullaste åskväder fyll- i
man och riksbekant från sitt arbete det
de synranden och himmelskupan i
bland annat med folkmusiken på med
illuminationer av omätliga mått. |
Julita Skans. Med frodig men bildad humor grep han fatt allas uppmärksamhet.
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