Flaggfest med
fana till
V Rekarne CKF

Jordfästningar

I Stora Sundby slottspark har
Svenska flaggans dag blivit bygdens stora samlingsdag under de
sju år den firats där.
Trots att det blåste kallt från
Hjälmaren hade åtskilliga 6 juni-firare församlats i den natursköna
miljön för att bese flaggparaden.
I spetsen tågade Eskilstunagardet i sina ljusblå dräkter, och därefter följde flaggorna som bars av
hemvärnet, lottorna, idrottsföreningar m.fl. Alla barn hade också
små flaggor i händerna.
Efter körsång av Öja-Västermo
och Gillberga - Lista kyrkokörer
och högtidstalet av ryttmästare
Fredrik von Celsing följde överlämning av fanor och även några flaggor delades ut.
Väster-Rekarne kretsen av CKF
fick mottaga sin fana genom kretsordförande Marianne Hellberg,
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— I Nordanåskapellet, Katrineholm, jordfästes på fredagen
förre ämnesläraren Gustaf Wetter, Dalagatan 15, Katrineholm.
Officiant var kyrkoherde Sten
Stenberg och sorgemusiken utfördes av musikdirektör Rune
Jansson. Akten inramades med
musik av dels Sörmlands spelmansförbund dels av Katrineholms spelmanslag.
I den rika blomstergärden
ingick blommor från Katrineholms spelmanslag, Katrineholms hembygdsförening, Statspensionärerna, Katrineholms
kommun, Katrineholms skolstyrelse, Katrineholms musiksällskap, Djulö låtlag, avgångsklasserna i Södra kolan 1941, elever
1941—45, Visans vänner, Sörmlands hembygdsförening, Sörmlands spelmän i Sörmlands spelmansförbund, Bröderna i Sörmlands Grip, Nyköpings spelmansgille, Västra Vingåkers
Hembygdsförening, Örebro läns
folkmusikförbund, öster götlands spelmansförbund, Södertälje spelmanslag, Verdandis
folkdanslag, Björkviks hembygdsförening, Kungsörs spelmanslag, Gränna hembygdsförening, Stockholms spelmansgille, Malmabygdens spelmanslag och folkdanslag, Svenska
ungdomsringen för bygdekulturriksstyrelsen, Salems gille,
och dessutom hade gåvor
skänkts till Lutherhjälpen och
Sköldinge församlings blomsterfond.

Spelmansstämma
i Katrineholm
På lördag träffas medlemmarna i Södermanlands spelmansförbund till årsmöte i Katrineholms Folkets hus. I samband
med årsmötet arrangeras spelmansstämma. Många av de spelmansgrupper som finns i länet
kommer att medverka. Bl a
Katrineholms spelmanslag, Nyköpingshus spelmansgille. På
plats kommer också att finnas
två sörmlänningar som blivit
allt mer uppmärksammade i
folkmusiksammanhang, nämligen Christina Frohm och Ingvar
Andersson.
Sörmlands spelmansförbund
har anor sedan 1925. Det är det
äldsta spelmansförbundet i landet. Med cirka 550 medlemmar
— och så ett av de största.
Nyligen bortgångne spelmannen Gustaf Wetter från Katrineholm, var under en lång period
den verklige stöttepelaren och
eldsjälen i förbundsarbetet.
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Näshulta folkdanslag ger en uppvisning i hästhagen vid flaggfirandet i St
Sundby.

Wetter hedrad på
spelmansstämman
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Folkets hus var skådeplatsen
för Södermanlands spelmansförbunds årsmöte och spelmansstämma på lördagen. Ett 30-tal
spelmän hedrade Katrineholmsspelmannen Gustaf Wetters
bortgång med att spela låtar
som han komponerat. Wetter
var med och startade förbundet
redan 1925 och var dess ordförande i 30 år. Han gjorde sig
känd som en stor spelman och
lämnar ett stort tomrum efter
sig.
På årsmötet beslutades att en
minnessten ska upprättas över
Gustaf Wetter. En minnesfond

ska startas och kulturnämnden
tänker ge ut låtar som Wetter
insamlat och skrivit ned.
Till ny ordförande efter Sören
Olsson valdes Ingvar Andersson. övriga i styrelsen blev,
Henry Sjöberg, Christina
Frohm, Helmer Jansson, Carin
Blomberg och Anders Eklund.
Efter årsmötet drog man
igång med spelmansstämman
med ett 30-tal spelmän. Stämman genomfördes utan den
traditionella dansen, detta beroende på Gustaf Wetters bortgång. Genuin folkmusik tonade
ut från fiolerna och publiken
(tyvärr bara ett 90-tal) trivdes.

Okat samarbete i
hembygdsrörelsen
SÖDERTÄLJE (LT| Allt talar
för att samarbetet mellan de olika hembygdsorganisationerna
inom Södermanland inom en
snar framtid kommer att intensifieras. Ett klart uttryck för
detta gavs härom kvällen när representanter för Södermanlands
hembygdsförbund, Södermanlands läns hemslöjdsförening,
Södermanlands spelmansförbund och Sörmlandsdistriktet
av Svenska ungdomsringen var
samlade på landstinget. Som inbjudare stod hembygdsförbundet och sammanträdet leddes av
dess ordförande, landstingsdirektör Erik Algevik.
Man hann under kvällens lopp diskutera många frågor av gemensamt intresse. I förgrunden stod
bl a det ökade intresset för hembygdsdräkter. Men kom där fram
till att ett ökat samarbete mellan
förbunden bl a kunde medföra en
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bättre avpassad lagerhållning av
material på hemslöjdsföreningens
försäljningsställen samt grundligare forskning i dräkthistoria.
Önskemål om ett centralt arkiv
framfördes från spelmansförbundet, som nu har sitt stora arkiv på
två platser inom landskapet. Eftersom hembygdsförbundet nu
överlämnat den museala sidan av
sin verksamhet till Stiftelsen Södermanlands museum, diskuterades också organisatoriska och administrativa frågor i största allmänhet. Kanske leder detta till administrativ samverkan mellan vissa förbund.
Det direkta resultatet av sammankomsten blev ett beslut om en
liknande träff under senvintern
nästa år samt anordnande av en
gemensam temadag för medlemmarna i de fyra organisationerna.
Att förbereda denna utågs en
kommitté på fyra personer, en representant per förbund.

