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Spelmansförbundets
stuga
invigdes
av landshövdingen

— Visserligen hänger regnet i luften j u s t nu, men vi i
Sörmlands s p e l m a n s f ö r b u n d tycker solen lyser ovanligt
klart denna dag.
D e t var A r n e Blomberg, tidigare ordförande i förbundet, som uttryckte sig så på lördagseftermiddagen, då
den s k G u s t a f Wetterstugan i M a l m k ö p i n g invigdes. Stugan, som ligger intill H e m b y g d s g å r d e n disponeras av
spelmansförbundet tack vare tillmötesgående från Flens
kommun och den lokala hembygdsföreningen.
Det röda trähuset har repare- vara kungars och landshövdingrats under ett par år genom fri- ars främsta uppgift, nämligen
villigt arbete. Byggnadsmate- klippa av blågula band.
rialet
har
Flens
kommun
Efter det att Bengt hållit ett
skänkt.
kort tal skred Sören Olsson fram
Det var ett 50-tal personer med en sax och överlämnade till
som samlades för invigning på landshövdingen. Efter det blev
lördagen I.,,ndshövdingeparet det fanfar. Den spelades på
fan'
la
k30m spelmansför- säckpipa av Per Furå från
h
1 - ordförande, Sören OlsGnesta.
*
Kiint representanter från
Sen gick deltagarna hysesyn i
•andsting, länsmuseet och kom- Gustaf Wetter-stugan.
Sam^»IH "
Ungarna som finns här är alla

Här har Bengt Gustafsson just klippt av det blågula bandet och
invigt Gustaf Wetter-stugan.
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iv det blågula bandet som späre ingången till stugan var det
>rtal personer som ville yttra
en Olsson vände sig persi >i
n till de flesta av de 50
gasif ia och hälsade välkommen, Kommunalrådet Gunnar
Andersson talade och överlämnade ett bordsstandar med
kommunens vapen och Arne
Blomberg uttryckte sin glädje
över att spelmansförbundet får
disponera den här stugan.
— Här finns faktiskt världens
största samling av sörmländsk
folkmusik, poängterade han.
Så kom då landshövding
Bengt Gustafsson fram för att
klara av vad som ibland påstås
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säkrare plats. Än så länge är
samlingarna inte så imponerande — även om det finns cirka
7 000 upptecknade låtar här och
ett par hundra kassettband tar
de väldigt liten plats i ett av rummen. Men det kommer nog mera så småningom.
Till slut samlades ett 50-tal
personer till ett hejdundrande
kalas i den intilliggande Länsmansgården.
Matsedeln var
densamma som var vanlig vid
bröllopsmiddagar i Julita omkring 1860. Det betydde att gästerna fick proppa i sig åtminstone dussintalet rätter under de
tre timmar det gick åt att äta sig
igenom det dignande middagsbordet.

Måndagen den 17 september 1984

Spelmanshuset i Malmköping

Nu har en av våra drömmar gått i uppfyllelse, sade Arne
Blomberg, tidigare ordförande numera styrelsemedlem i
Södermanlands spelmansförbund i sitt invigningstal. Bredvid står Sören Olsson, nuvarande ordföranden.

invigt

— Tack vare spelmanshuset har Malmköping fått ett ännu
högre värde. Bengt Gustavsson talade och klippte bandet
när Gustaf Wetterstugan invigdes på lördagen.

"Nu har en dröm
blivit verklighet"

— Tack vare spelmanshuset har
Malmköping
fått ett ännu högre värde.
Landshövding
Bengt
Gustavsson kunde inte
nog berömma initiativtagarna till skapandet a v de
sörmländska
spelmännens eget spelmanshus,
Gustaf Wetterstugan kallad.

av ett gott samarbete men
också om hur viktigt det är
med initiativ både från enskilda och organisationer.
Både ett standar och en liten present i vitt kuvert
kunde Gunnar Andersson
överlämna
innan
Arne
Blomberg, tidigare ordförande i spelmansförbundet
tog till orda.

— Det är entusiasterna
som han.så stor betydelse
och Gustaf Wetter står som
symbol för den entusiasmen,
sade landshövdingen innan
han
med saxens
hjälp
klippte av det blågula bandet och förklarade spelmanshuset för invigt.

För Arne Blomberg kändes denna dag mer glädjerik
än någonsin, nu när spelmännen kunnat förverkliga
en av sina många drömmar.
— För oss spelmän skiner
solen nu när drömmen gått i
uppfyllelse. Men vi har flera
drömmar, sade Arne Blomberg och gav kommunens
båda representanter några
extra ögonkast.
— Det är att en dag kunna
dra in både vatten och avlopp i huset. Vårt spelmanshus betyder mycket för oss
fortsatte Arne sitt tal. — Här
har vi världens största sam-

Invigning
Det var många som mött
upp för att bevittna invigningen av spelmanshuset på
lördagseftermiddagen. Huset, som är beläget vid Hembygdsgården har under ett
par år rustats upp och gjorts

Glädjerikt

tat till Malmköping tack
vare spelmansförbundet.
I sitt hälsningsanförande
berättade
Sören
Olsson,
spelmansförbundets ordförande om hur förbundet en
gång bildades.
Året var 1925 och platsen
Malmköping. Initiativtagare
var Gustaf Wetter som under många år var en dynamisk och mycket duktig ledare.
— Ett av de mest kloka beslut som då fattades var att
satsa på
låtuppteckning,
sade Sören Olsson.
I dag har man i sitt arkiv
mellan 5 000 och 7 000 nedtecknade låtar och dessutom
massor av visor som ännu
inte finns på pränt. Man har
också ett par hundra bandinspelningar där människor
kunnat berätta och föra de
muntliga traditionerna vidare i tal och sång.
Sören Olsson framförde
också ett särskilt tack till

Flens kommun som bekostat
materialet
till
upprustningen ,samt till hembygdsföreningen som medverkat
till att spelmansförbundet
får disponera huset.

Meny från 1860
Efter
invigningen
och
säckpipefanfar av Per Furå
inbjöds .samtliga att bese
spelmanshuset som rustats
och gjorts i ordning med stor
omsorg.
För att få en riktigt gammaldags prägel på dagen avslutades det hela med en
brakmiddag där menyn var
tagen från ett bröllop som
hölls i Julita omkring år
1860.
Maten, som spelmansförbundets medlemmar lagat
själva, bestod av sillsallad,
skinka med bruna bönor,
pepparrotskött, fisk, stek,
risgrynskaka, saftsås samt
bakelse.
ELIZABETH BAUNACH

iaoga meuiemraar.
Bland
spelmansfolket
ns också flera inbjudna
r både från Flens komun, landstinget, länsmu**
hembygdsföreningen
Of;
gdomsringen.
När kommunalrådet Gunnar Andersson, som hade
sällskap av fastighetschefen
Bernt Samuelsson, tog till
orda handlade det om vikten

sin.
Han betonade också vilken
betydelse verksamheten har
där de gamla har så mycket
att ge till de yngre och de
unga också ser det.
— Intresset för vårt spelmansförbund är utbrett inte
bara inom länet utan också
utanför dess gränser, sade
Arne Blomberg och berättade om den familj som flyt-

Landshövdingen invigde
Gustaf Wetter -stugan %%
— Tack vare spelmanshuset har Malmköping fått ett ännu högre värde.
Landshövding
Bengt
Gustavsson kunde inte
nog berömma initiativtagarna till skapandet
av de sörmländska spelmännens eget spelmans hus, Gustaf Wetterstugan kallad.
— Det är entusiasterna som har så stor betydelse, och Gustaf Wetter står som symbol för
den entusiasmen, sade
landshövdingen
innan
han med saxens hjälp
klippte av det blågula
bandet och förklarade
spelmanshuset för invigt.
Det var många som mött
upp för att bevittna invigningen av spelmanshuset på lördagseftermiddagen.
Huset,
som är beläget vid Hembygdsgården, har under ett par år
rustats upp och gjorts i ordning av Spelmansförbundets
idoga medlemmar.
Bland spelmansfolket fanns
också flera inbjudna gäster bå-

de från Flens kommun, landstinget, länsmuseet och Hembygdsföreningen/Ungdomsringen. När kommunalrådet
Gunnar Andersson, som hade
sällskap av fastighetschefen
Berndt Samuelsson, tog till
orda handlade det om vikten
av ett gott samarbete men också om hur viktigt det är med
initiativ både från enskilda och
organisationer.
Både ett standar och en liten
present i vitt kuvert kunde
Gunnar Andersson överlämna
innan Arne Blomberg, tidigare
ordförande i Spelmansförbundet, tog till orda.

Glädjerikt
För Arne Blomberg kändes
denna dag mer glädjerik än
någonsin nu när spelmännen
kunnat förverkliga en av sina
många drömmar.
— För oss spelmän skiner
solen nu när drömmen gått i
uppfyllelse. Men vi har fler
drömmar, sade Arne Blomberg och gav kommunens båda
representanter några extra
ögonkast.
— Det är att en dag kunna
dra in både vatten och avlopp i
huset. — Vårt spelmanshus betyder mycket för oss, fortsatte
Arne sitt tal.

— Här har vi världens största samling av sörmländsk
folkmusik.
Han betonade också vilken
betydelse verksamheten har
där de gamla har så mycket
att ge till de yngre och de unga
också ser det.
— Intresset för vårt spelmansförbund är utbrett inte
bara inom länet utan också
utanför dess gränser, sade Arne Blomberg och berättade om
den familj som flyttat till
Malmköping tack vare spelmansförbundet.

Grundaren
Gustaf Wetter
I sitt hälsningsanförande berättade Sören Olsson, Spelmansförbundets
ordförande,
om hur förbundet en gång bildades.
Året var 1925 och platsen
Malmköping.
Initiativtagare
var Gustaf Wetter från Katrineholm som under många år
var en dynamisk och mycket
duktig ledare.
— Ett av de mest kloka beslut som då fattades var att
satsa på låtuppteckning, sade
Sören Olsson.
I dag har man i sitt arkiv
mellan 5.000 och 7.000 nedteck-

nade låtar och dessutom massor av visor som ännu inte
finns på pränt. Man har också
ett par hundra bandinspelningar där människor kunnat berätta och föra de muntliga traditionerna vidare i tal och
sång.
Sören Olsson framförde också ett särskilt tack till Flens
kommun som bekostat materialet till upprustningen samt
Hembygdsföreningen
som
medverkat till att Spelmansförbundet får disponera huset.

Meny från 1860
Efter invigningen och säckpipefanfar av Per Furå inbjöds samtliga att bese spelmanshuset som rustats och
gjorts i ordning med stor omsorg.
För att få en riktigt gammaldags prägel på dagen avslutades det hela med en brakmiddag där menyn var tagen från
ett bröllop som hölls i Julita
omkring år 1860.
Maten, som Spelmansförbundets
medlemmar
lagat
själva, bestod av sillsallad,
skinka med bruna bönor, pepparrotskött, fisk, stek, risgrynskaka, saftsås samt bakelse.
ELIZABETH BAUNACH
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Det var äkta spelmanslgädje,
när
"Gustaf Wetterstugan"
invigdes i Malmköping.
Stugan är en mycket
efterlängtad samlingspunkt för Spelmansförbundet i Sörmland och
för världens största
sörmländska vis- och
låtarkiv.
Mitten

Glada spelmän, för
tillfället spelande invigningsarrangörer,
är
Spelmansförbundets
Sören Olsson och
Christina Frohm.
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Fiolmusik till skinkan

Precis som förr hade spelmännen sin givna plats vid kalaset i Malmköping. Här är det
Marianne Palm och Ingvar Andersson som serverar skänklåtar.
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erstugan invigdes

9t var ett
rf kalas!
ika med bruna bönor, pepparrotsstek, risgrynskaka och saftsås
Mit serverat till fiolmusik, precis
år sedan.
r ett riktigt kalas, när Spelmanslermaniand firade sin nya lokal,
ugan i Malmköping.
Också
landshövding
;ngt Gustavsson stämde in
ovsången, fast han ansåg
l vara helt omusikalisk.
- F o l k m u s i k e n är verklitn ett genuint inslag i folkset. Jag tror att d e n här
ugan drar till sig något
evligt som h ö j e r värdet på
j n här staden. Malmköping
[ d e n mest genuina a v d e
nå städer vi har och det är
»ligt att man har återskapat
igot av lägerkaraktären.
M e d ett snabbt klipp avtutade landshövdingen sitt
^rv och b e r e d d e plats för
i vigningsfanfaren
spelad
a säckpipa av P e r Furå.

bröllopsmat
Efter stugbesiktning fortttte firandet m e d e n rejäl
i d d a g . F ö r e b i l d e n var en
röllopsmatsedel från Julita
160. Endast soppan saknads samt gröten var utbytt
ot risgrynskaka. I övrigt
nns där sillsallad, skinka
e d bruna bönor, p e p p a r tskött, fisk, korv, stek och
ikelser.
Alltihop var tillagat av
edlemmarna själva och d e
i d e till och m e d letat upp
immaldags kläder. Dessum erbjöds bordsmusik till
aten. I n g v a r
Andersson
:h Marianne P a l m svarade
r den anrättningen m e d a n
isterna sjöng m e d i skänktar som den här:
"Först kommer korven,
ter k o m m e r steka! Blir du

säkert mer. Ja, se det v a r ett
riktigt
kalas,
med
mat,
d r y c k , sång, spel och dans
natten lång.
Inger Fredriksson

Ett klipp senare var
spelmansförbundets stuga invigd
och
landshövding
Bengt Gustavsson
samt ett femtiotal
gäster kunde kliva in
för att beskåda världens största samling av sörmländsk
musik.
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En enda deltagare skickar Katrineholm iväg, när
Skol-SM i friidrott avgörs i Stockholm i helgen.
Deltagaren är långdistanslöparen Lars Verneholt
från Bie. Men han har inget emot att resa ensam.
- Det gör inget. Jag känner så många andra
löpare.
Lars Verneholt ska springa
1500 och 3000 meter. För hans
del börjar allvaret på fredag, då
försöken på 1500 avgörs. Sedan
blir det final på lördag och 3000-

sex dagar i veckan och varje
vecka springer han fem, sex mil.
Mest blir det rundor i Bie, där
hemmaklubben heter Bie GoIF.
Han skulle vilja träna mer på
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