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Fredagen den 2 1 september 1 9 8 4

5 8 : e årgången

Akta spelmansglädje
marna

t!

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 då Gustaf Wetter

Se de
riktigi
Sillsallad, skinka i
kött, fisk, korv, st
och bakeiserr Allt i
som för hundra år a
Ja, se det var ett
förbundet i Södern
Gustaf Wetterstugai

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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En
samlingspunkt
för
sörmländsk folkmusik kan
inte invigas så där hur som
helst. För att allt skulle gå till
på tillbörligt sätt hade spelmansförbundet
tillkallat
både landshövding Gustavsson och Flens kommunalråd Andersson. Och dessutom den mängd spelmän
som förvandlat hembygdsföreningens stuga till en spelmansmusikens
högborg
uppkallad efter förbundets
kanske mest energiske ordförande genom tiderna Gustav Wetter.
När den första omgången
folkmusik till fiol tonat ut,
kunde ordföranden i Södermanlands spelmansförbund
Sören Olsson hälsa välkommen och i korta drag ge förbundets historia i repris.
- Spelmärmen samlades i
Malmköping 1925 och bildade spelmansförbundet, det
första i Sverige. De satsade
på låtuppteckning och nu
har vi det finaste arkiv som
finns.

200 timmar musik
Arne Blomberg, entusiast
och styrelsemedlem, fortsatte lovordandet.
- Vi har världens största
samling av Sörmlandsmusik
med fem, sex, sju tusen uppteckningar och 200 timmar
inspelad musik. För oss spelmän skiner solen idag. Det
här är en dröm, en av våra
många. Vi har fått ett spelmanshem. Det är en liten
stuga, men för oss är det ett
slott även om det saknar bekvämligheter som vatten,
avlopp och wc.

Stört kd£fö med åtta r ^ e r bjöd Sörmlands ^ t mansföFbund på. AJftihqa enkom för att fira den nya
stugan döj:^ efter legendaren Gustaf Wetter.

Med en fanfar på säckpipa firacte Per Forå att spelmännen fått ett rytt hem till glådje inte enbart f w ordförande S w e n Olss<Mi utan äverr för de ankrlng 700
andra mediemmarna.
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etterstugan invigdes-

M var ett
igt kalas!
d, skinka med bruna bönor, pepparrotskorv, stek, risgrynskaka och saftsås
Iser. Allt serverat till fiolmusik, precis
undra år sedan.
jet var ett riktigt kalas, när Spelmansi Södermanland firade sin nya lokal,
stterstugan i IMalmköping.
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Också
landshövding
Bengt Gustavsson stämde in
i lovsången, fast han ansåg
sig vara helt omusikalisk.
- Folkmusiken är verkligen ett genuint inslag i folklivet. J a g tror att den här
stugan drar till sig något
trevligt som höjer värdet på
den här staden. Malmköping
är den mest genuina av de
små städer vi har och det är
roligt att man har återskapat
något av lägerkaraktären.
Med ett snabbt klipp avslutade landshövdingen sitt
värv och beredde plats för
invigningsfanfaren
spelad
på säckpipa av P e r Furå.

Bröllopsmat
Efter stugbesiktning fortsatte firandet med en rejäl
middag. Förebilden var en
bröllopsmatsedel från Julita
1860. Endast soppan saknades samt gröten var utbytt
mot risgrynskaka. I övrigt
fanns där sillsallad, skinka
med bruna bönor, pepparrotskött, fisk, korv, stek och
bakelser.
Alltihop var tillagat av
medlemmarna själva och de
hade till och med letat upp
gammaldags kläder. Dessutom erbjöds bordsmusik till
maten. Ingvar Andersson
och Mariarme Palm svarade
för den anrättningen medan
gästerna sjöng med i skänklåtar som den här:
X "Först kommer korven,
ätter kommer steka! Blir du
inte mätter, så ska du få
•mer".
> Och var det någon som
inte blev mätter, så fick han

säkert mer. J a , se det var ett
riktigt kalas, med mat,
dryck, 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 tjeskåda världens största samling av sörmländsk
musik.

Välkommen till den

traditionella

höstauktionen
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hos HIAB-FOCO
Svenska FörsäUnings AB i SödertäUe
lördagen den 22 sept. 1984
Så här hittar du till vår anläggning i Södertälje
Vi börjar redan kl. 9.00 på förmidda'n med visning av auktionsgods.
Bl. a. visar vi en hel del nyheter i vårt breda produktprogram.
Extra rabatter pä filterinsatser, vissa packningssatser och värmedynor.
20 % på alla övriga reservdelar.

AUKTION M. 10.00
Begagnade kranar, tillbehör, vissa reservdelar, slangar m. m.
Auktionsförrättare: statsauktionisten Sven-Olof Hallberg från Stöde.
Visning av serviceverkstaden
Gratis test av din kran. Obs! Ring på en gång - vi kan ta emot,
endast ett begränsat antal kranar Tel 0755-677 71 eller 673 61
Tag med familjen till en trevlig lördagsutflykt till Tallvägen 8,
Södertälje och HIAB-FOCO
Servering.

HlflBFOCO
Svenska Försäljnings AB
Centralkontor S o d e r t a i j e Tel 0755-603 30

