
I övrigt var det förstås dansen som 
lockade mest. Man dansade på två ba-
nor och »den gamla» tycktes leda 
överlägset i dragkraft. Där fanns vi-
dare marknadsnöjen och utanför 
Kungstornet berättade nämndemans-
mor i Trollhult sina glada historier. 
Just när vi passerade förtäljde hon 
om en viss Sven ute i bygderna som 
råkat i slagsmål med en person och 
tillfrågad om orsaken berättade: Han 
bad mig om brännvin men jag kunde 
inte skaffa något och då slog jag ho-
nom på käften. 

I Kungstornet slutligen var det 
bägge kvällarna samling vid pumpen 
med sång och spel av allt Nyköping 
kunde bjuda på i den vägen och 
trängseln var stor och stämningen 
god. 

Bruttointäkterna 
hålla sig strax under 30,000 kr. och 
som ledningen gissar at t nettot kom-
mer att röra sig kring 12,000 blir det 
en vacker summa at t dela på för de 
bägga arrangörerna. 

Bem. 

2ZL tim 
Södermanlands Spelmans förbunds 

SPELMANSSTÄMMA 
å STENHAMMAR. 
P r o g r a m : 
Lördagen den 30 juni kl. 20—1 KULTURELL DANS till musik av spelmännen. 
Söndagen den 1 juli kl. 13 Hälsningstal av H. K. H. Prins 
Wilhelm. — Stämman pågår till kl. 16,30, då prisutdelning 
i kompositionstävling och utdelning av spelmansmärken för-
rättas. 

Båda dagarna servering av kaffe, läskedrycker, smörgåsar, varm 
korv m. m. TOMBOLA med många värdefulla vinster. Cykelpar-
kering är ordnad. Goda campingplatser. 

Lördagen den 30 juni f r i t t inträde, söndagen den 1 juli in-
träde 1 kr., barn under 12 år fri entré. 

Försumma ej tillfället att lyssna till den sörmländska folkmusiken! 

19 s p e l m ä n täv la 
med 41 kompositioner 

på S t e n h a m m a r . 
43 spelmän möta upp på årets spelmans-

stämma. 

Arvid Johansson, öknaby, Katrine-
holm, John Johansson, Katrineholm, 
Sigfrid Johansson, Södertälje, Olof 
Karlkvist, Stockholm, Ivar Karlsson, 
d:o, O. B. Karlsson, Katrineholm, 
Evald Larsson, Vingåker, Gustaf Lo-
din, Älvsjö, Helge Lundkvist, Stock-
holm, Evert Melin, Skogstorp, Bror 
Nyzell, Ärla, Hugo Pettersson, Eskils-
tuna, Ragnar Schelén, Stockholm, 
Gunnar Sjögren, d:o, Alvar Thorsell, 
Skogstorp, J. H. Thorsell, d:o, W. Hj. 
Weiner, Älvsjö, Thure Wedberg och 
Gustaf Wetter, Katrineholm. 

Till spelmansstämman på Sten-
hammar på lördag och söndag 
har bland spelmansförbundets 
102 medlemmar utlysts en tävlan 
i a t t nykomponera låtar i gam-
mal svensk stil. Två gånger tidi-
gare har det livaktiga spelmans-
förbundet utlyst sådana tävling-
ar, nämligen 1929 på Viggbyholm 
och 1935, då prins Vilhelm, lik-
som i år, upplät plats för stäm-
man på Stenhammar. Båda gång-
erna blev resultatet över förvän-
tan, och i förbundets arkiv finns 
nu förvarade c:a 60 låtar, kom-
ponerade av sörmländska spel-
män. 
Många av dessa har blivit allmän 

egendom och spelas nu av samtliga 
medlemmar. Till årets kompositions-
tävling har 19 spelmän sänt in sam-
manlagt 41 kompositioner, mest pol-
skor, gånglåtar och valser. Var och 
en har sina bidrag under förseglade 
namnsedlar, vilka icke brytas, förrän 
juryn är färdig med sin bedömning, 
vilken är beräknad at t bli klar på lör-
dag. Juryn består av professor Sven 
Kjellström, Stockholm, musikkonsu-
lent Olof Andersson, Stockholm, mu-
sikledaren i Katrineholm Lennart 
Lundén samt förutvarande ordföran-
den godsägare Ivar Hultström, Floda-
fors. 

Följande priser stå till juryns för-
fogande: l : a pris: en fiol, byggd av 
Gustaf Ekstrand,- Vändelsö, värderad 
till 300 kr. ; 2) och 3) priser, skänkta 
av förbundets första och andra ord-
förande hrr Seth Carlsson, Storsjö 
och Ivar Hultström, Flodafors. Dess-

utom kommer tre eller flera exemplar 
av värdefull folkmusiklitteratur at t 
utdelas. Prisutdelningen förrät tas på 
söndagen efter spelmansstämmans 
slut kl. 3,30 em. 

Deltagare i spelmansstämman 
å Stenhammar på söndag. 

Richard Ahlberg, Sköldinge, Axel 
Andersson, Vadsbro, Evald Anders-
son, Björnlunda, 76 år, Gustaf An-
dersson, Eskilstuna, C. G, Axelsson, 
Flodafors, Sven Berglund, Eskilstuna, 
Hjalmar Björklund, Oxelösund 74 
år Erik Eklund, Skogstorp, Karl 
Eriksson, Eskilstuna, Edvin Eriksson, 
Sparreholm, Herbert Eriksson, d:o, 
Konrad Eriksson, Katrineholm, Stig 
Eriksson, Stockholm, Erik Fogel-1 
ström, Stockholm, Artur Forsberg, 
Katrineholm, Sven Forsberg, Vads-
bro, Elis Gedin, Älvsjö, Albert Gus-
tafsson, Röhl-Smedsta, Erik Hallen 
Södertälje, K. Erik Hallén, d :o, Olof, 
Hj. Hellman, Stockholm, J. F. Hjert-1 
zell, Eskilstuna, Nils Hägg, Stock-
holm, Jan Martin Johansson, Stuvsta, 

j^ll/ejUtA.) 



UPPSPELNING I FLEN FÖR ht. U. fnrUu i • <41* . C- i-h, 
ZORNS SPELMANSMÄRKE. 

$ % / i 
22 spelmän från Sörmland ha anmält sig. 
I samband med spelmansstäm-

man pä Stenhammar på lördag 
och söndag kommer spelmans-
förbundet i samarbete med Sven-
ska ungdomsringen för bygde-
kultur att för sörmländska spel-
män anordna uppspelning för 
Zorns spelmansmärke. Detta 
märke, som den store konstnären 
Anders Zorn själv komponerat, 
finns i guld, silver och brons. 
Guldmärket utdelas av riksstyrel-

sen för Svenska ungdomsringen till 
för svensk folkmusik särskilt fört jän-
ta personer, och det är endast ett få-
tal, som få t t denna utmärkelse. 3 av 
spelmansförbundets hedersledamöter 
har dock tilldelats detta guldmärke, 
nämligen professor Sven Kjellström, 
alla spelmäns vän och beskyddare, 
musikkonsulent Olof Andersson, den 
store låtupptecknaren, samt Ernst 
Granhammar, spelmansförbundets 
stiftare. Även silvermärket, som ger 
innehavaren rätt till titeln riksspel-
man, är svårt ätt erövra och av för-
bundets 102 nuvarande medlemmar 
är det endast 3, som hittills gjort dtt. 

En gång tidigare, år 1938 i Malm-
köping, har Sörmlands spelmansför-
bund anordnat uppspelning för detta 
märke. Under de senaste 5 åren har 
dock medlemstalet ökat mycket kraf-
tigt varför en uppspelning i år, då 
förbundet fyller 20 år är synnerligen 
väl motiverad. Uppspelningen äger 
rum på lördag em. på Flens hotell 
och är inte offentlig, 

Juryn består av följande erfarna 
och kunniga män: professor Sven 
Kjellström, musikkonsulent Olof An-
dersson, musikdirektör Lennart Lun-
dén och godsägare Ivar Hultström. 
Som representant för Svenska ung-
domsringen och som sekreterare i ju-
ryn tjänstgör Sven Axell, Stockholm. 
Varje deltagare tilldelas ett s. k. di-
plom, där hans kunnighet att före-

, draga svensk folkmusik vitsordas. På 

detta står även angivet, om han lyc-
kats erövra något spelmansmärke i 
silver eller brons. 

Till lördagens uppspelning för 
Svenska ungdomsringens spelmans-
märke har följande 22 spelmän an-
mält sig: Axel Andersson, Vadsbro, 
Gustaf Andersson, Eskilstuna, C. G. 
Axelsson, Flodafors, Sven Berglund, 
Eskilstuna, Hj. Björklund, Oxelösund, 
Carl Eriksson, Eskilstuna, Erik Fogel-
ström, Stockholm, Sven Forsberg, 
Vadsbro, Eric Hallén och K. Eric Hal-
lén, Södertälje (far och son), J. F. 
Hjertzén, Eskilstuna, Jan-Martin Jo-
hansson, Stuvsta, Sigfrid Johansson, 
Södertälje, Ivar Karlsson, Stockholm, 
Evert Melin, Skogstorp, Bror Nyzell, 
Ärla Hugo Petersson, Eskilstuna, 
Gunnar Sjögren. Stockholm, J. H. 
Thorssel och Alvar Thorsell, Skogs-
torp (far och son), Thure Wedberg, 
Katrineholm, samt W. H. Weiner, 
Älvsjö. 

Utdelning av erövrade diplom och 
spelmansmärken äger rum efter spel-
mansstämmans slut på söndag kl. 
3,30. 

( ty t U U j 



polska och gol som göken 
— Frän Eskilstuna-Kurirens utsända medarbetare. — 

91-år ing spelade g lad 

Jl 
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— Majestätet frågade om det var 
Bergström, som gol så fint i den 
ifyss spelade gökpolskan och tyckte 
att det var bra gjort, men Berg-
ström sade som sanningen var, att 
han var lite skrovlig i halsen den 
dagen, annars så.. . Med denna lilla 
solskenshistoria presenterade Söder-
manlands spelmansförbunds ordfö-
rande, folkskollärare G. Wetter, 
Katrineholm, förbundets vördnads-
bjudande äldste, 91-åringen Anders 
Fredrik Bergström, Tystberga, som 
vid spelmansstämman visade att han 
trots åren ännu kan hantera en fiol. 
Den talrika publiken fick lyssna till 
den gökpolska, som en gång på en 
Malmköpingsstämma renderade hr 
Bergström beröm av själve kungen, 
med gökhärmningen och alla fines-

I 

Spelmansförbundet hade av Söder-
manlands hembygdsförbund inbjudits 
att fira sin 20-åriga tillvaro på Nykö-
pingshus midsommardagen, och vid 2-
tiden på eftermiddagen samlades 42 
spelmän på ängen vid midsommarstån-
gen under ivrigt kvintilerande och fing-
eruppmjukande. Så höjde folkskollära-
rn Wester stråken till en taktfast gång-

I låt från Lästringe, och under dessa gla-
: da toner intågade man på inre borggår-
; den, som var nästan lika välbesatt nu 
j som under krönikespelet midsommar-
aftonen. Tyvärr — måste man nog sä-
ga — hade de flesta spelmännen lagt 
sina vackra folkdräkter hemma, och 
endast ett fåtal uppträdde i sina socken-
dräkter. Men då stråkarna väl blivit 
''varma" och folkskollärare Wetter på 
sitt särskilda sätt fått publiken med på 
de obefintliga noterna behövdes inte ens 
sockendräkterna — det h ö r d e s att 
det var sörmländska spelmän, som gne-
do felorna. 

Efter några låtar av hela spelmans-
styrkan tog landshövding Bo Hammar-
skjöld till orda och hälsade i hjärtliga 
ordalag spelmännen välkomna till det 
minnesrika Nyköpingshus. Han betonade 
det gemensamma i hembygdsförbundets 
och spelmansförbundets uppgifter: att 
vårda arvet från fäderna och rädda 
oskattbara värden undan glömska och 

; förintelse. Landshövdingen gav vidare 
uttryck för hembygdsförbundets tack-
samhet till spelmännen för vad de gjort 
och göra i detta avseende och uttalade' 
en varm välgångsönskan för framtiden. 

Spelmansförbundets stiftare, redaktör 
Ernst Granhammar, höll högtidstalet. 
— Ett landskaps psyke speglas ofant-
ligt väl i dess låtar och visor, sade han 
bl. a., och det är detta faktum som gör 
den folkliga tonkonsten så värdefull. 
Förbundet har sedan bildandet i Malm-
köping 1925 haft många svårigheter att 
kämpa med — det kom till i en bryt-
ningstid mellan gammal och nytt, dä 
den folkliga tonkonsten ansågs antikve 

rad — men vi se tillbaka på de 20 åren 
med glädje, tacksamhet och en aning 
stolthet, i medvetande om att vi på 
bästa sätt sökt fylla vår uppgift. Med 
tacksamhet minnas vi även hjälpare så-
dana som prins Wilhelm, löjtnant Ar-
thur Bäckström, Julita gård, och lands-
hövdingarna Reuterskiöld och Seder-

, holm, vilka givit förbundet oväderligt 
stöd. 

Nu har Södermanlands spelmansför-
bund — som inom parentes »sagt var lan-
dets första — över hundira medlemmar, 
därav sex kvinnliga. Med varje stäm-
ma tillkommer nya, intresserade spel-
män, och musikintresset blomstrar som 
aldrig förr. — Glöm inte att ni ha ett 
viktigt värv i edra händer, spelmän, 
slutade redaktör Granhammar. Ingen 
skall ta ifrån oss våra gamla låtar, de 
äro en del av landet självt! 

Folkskollärare Wetter överlämnade 
efter talet en förnämlig utmärkelse, 
spelmansmärket i guld, till landshövding 
Hammarskjöld och landsantikvarie Ivar 
Schnell, och så fingo de 42 spelmännen 
släppa spelglädjen lös på allvar. Det 
blev sprittande polskor och glada val- \ 
ser till omväxling med schottis, hambo 
och kadrilj, det blev "Glabons polska" 
med lustiga knäppningar och en rivan-
de "Taksnurrepolska" — låtar i mängd. 
En, ,två~ eller flera spelmän briljerade 
tillsammans och överglänste var-
andra med lustiga finesser och hals-
brytande passager. "Just nu så vak-
nar Grindstugen opp" hette en 
virvlande polska, som utfördes av I 
stämmans ende klarinettist, och en ny-
årsvals spelades av en av stämmans två 
damer, iförd Vingåkersdräkt och ett strå-
lande leende — det sista kom sig säker-
ligen av att hennes dotter komponerat 
låten... Ja, det är omöjligt att nämna 
dem alla, som med ärvd färdighet och 
ömhet hanterade sina fioler, men det be-
stående minnet blir den spelglädje alla 
de 42 lade i dagen och den andakt var-
med man synade och beundrade var-
andras instrument efter stämmans slut. 
När den sista låten förklingat utbrin-

gade landshövdingen ett kraftigt besva-
rat leve för spelmansförbundet, folk-
skollärare Wetter log och tackade och 
höjde åter stråken till Lästringelåten, 
varpå spelmännen lämnade borggården 
under publikens ivriga handklappnin-
gar. Senare på kvällen spelade spel-
männen upp vid kungstornstrappan, In-
nan man slutligt skildes åt. Nästa spel-
mansträff ligger emellertid inte långt 
fram i tiden: söndagen den 1 juli sam-
las man till stämma på Stenhammars 
slott. 

Christina. 

Spelmansstämman 
var som sagt ett f int inslag. De duk-
tiga spelmännen muciserade som den 
bästa orkester och de var inte sämre 
när de uppträdde par om par. Lands-
hövdingen höll hälsningstalet, och 
han och landsantikvarie Ivar Schnell 
fick av förbundsordföranden Gustaf 
Wetter mottaga spelmansmärket i 
guld. Förbundets stiftare, redaktör 
Ernst Granhammar, höll ett anföran-
de och framhöll at t de gamla låtarna 
är en alltför stor tillgång för a t t få 
glömmas bort. 

Hr Wetter var en ypperlig musik-
ledare och speaker och hans kom-
mentarer lccka.de inte så sällan till 
både munterhet och bifall. Äldst i 
spelmanssamlingen var 91-årige An-
ders Bergström f rån Tystberga och 
även om stråken ibland gjorde ett och 
annat hopp utanför programmet så 
hann i alla fall gamlingen visa att 
han inte glömt melodin i de gamla 
kära låtarna. Av de många andra 
var det väl särskilt oxelösundaren 
Björklund som väckte förtjusning 
hos auditoiriet. 



Katrineholms-Kuriren tisdagen den 26 juni 1945. 
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Drottning Kristinas hov på Nyköpingshus. 

Spelmansstämma och festspel 
glanspunkter i Nyköping. 

10,000 besökte midsommarfesten. 
Den fjärde midsommarfesten 

på Nyköpingshus, som vanligt 
anordnad av Södermanlands 
hembygdsförbund och kommittén 
för medborgarhus i Nyköping, 
sällade sig värdigt till de tre fö-
regående med omkring 10,000-
talet besökande midsommarafto-
nen och midsommardagen. Fest-
spelet »De vises sten», som upp-
fördes båda dagarna, och mid-
sommardagens spelsmansstämma 
blevo festens höjdpunkter men 
även i övrigt hade arrangörerna 
många attraktioner att bjuda på. 
Några torra siffror ge bättre än 

ord ett begrepp om festens omfatt-
ning: 9,528 betalade entré till fest-
området de bägge dagarna, 1,861 lös-
te biljett till festspelets tre föreställ-
ningar, 710 till spelmansstämman och 
473 till Johannesaftnarna i Kungstor-
net. Siffran för inträdesbetalande 
överträffas endast av den från debut-
året 1942 då 10,402 räknades in. I år 
slogs i stället rekord för antalet för-
sålda dansbiljetter med 12,259. Om 
nan tillägger att antalet konsumera-
le korvar och läskedrycker höll sig 
rring 2,000 vardera har man fått ett 
)ättre begrepp om proportionerna på 
lenna Nyköpings stora folkfest. 

Succé för »De vises sten». 
För att övergå till festens höjd-

punkter var den ena som sagt upp-
örandet av landsantikvarie Ivar j 
chnells festspels »De vises sten».! 
tet handlar om två skälmar som mid-
Dmmardagen 1618 komma till drott-
ing Kristina på Nyköpings slott och 
tge sig för att vara en förlist rysk 
rins med följeslagare i en viktig po-
tisk mission och som nu önska ett 
örre bidrag för att kunna fortsätta 
irden som det anstår sådana herrar, 
et blev en hel del roliga förveck-
igar inte minst kring de vises sten, 
l helt vanlig sådan men som i Lasse 
•ubadurs — den ene av de båda 

skälmarna — fantasi och i diverse 
, lättlurat folks ögon — får en under-
i görande förmåga. Allt detta och hur 
j de bägge avslöjas, dock utan svårare 
; följder, var trevligt framställt och 
utmärkt framfört med far t och färg 
både bildlikt och bokstavligt. För det 
senare svarade de lånade dräkterna 
från Skansens klädkammare, vilka 
gjorde sig verkligt bra mot slottets 
gamla murar. De medverkande skötte 

' sig i stort sett ypperligt och särskilt 
j bör författaren, som spelade Lasse 
i Trubadurs roll — huvudrollen — ha 
en eloge. Denne spelvinker som gärna 
hoverade sig med sin akademiska po-
lityr men även en filosof och diktare, 
gjorde hr Schnell bra. 

Men även de övriga medver-
kande, samtliga amatörer från Nykö-
ping, skötte sig bra. »Det är min son 

, som sitter», kunde en moder med be-
1 rättigad stolthet vid ett tillfälle tea-
terviska bakom oss. Alma Åhs som 
änkedrottningen, Anton Carlsson som 
hovkanslern och Alfons Andersson 
som drängen kunna särskilt nämnas. 
Lennart Hamnlund svarade för den 
goda regin och spelade även den and-
re skälmen, Tjuva Pelle, måhända 
med en viss överbetoning av det 
spexiga — visserligen en överbeto-
ning som hörbart senterades av publi-
ken, som ägnade de medverkande en 
välförtjänt hyllning. 

Spelmansstämman på midsom-
mardagen 

var den andra höjdpunkten. Den äg-
de ju också rum med anledning av 
länets spelmansförbunds 20-årsjubi-
leum, som firades på ett värdigt sätt. 
Kl. 14 tågade de trettiotalet spelmän, 
med ordf. i förbundet hr Gustaf Wet-
ter i spetsen närmast följd av några 
med nationaldräkter, in på inre borg-
gården som var fylld av en förvän-
tansfull publik med landshövdinge-
paret Hammarskjöld i spetsen. Efter 
det spelmännen låtit höra några vack-
ra låtar besteg landshövdingen estra-
den och hälsade spelmansförbundet 

välkommet till Nyköping. Han på-
minde om folkmusikens del i vårt kul-
turarv samt om hembygdsförening-
ens och spelmansförbundets gemen-
samma strävan at t göra detta kultur-
arv levande. Landshövdingen slutade 
med att önska förbundet lycka till. i 

Förbundets stiftare red. Ernst 
Granhammar riktade i sin återblick 
över de gångna åren ett tack till alla 
dem som stött förbundet under tiden 
och namngav landshövdingarna Len-
nart Reuterskiöld, Gustaf Sederholm 
och Bo Hammarskjöld samt prins 
Wilhelm och framlidne löjtnanten 
Aug. Bäckström, Julita gård. Tal. slu-
tade med att önska spelmännen för-
måga att föra stråken med kraf t i 
alla livets skiften. Landshövding 
Hammarskjöld och landsantikvarie 
Schnell fingo därefter av hr Wetter 
mottaga förbundets spelmansmärke i 
guld. 

91-årig spelman hade svårt at t 
sluta. 

91-årige Anders Fredrik Bergström 
från Tystberga, spelmansstämmans 
nestor, klev därefter fram från sin 
plats på första bänk, fick sin av hr 
Wetter stämda fiol — som gubben 
själv tillverkat — och inledde med 
Steklåt. I början gick det litet knagg-
ligt men snart kom gubben Bergström 
igång och brydde sig föga om att hr 
Wetter — vilken spelmansstämman 
igenom fungerade som synnerligen 
trevlig och upplysande konferencier 

I— annonserade Gökpolska. Gubben 
spelade först en gånglåt, som han ha-
de ganska svårt att sluta med, och 
först därefter % blev det gökpolskan, 
ackompanjerad av vilda golanden el-
ler vad det var för ljud som kom ur 
djupet av det imponerande vita skäg-
get. Väldigt bifall förstås och »far-
bror Bergström» — som hr Wetter 
sade då han tog fiolen från den gam-
le, som hade svårt att skiljas från 
klenoden — måste med milt våld av-
föras från platsen för sina triumfer, i 

Men det var inte bara farbror Berg-
ström som firade triumfer. Därefter 1 

följde hela skaran spelmän, mest två 
och två men även flera i fint sam-
spel. Långtråkigt blev det aldrig där-
för voro låtarna för trevliga och de 
uppträdande alltför skiftande och ro-
liga att studera i sina ofta högst in-
dividuella stilar. Priset i skicklighet 

männen. 

Många andra attraktioner. 
Et t trevligt inslag i festen var ut-

ställningen av konsthantverk i de blå 
bodarna framför borgen. Fröken Sig-
na Andersson, Karlslund, Tystberga, 
visade där smakprov på sina lamp-
skärmar, vävnader m. m., hr B. Ax-
elsson, Nyköping, utställde träsnide-
rier och bröderna Robth, Hölö, visade 
inte bara sina konstsmidesprodukter 
utan demonstrerade även tillverk-
ningssättet. 

får man nog ge till Södertörnslaget 
som utförde några vackra stycken på 
ett sätt som vittnade om trägen sam-
träning. Att publiken uppskattade un-
derhållningen omvittnade inte minst 
det sätt varpå den besvarade det av 
landshövding Hammarskjöld höjda 
fyrfaldiga levet för de duktiga spel-


