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Tal vid Spelmansförbundets 20-årsstämma å Nyköpingshus 

När vi i dag på midsommardagen få nå-
den att samlas på denna plats i det gamla 
Nyköpingshus, som måhända intar den för-
nämsta platsen inom Södermanlands forn-
tidssaga, så är det med en känsla av helig 
vördnad inför våra stora minnen, som vi 
beträda denna mark. 

Här är den lämpliga platsen, där hem-
bygdsvårdens målsmän inom dess olika om-
råden kan träffas till tings och bygdefest. 
Inom det gamla Nyköpingshus' murar har 
säkerligen även i en förgången tid klingat 
spröda toner ur böhmisk flöjt eller flandrisk 
luta, som Karlfeldt så lyriskt säger, och från 
kopparlurar på torn och vallar har det lju-
dit signaler då krig och örlig ha kallat sta-
dens borgare under vapen. 

Nu har emellertid budkavlen gått runt 
Sörmlands bygder, kallande landskapets 
spelmän till ädel och fredlig tävlan på 
svenskbyggda instrument till minne och 
hyllning åt hembygden. 

När Bernhard Elis Malmström skrev sin 
dikt till Södermanland, så ställde han i dik-
tens första ord en fråga till Sörmlands folk: 
"Känner Du landet?" Jag tror inte det är 
många av oss tvättäkta sörmlänningar, som 
kan svara ett obetinget ja på den frågan, ty 
en så mångskiftande provins med så många 
olika kynnesdrag är inte lätt att känna på 
sina fem fingrar. Den varierar på många-
handa sätt alltifrån Bergakungens port vid 
Stavsjö till Gripens borg vid Mälaren, och 
ifrån Vikingåker vid Nerikesgränsen till Utö 
och Landsort i österled, skiftar natur och 
kultur; och icke minst folkkaraktären. 

Dess olika uttryckssätt kan man avläsa i 
textilkonst, i utstyrsel av möbler och bohags-
ting och särskilt i sång och musik. Alla 
dessa uttryck av en, ofta från de stora her-
remanssätena kommande förnäm struktur — 
bryter mot den från den rena bondbygden 
kommande mera bastanta och robusta men 
fristående bygdekulturen. Vad som i sär-
skild grad karakteriserar ett landskaps eller 
en bygds folk är ju som bekant deras visor 
och låtar. 

Jag menar nu inte att allt vad folk gnolar 
och sjunger i nuvarande tid är något adekvat 
uttryck för ett folks musikkänsla, inspirerad 
av en bygds karaktär, men det finnes hos de 
gamla, som varit med innan nutidsdagens 

fingerfärdiga schlagerkompositörer förstört 
smaken för det enkla, men sköna i folkets 
sång och musik, en tonkonst varav man kan 
avläsa mycket i ett folks liv och leverne. 
Det är detta som gör den folkliga tonkon-
sten så etnografiskt värdefull och den är ju, 
som mången vet, ofta grundtemat i de stora 
musikverk, som de i musikkonsten bevand-
rade ha byggt på. 

Då nu Sörmlands spelmansförbund i dag 
firar sin 20-årsdag efter dess bildande i 
Malmköping på midsommardagen 1925, kan 
förbundet med tacksamhet och ödmjukhet, 
men även med en smula stolthet, se tillbaka 
på de gångna 20 åren. Det var ju från bör-
jan meningen, att förbundet skulle bli en 
tillskyndande länk i den kedja av lokala för-

% eningar med hembygdsprogram, som gemen-
samt skulle utgöra landskapets hembygds-
förbund. 

Från första stund kunde förbundet påräk-
na gott stöd från skilda håll, icke minst 
från dåvarande landshövding Reuterskiöld, 

som bevistade förbundets bildande. Seder-
mera skänkte även landshövding Sedertholm 
förbundet sit tintresse på mångahanda sätt 
och i dag på 20-årsdagen ha vi äran av att 
se landskapets nuvarande hövding herr Bo 
Hammarskiöld, som desslikes är hembygds-
förbundets ordförande, samt förbundets sek-
reterare, länsantikvarie Schnell, som intres-
serade, deltaga i denna spelmansfest. 

Den som på mångahanda sätt hjälpt spel-
mansförbundet framåt är också sörmlands-
hertigen Prins Wilhelm, till vilken förbundet 
står i stor tacksamhetsskuld, desslikes till 
framlidne löjtnant Artur Bäckström på 
Julita gård, som vid skilda tillfällen visade 
sitt intresse för spelmansförbundet och läm-
nade sitt värdefulla stöd. 

Förbundet bildades i en brytningstid då 
allt vad vi ägde av gammal och fornt ifråga 
om sång och musik höll på att alldeles för-
kvävas av den utifrånkommande moderna 
musiken med sina omusikaliska skräntemor 
och slippriga revyvisor. Folkmusiken höll 
alldeles på att dö inom landskapet och inte 
blott i Södermanland, utan även i Sveriges 
övriga bygder. Det må lända helsingespel-
mannen Jon-Erik öst till heder, att han i 
denna tid gjorde en turné genom Sörmland 
och väckte åter upp spelmansintresset på 

många håll. De gamla spelmännen började 
åter ta fram sina instrument och så blev 
tiden mogen för att ytterligare stärka käns-
lan för det fäderneärvda inom musiken, och 
för att stabilisera den och stödja och styrka 
den känslan, bildades förbundet, som blev en 
fast punkt och en värdefull institution, där 
spelmännens intressen tillvaratogos och folk-
musiken fick en hemvist. Det var inte så 
lätt i början, ty dekadensmusiken hade för-
giftat smaken redan då och i den folkliga 
tonkonsten såg man bara enkla tarvliga 
bondlåtar, som ansågos antikverade och obe-
rättigade i en modern tid. Vi hoppades dock 
på att vi genom musikintresserade inom 
landskapet skulle erhålla stöd ocih förståelse, 
särskilt bland klockare och kantorer. Ty-
värr misstogo vi oss på detta och inte förrän 
nu efter 20 års träget och uppoffrande ar-
bete ha vi lyckats att intressera en och an-
nan av dessa för den folkliga tonkonsten 
inom det instrumentalas område. "— 

Sörmlands allmoge har i alla fall med ett 
enastående intresse tagit del i spelmännens 
arbete för bevarandet av den gamla folkmu-
siken. Det visar bäst de musikstämmor och 
spelmanstävlingar, som anordnats under 
årens lopp. Vid stämmorna på Stenhammar, 
Julita gård, Ahnhammar och Tullgarn, möt-
te sörmlandsbygdens folk upp i flera tusen-
tal. Spelmansförbundets medlemsantal är 
nu uppe i över hundratalet och stiger fort-
farande. Vid varje årsmöte komma nya, lo-
vande och musikintresserade ungdomar av 
båda könen och skriver in sig som nya med-
lemmar. Musikintresset blomstrar som 
aldrig förr inom provinsen, därom vittnar 
också de musikföreningar, som bildats t. ex. 
i Katrineholms stad, och i vilka den folkliga 
tonkonsten även har sin plats och sina in-
tresserade förespråkare. 

Södermanlands spelmansförbund är det 
första spelmansförbundet, som bildades i 
vårt land, om dess verksamhet vittnar det 
gedigna samlingsverk av sörmländska folk-
melodier, som finnes i förbundets arkiv. 



Jag måste, som en langenäm plikt i dag, rik-
ta ett varmt tack till alla som varit för-
bundet behjälpliga i dess lovvärda strävan. 
Jag vänder mig särskilt till de styrelseleda-
möter, som troget skött och vårdat förbun-
dets angelägenheter under så många år, och 
innesluter den förhoppningen, att dess nu-
varande energiska styrelse skall även i fort-
sättningen veta att hävda förbundets an-

seende och dess kraftiga utveckling, så att 
det även i fortsättningen kan hävda sin ställ-
ning som Sveriges största och livskraftiga-
ste folkmusikerförbund. 

Och till Er spelmän vill jag på denna ju-
bileumsdag rikta ett par ord. Glöm aldrig 
att Ni har tagit Er ett både ansvarsfullt och 
pietetsfullt värv i Edra händer genom att 
till nutid och eftervärld vidarebefordra den 
gamla folkliga tonkonst som våra hädan-
gångna släkten format. 

Dessa gamla låtar, vad de nu heta och vad 
de nu betyda i fest eller i grå tristess, i 
bröllopssal eller lekstuga, i granna marsciher 
eller leende gånglåtar, dem skola vi bevara. 
Dem kan ingen ta ifrån oss trots allt arbete 
på förbud och restriktioner. I deras friska 
glada takt skall vi gå till storms mot alla 
främmande inkräktare som försöker förstö-
ra vår nationella egenart de må uppträda i 
städerna eller i bygden, i gränderna eller i 
salongerna. 


