
Ernst G ra ni i ammar s minne 

En minnessten över Ernst Granhammär 
avtäcktes lördagen den 2 november å hans 
grav å Flöda kyrkogård i Södermanland. 
Avtäckningsceremonien försiggick under 
värdigt enkla, solenna former och efterläm-
nade hos de från både när och fjärran talrikt 
tillstädeskomna deltagarna intrycket av en 
utomordentligt stämningsfull, ja gripande 
högtidlighet. Den vackra stenen, som ses av-
bildad här ovan, är av blågrå svensk granit 
och omkring två meter hög. Den bär in-
skriften: Ernst Granhammar. * 2. 11. 1881 
— f 27. 3. 19Jf4T Sörmländska spelmän läto 
resa vården. 

* 

Initiativet till minnesvården har tagits av 
Södermanlands spelmansförbund, som på sin 
tid stiftats av Ernst Granhammar, och 
sörmländska spelmän ha såsom framgår av 
inskriptionen stått för alla kostnader för 
stenens resning. Avtäckningstalet hölls av 
magister Gustaf Wetter från Katrineholm, 
ordförande i Södermanlands Spelmansför-
bund. Talet löd, inextenso, som följer: 

Då vi \ dag på Allhelgonadagsafton 1946 
samlats for att avtäcka en gravsten över vår 
avlidne vän Ernst Granhammar, är det lämp-
ligt att något stanna inför den avlidnes verk 
i livstiden. Han var en verksam och ini-
tiativrik man, rikt utrustad av naturen, en 
god talare, skald och målare. Ett av hans 
livligaste intressen var den svenska folkmu-
siken, och vi sörmländska spelmän står i stor 
tacksamhetsskuld till Ernst Granhammar. 
Som ordf. i Sörmlands spelmanförbund vill 
jag vid detta tillfälle något beröra den avlid-
nes arbete för den svenska och särskilt då den 
sörmländska folkmusiken. Som initiativta-
gare till och grundare av de flesta nu existe-
rande spelmansförbunden i Sverige har Ernst 
Granhammar gjort en svenskmannagärning, 
som kommer att bära rika frukter i fram-
tiden. För att få detta hans verk ställt i 
sitt historiska sammanhang, vill jag först i 
korthet nämna något om vad som gjorts för 
bevarandet av vår folkliga tonkonst, innan 
Ernst Granhammar började sin gärning. 

Intresset för den svenska folktonen väck-
tes inte till liv förrän i början av förra år-
hundradet. Inom litteratur och konst var då 
nyromantiken förhärskande, och här i Sve-
rige var det särskilt Götiska förbundets 
verksamhet, som ledde till att folkets visor, 
sånger och låtar blev uppmärksammade och 
til* iratagna. Sålunda utkom 1814—15 Tra-
dit j r - c av Svenska folkdanser av Olof Åhl-
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ström, 1814—16 Geijer—Afzelius stora verk 
Svenska folkvisor, och 1834—42 Arvidssons 
folkviseuppteckningar i 3 band Svenska forn-
sånger. Dessa verk gick helt i Götiska för-
bundets anda att väcka till liv "de gamla 
göters frihetsanda, mannamod och redliga 
sinne". Richard Dybeck utgav senare sin 
tidskrift Runa, där många låtar publicera-
des. Denne Dybeck har ju diktat vår sven-
ska nationalsång. Melodien är en gammal 
svenska^ visa, varav en variant är uppteck-
nad i Kila socken i Södermanland. I Flöda 
socken verkade under åren 1823—1837 som 
kantor och klockare i denna underbara kyr-
ka, vi ser framför oss, Anders Gustaf Ro-
senberg. Han upptecknade i Flöda och Mel-
lösa socknar en hel del låtar och samlade 
även från andra håll, och utgav år 1876— 
1882 3 samlingar med sammanlagt 420 me-
lodier, polskor, visor och danslekar. 

På 1870-talet började intresset för våra 
svenska folkdanser vakna till liv, och stu-
denterna i Uppsala bildade år 1880 folkdans-
föreningen Philochoros. Denna förenings 
verksamhet fullföljdes på ett ypperligt sätt 
av Svenska folkdansens vänner och senare 
av Svenska Ungdomsringen. 



Den första spelmansstämman hölls i Sve-
rige år 1906 på Gesundaberget i Dalarne. 
Det var den store låtupptecknaren Nils An-
dersson, Lund, och konstnären Anders Zorn 
i Mora, som var initiativtagare till denna. 
Dalarnes spelmän lät för några månader se-
dan resa en minnessten på Gesundaberget 
till åminnelse av denna den första spelmans-
stämman i Sverige. Dessa spelmanstävlin-
gar och stämmor hade den allra största be-
tydelse för tillvaratagandet av vår rika folk-
melodiskatt. Nu lockades mången gammal 
spelman fram och fick spela sina låtar. Des-
sa blev upptecknade och arkiverade, och nu 
först blev det riktig fart i räddnings- och 
uppteckningsarbetet av de svenska låtarna. 
Nils Andersson dog mycket hastigt 1925, 
men hans arbete fortsattes på ett förtjänst-
fullt sätt av Olof Andersson. Denne har 
tecknat upp och åt eftervärlden bevarat om-
kring 20,000 melodier, därav över 1,000 från 
Södermanland. 

Det skulle dröja närmare 19 år efter den 
första spelmansstämman, innan någon för-
ståndig person kom på den idén att skapa 
en fast organisation för alla utövare av folk-
musik i ett landskap. Den personen var 
Ernst Granhammar, och det första spel-
mansförbundet, som han bildade i Sverige, 
var Södermanlands Spelmansförbund, vilket 
skedde midsommardagen 1925 på en stor 
hembygdsfest i Malmköping. Han var då i 
sin krafts dagar och hade en andlig och 
kroppslig spänst som få. iSom talare och 
skribent var han brinnande i anden, när det 
gällde att slå ett slag för den svenska folk-
musiken. Han var sörmlänning, född i Vads-
bro för i dag jämnt 65 år sedan, och höll 
mycket styvt på sitt ursprung från "Stubbo-
tanrot" från Södermanland. Det var nog 
därför som Sveriges första spelmansförbund 
kom att bildas i Sörmland, och vi sörmländ-
ska spelmän är glada och tacksamma och 
även stolta över det. Våra stadgar är skriv-
na av stiftaren, och dessa ligger till grund 
för dem som antagits i alla andra liknande 
landskapssammanslutningar. Vårt vackra 
medlemsmärke, som rent konstnärligt står 
mycket högt, har också Ernst Granhammar 
ritat. För oss, som bär det, utgör det en 
ständig påminnelse om den konstnärlige 
stiftarens omtanke och välvilja. Som en 
ringa erkänsla valdes han till Sörmands 
spelmansförbunds första hedersledamot och 
tilldelades vårt medlemsmärke i guld. 

Fastän Ernst hade sin verksamhet i Stock-
holm under större delen av sitt liv, längtade 
han till sitt Sörmland, där han var född och 
växte upp som barn. Här sökte han veder-
kvickelse i Guds vackra natur som jägare 
och målare, här umgicks han med sina, mån-
ga vänner, som han hade överallt, vart han 
kom. Han hade humor och ett glatt sinne-
lag och ägde en ovanlig förmåga att umgås 
med människor. Alldeles särskilt väl triv-
des han bland de sörmländska spelmännen 
på deras årsmöten och spelmansstämmor. 
Alltid var han redo att stå till tjänst som 

conférencier, föreläsare eller som jurymed-
lem i prisnämnden. Det var helt naturligt 
för oss i styrelsen för Spelmansförbundet 
att alltid vända oss till Ernst Granhammar 
om vi behövde ett gott råd eller hjälp och 
bistånd. Några dagar innan Ernsts död 
minns jag särskilt att jag talade med ho-
nom och diskuterade planerna för årets 
stämmor. Ingen kunde då ana att han strax 
efter skulle vara död. Aldrig svarade han 
nej. Det var nog mycket detta hans sinne-
lag, som bidrog till att hans levnad inte blev 
längre än den blev. Spelmansförbundet 
gladde sig mycket åt att Ernst Granham-
mar vid pensionsåudern fick sitt hem i denna 
vackra bygd i Södermanland. Vi unnade 
honom den ro, som han med full rätt med 
värdighet kunde få njuta efter slutat dags-
verke, men vi var samtidigt lite egoistiska 

i vår glädje och räknade med att då vi nu 
hade honom mitt ibland oss, kunde vi ha 
ännu törre utsikter att få stöd och hjälp av 
honom i vårt arbete. Det var därför med 
stor bestörtning vi mottog budet om hans 
hastiga bortgång. Människor, som är rast-
löst verksamma brukar få dö hastigt, och 
det fick Ernst Granhammar. 

Södermanlands Spelmansförbunds styrelse 
beslöt vid ett möte i våras att genom en 
insamling bland medlemmarna skaffa medel 
till en minnessten, som skulle resas på stif-
tarens grav. Det hade inte varit svårt att 
få många andra av Ernsts goda vänner att 
deltaga i denna insamling. Han hade ju 
otaliga vänner i livstiden, och jag tror han 
personligen kände varenda svensk spelman 
av betydenhet. Han hade ju personligen 
grundad omkring hälften av spelmansför-
bunden i Sverige, och jag är övertygad om 
att vi bland spelmännen skulle fått räkna 
bidragsgivare från sydligaste Skåne till 
nordligaste Lappland, om vi sänt dem med-
delande därom. Det gjorde vi dock inte. 
Sörmlands Spelmansförbund tog det för en 
kär plikt att med bidrag endast från för-
bundet låta resa en minnessten på stiftarens 
grav. Styrelsens vädjan till de enskilda 
medlemmarna förklingade inte ohörd. Alla 
ville vara med. Det var ingen överraskning 
för oss med tanke på alla de goda vänner 
bland oss, som Ernst hade i livtiden. Den-
na minnesvård blir bestående, ty materialet 
är den svenska graniten. Men lika länge 
hoppas jag att Ernst Granhammars verk, 
de många spelmansförbunden i Sveriges land, 
kommer att bestå. Denna Din gärning kom-
mer i historisk följd efter det som uträttats 
före Dig med uppteckningar och spelmans-
stämmor. Spelmansförbunden är en minnes-
vård över Ernst Granhammar, en minnes-
vård, som han själv reste i livstiden. I min 
egenskap av ordförande i Södermanlands 
spelmansförbund ber jag nu att gravvården 
över Ernst Granhammar måtte avtäckas. 

Jag ber nu de medlemmar av Söderman-
lands spelmansförbund, som kommit hit till 
denna högtidsstund, att bilda ring kring 
Ernst Gram hammars grav. 

II 

I stor tacksamhet för Ditt arbete som 
grundläggare av Sörmlands Spelmansförbund 
nedlägger jag denna krans. Vi sörjer Din 
hastiga bortgång. Vi är tacksamma över 
Ditt verk, ett verk, som kommer att bestå 
bland Sveriges spelmän. 

Jag tillåter mig att sluta med några stro-
fer ur Runebergs dikt "Molnets broder", 
som med en liten ändring får tolka de sörm-
ländska spelmännens känslor vid detta till-
fälle: 
"E j med klagan skall Ditt minne firas, 
ej lik dens, som går och snart skall glömmas, 
så skall svenska spelmän Dig begråta, 
som en afton gråter dagg om sommarn, 
full av glädje, ljus och lugn och sånger 
och med famnen sträckt mot morgonrodnan". 

Sedan täckelset fallit och herr Wetter vid • 
stenens fot placerat en blomsterhyllning i 
form av en lyra, slogo de tillstädeskomna 
35 å 40 spelmännen en ring kring graven, 
med blottade huvuden ägnande Ernst Gran-
hammars minne sin hedersbetygelse. Där-
efter framträdde å Svenska Ungdomsringens 
vägnar konsulent Sven Rydberg. Han fram-
manade bilden av Granhammar som dröm-
mare och svärmare, vars drömmar ingalun-
da förflyktigades i och med hans egen död, 
utan alltjämt voro levande i deras sinnen som 
den bortgångne i livstiden entusiasmerat och 
hos vilka han tänt en låga, flammande för 
samma ideal som de han själv en gång bar 
i sitt hjärta. Herr Rydberg överlämnade 
därpå till herr Wetter, på uppdrag av Sven-

ska Ungdomsringen, en förstoring 
Zornska spelmansmärket i guld, var 

1 Granhammar varit innehavare, oc 
att man läte inmontera förstoringei 
utförts i förgylld mässing — å m: 
den. Sedan herr Wetter tackat f< 
framträdde som nästa talare red. C< 
ber ger, representant för Sveriges F: 
reförbund. Han yttrade : 

A Sveriges Fiolbyggareförbunds 
frambär jag denna krans som utt 
förbundets hyllning till Ernst Gran 
minne. Må dess lager vara en sy 
den tacksamhet och tillgivenhet " 
bundet bevarar hågkomsten av d 
gångnes personlighet. Ernst Grai 
var ju förbundets stiftare och de 
redobogne, självuppoffrande främ; 
förbundets strävanden. Mycket ski 
na sägas om vad han uträttat till fc 
fromma och för fiolbyggeriets rer 
vårt land. Men ord äro nästan öv 
härvidlag i denna stund. Vi veta 
han verkat och betytt inom bemi 
råde. Den innersta drivkraften 
Granhammars gärning som väckar 

jär — härold och banbrytare —, bå 
gällde vår folkmusik " och det f 
konsthantverk som omfattar till\ 
av fioler, lutor och gitarrer, var t 
hans stora, av äkta patos burna 
hembygden och hembygdens kull 
aldrig svikande trohet och okuvlig 
slog han vakt om gamla hembygd 
ner eller väckte dem till nytt liv 
ska och likgiltighet spunnit sin 5 
kring dem. 

En berömd fransman yttrade er 
tal om provinsbetonad egenart i oli 
— och i olika länder — att "det a 
man ömt vårda. Det rymmer kosl 
den!" Ernst Granhammars hjärta 
säkert varmare än de flestas just 
värden. Jag tror dock inte att f 
begreppet hembygd begränsades ti] 
se av hemtrakt i detta ords lokal 
mening. Även om han givetvis k 
skild förbundenhet med de nejder 
ande danats eller speciellt hörde 1 
tror jag mig dock våga påstå att 1 
bygdskänsla hade en vidare horison 
omfattade allt Sveriges land. Han 
brett bröst, Ernst Granhammar, < 
tiga armar, tillåtande honom — b 
lat — att famna hela vårt land, fi 
lands fjäll, karga myrhedar och väl 
gar till Skånes slätter vid Öresunds 
ten och väna stränder. I dag, 100 
av Esaias Tegnérs död, ligger det 
ganska nära till hands att tänka 
Granhammar, om han fått upplev 
årsdag då skulle kunnat med sin 
stämma hylla sig själv genom atl 
rande Sveas skald — hylla den " 
mig fostrat har och fädrens aska ; 
Ty, som sagt, fosterlandskärleken 
den känsla som blev hans livgärni 
kraftkälla och ledstjärna. Ernst C 
mars plötsliga bortgång väckte besi 
vida kretsar. Den 26 mars motto; 
kort brev från honom, vari han ba< 
för tidskriften Slöjt och Ton skriv* 
nesruna över den i de dagarna häd; 
Lars Zetterquist. Som efterskrift i b 
do några skrämmande ord. De lödo 
niskt: "Jag är krasslig. Tror det är 
jag lever." Förvånad läste jag dessa 
ningar flera gånger, men med bilder 
skrivarens kraftiga, trygga gestalt 
ögas näthinna kunde jag ej tänka n 
än att det nedskrivits i en tillfällig 
stämning. Sådant är ej sällsynt 1 
miska naturer, och en dylik var En 
hammar. Ej kunde jag ana att 1 
nads timglas faktiskt redan var så 
utrunnet. Men så var det. Påfölj 

; mottog jag meddelandet om hans 

< • • I 



En stor entusiast gick bort med Ernst 
Granhammar. Någon har sagt att entusiast 
är det bästa en människa kan vara. Till 
inte ringa del tack vare sin smittande entu-
siasm var det nog också som han uppnådde 
de strålande resultat som utmärkte hans in-
satser på olika områden. Kan han från sin 

himmel i dag blicka ner på oss, så tror jag 
att det är med rörd tacksamhet och ödmjuk 

i stolthet han läser att spelmän — Sörmlands 
spelmän — reste hans minnesvård. Han hade 
ju själv i livstiden en spelmans sinnelag. När 
jag nu nedlägger Sveriges Fiolbyggareför-
bunds krans så sker det med en särskild 
hyllning även från dess tidskrift, Slöjd och 
Ton, Ernst Granhammars språkrör under 
hela trenne lustrer. Den vill på sitt sätt ock-
så vara ett minnesmärke, ett levande sådant 

; — så långlivat som möjligt — över vår döde 
vän. Men näppeligen kan den vad fortbe-
ståndet beträffar konkurrera med stenen här 
på hans grav, som — mänskligt att döma — 
skall vittna inför ännu ofödda generationer, 
långt in i en för oss dunkelhöiljd framtid, om 
en levnadssaga som in i det sista beledsaga-

i des av ljusa klanger från strängaspel samt 
av hembygdens spelmäns tillgivenhet och 
tacksamhet. 

Efter talet nedlade herr Nordberger å 
graven, nedanför stenen, Sveriges Fiolbyg-
gareförbunds krans, bunden av lager och 
försedd med blågula sidenband, det ena med 
inskriptionen Från Sveriges Fiolbyggareför-
bund, det andra med Ernst Granhammars 
namn. Därpå frambar hr Ivar Hultquist 
en hälsning och hyllning från Östergötlands 
spelmansförbund samt nedlade blommor. 
Före den egentliga avtäckningsceremoniens 
begynnelse hade också Ernst Granhammars 
efterlevande maka, fru Wivan Granhammar, 
nedlagt en krans å graven. Efter avtäck-
ningsaktens slut begåvo sig samtliga närva-
rande till kyrkan där en minneshögtid ägde 
rum. Den inleddes med J. S. Bachs bekanta 
Air ur D-dur-divertimentot (för violinspelare 
kanske mest känd genom Aug. Wilhelmjs 
sättning för G-strängen). Nu utfördes styc-
ket å orgel av organisten Sigfrid Neander. 
Prosten Paul Ternstrand höll sedan en be-

; traktelse över Alla själars dag, som All-
helgonadagen fordom kallades, och hans ord 

'' formade sig till en vacker, tankeväckande 
hyllning till kära hädangångnas minne. Un-
der andaktsstunden i kyrkan förekom även 
musik av en spelmanstrio bestående av hrr 
Jan Martin Johansson, Olof Karlkvist och 
Åke Kåell, som spelade en sorglåt från Norra 
Råda och En spelmans jordafärd av W. E. 
öst. Akten avslutades med ett ståtligt ut-
förande av Bach's stora D-dur-Toccata och 
Fuga för orgel. Efter högtiden i kyrkan 

\ voro samtliga tillstädeskomna av fru Wivan 
Granhammar inbjudna till under allehanda 
godsaker dignande kaffebord. Under den 
samvaro som följde bjöd nyssnämnda spel-

manstrio på en hel rad präktigt utförda, lika 
vackra som intressanta folklåtar, de flesta i 
ypperligt arrangemang för två fioler och 
altfiol, verkställt av Katrineholms energiska 
och skickliga kommunala musikledare, ton-
sättaren m. m. Lennart Lundén. 

Fru Wivan Granhammar har bett 
att få nedanstående infört i SoT: 

TACK! 

Den storslagna hedersbevisning som sörm-

ländska spelmän ägnat min älskade makes 

minne genom resandet av den vackra och 

värdiga minnesstenen på den bortgångnes 

grav på Flöda kyrkogård har rört mig djupt. 

Då jag ej personligen kan nå alla bidrags-

givarna ber jag att på detta sätt till samtliga 

få uttala mitt varma och innerliga tack. 

Fors, Flodafors, den 2 november 19^6. 

WIVAN GRANHAMMAR. 


