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DAGENS NYHETER 

l * r ii 
• . -.inliga inslag var det gott om d sp-. l anskonferensen 

'pköptngshua. Två av dem, malmköj r-; s :ai < nr a Inga Lind-

9€\ Ingeborg Löfgren omgärdar på bild* nye styrelsele-

damoten Arvid Karlsson, Nyköping. 

I årskonferens i musikens tecken var under veckohelgen 
iAbitjK * i* 1 mansförbund samlat pä Nyköpingshus, vars äre-
iffa Miurar hotade att bågna, när d» n väldiga skaran om 60 
k»n Ut violinernas stråkar sjunga sörmländsk» folkmelodier 
i kommunvapenprydda gästabuds salen. 
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Ett anslag på 

Torsdagen den 17 Januari 1957 

Gas Andcrs-mcdaljen 

till -Pol-Olle" 
Gås A - •' e rs-nä mnden i Uppsala, *| 

som beslår av elva av Upplands mest 
framstående spelmän på fiol, har vid 
sammantraöe hos professor Bror 
Hj^rth beslutat utdela sin medalj till 
sp^imar.-en Dyrar e is Olov Olsson 
från öst b; or ka i Rättvik, mest be-

" kant under namnet Tål-Olle" . I 
"Pål-Olle" i r i 40-årsåldern och 

följer spelmanstraditionen från Ratt-
vik, Boia och Bingsjo. Han är en 
av de mest framstående yngre da-
laspelmännen med sugande rytm och 
ett disciplinerat spel och är en av P 
de få som nu spelar den berömde 
O re spelmannen Timas-Hans låtar. 
Han har en känslighet för fiolens: 
möjligheter som torde vara ganska: 
ovanlig. "Pål-Olle" är även känd som 
den förnämste att improvisera en 
andra stamma, ytterst invecklade 
kontrapunktiska mot^t-mmor och 
han behöver aldrig rer :e -a. Dessa 
motstämmor har väckt uppmärk-
samhet bland internationell musiker, 
bl a den kände gambas: ren och 
specialisten på barockmus ik August 
Wenzinger. som studerat cem med 
intresse. "Pål-Olle" har också gjort 
grammofoninspelningar tillsammans 
Röjås-Jonas i Radiotjänst serie om 
folkmusik. 
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F O L K E T Torsdagen den 14 feferuariV957 

Jättefest i Mariefred 
vid "Sörmlands dag': 

Den 16 juni i sommar räknar man med att sörmlänningarna i 
förskingringen med extratåg och bussar söker sig till Mariefred 
för att där fira "Sörmlands dag." Det skall bli en jättefest med 
promenadkonsert, gudstjänst i Kärnbo kyrkoruin, landshövdingen 
tal, slottsevisning m. m. ~ 

Initiativet till denna sörmländ-
ska fest har kommit från förenin-
gen Mari ef redspojkarnas primus 
motor Benny Blomberg och han 
har få*: tio sor ml andsföreningar 
bakom sig nämligen Eskilstuna-
pojkarr.a, Strängnäsflickorna, 
Björkv gille, Gnestapojkarna, 
Nykör narspojkarna, Selaöpojkar-
na, K iriefredspojkarna, förenin-
gen S* er.emenses, Vingåkers gille 
och Socermanland-N&rkes gille, 
samt:, ca verksamma i Stockholm 
och b r å e n d e av utflyttade sörm-
länningar. 

Ett t?utskott har redan bil-
dan : ående av Ellert Lund-
gren * å - Gnestapojkarna, nämn-

de Benny Blomberg och Bengt 
Hollén, Mariefredspojkarna. 

Programmet har redan uppskis-
serats och blir musik av I 10 :s 
musikkår från Strängnäs, samling 
kring Sten Sture-monumentet med 
konser. prolog o. tal av Mariefreds 
stads full mäktiges ordf. bankkam-
rer R. Molin. I hembygdsgårdens 
trädgård blir det promenadkon-
sert o^ h kaffe, gudstjänst i Kärn-
bo kyrkoruin, lunch på Stadsho-

tel let . Senare sker samling på in-
re borggården i Gripsholms slott 
med tal av landshövdingen och 
3 nfösande av landsantikvarie dr 
Iv^r Schnell om Mariefred och 
slottet samt slottsvisning. Dagen 
arj rtas med samkväm i Grips-
- ir. $ folkhögskola. 
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Även kvinnliga inslag var det gott om vid ; . inskonferensen 

på Nyköping shus, Två av dem, malmköp r ^ nr a Inga Lind-

qvist och Ingeborg Löfgren omgärdar på bU i nye styrelsele-

damoten Arvid Karlsson, Nyköping. 

Till årskonferens i musikens tecken var under veckohelgen 
Sörmlands spelmansförbund samlat pä Ny köpingshus, vars äre-
vördiga murar hotade att bågna, när den väldiga skaran om 60 
spelmän lät violinernas stråkar sjunga sörmländska folkmelodier 
i den kommunvapenprydda gästabudssalen. 

Det var i främsta hand lördags-
kvällen, som gick i det glada mu-
sicerandets, den genuina spel-
glädjens och förbrödringens tec-
ken. 

Till Sven Frick och Lars Jo-
hansson överlämnade ordföranden 
och dirigenten Gustaf Wetter för-
bundets guldmärke. Den sist-
nämnde mottog det för att han så 
ofta glatt medlemmarna med sin 
vackra sång till luta och även vid-
lördagens samkväm s öng han 
med sin mörka och fyl l iga stäm-
ma några visor. Arvid Johansson 
lock ide fram många skratt med 
sin roliga parodi på radiopro-
grammet och dr Ivar Schnell gav 
en del glimtar från slottets histo-
ria och tecknade bakgrunden till 
NykSpingshus spelmanslags till-

Vid årsmötet på söndagen-
framgick att f jolårets verksam- j 
het varit god. Spelmansstämmor- i 
• n a i Brevensbruk ocn Juiita gav { 

j^od t-hållning. Ett anslag på 

2.000 kr. - -viljats av lands-
tinget. Till ordf. omvaldes Gus-
ta f Wett-?r. m: 1an Sigvardv Ejer- ! i 
mo, NVköpm-, G. Engman, Flen, 
;och Arv; 5 T* sson, Nyköping, 
nyvalde? : =*yr sen, vilken utöka-
des med Alvar Rosén, Katrine-
holm. ö v i i styrelsen är Kon-
rad Eriksson. Till revisorer om-
valdes Erik Bergsten, Bromma, 
och J. A. Carlö, Stockholm. Be-
slut fattades om två, spelmans-

;stäTn.v~- 1956, en på Nyköpings-
hus under pingsten och en på Ju», 
lita skans. Det beslöts att låta ut-
ge en egen tidskrift, Storpolskan, 
med ett nummer under 1956. 

C ås Änders-medaljen 

till "Pål-Olle" 
Gås An-!ers-nämnden i Uppsala, 

som består av elva av Upplands mest 
framstående spelmän på fiol, har vid 
sammanträde hos professor Bror 
Hjorth beslutat utdela sin medalj till 
spelmannen Dyrsmeds Olov Olsson 
från öetbjorka i Rättvik, mest be-
kant under namnet "Pål-Olle". 

"Pål-Olle" är i 40-årsåldern och 
följer spelmanstraditionen från Ratt-
vik, Boda och Bingsjö. Han är en 
av de mest framstående yngre da-
laspelmännen med sugande rytm och 
ett disciplinerat spel och är en av 
de få som nu spelar den berömde 
Orespelmarmen Timas-Hans låtar. 
Han har en känslighet för fiolens 
möjligheter som torde vara ganska 
ovanlig. "Pål-Olle" är även känd som 
den förnämste att improvisera en 
andra stämma, ytterst invecklade 
kontrapunktiska motstå mm or och 
han behöver aldrig repetera. Dessa 
motstämmor har väckt uppmärk-
samhet bland internationell- musiker, 

i bl a den kände gambssr--en och 
specialisten på barockmuf:* August 
Wenzinger. som studerat dem med 
intresse. "Pål-Olle" har c /<så gjort 
grammofoninspelningar t -- ~ - ans 
Röj ås-Jonas i Radiotjänst »er.e om 
folkmusik. 

F O L K E T Torsdagen cfen 14 februari 1957 

Jättefest i 
vid "Sörmlands 

Den 16 juni i sommar räknar 
förskin grin gen med extratåg och bosaar 
för att dar fira "Sörmlands dag.^ IVt -

promenadkon^rt, gudstjänst i Rarnlv» 1 
tal, slottae visning m. m. ' 

Initiativet till denna sörmländ-
ska fes* har kommit från förenin 
gen H iriefredspojkarnas primus 
motor Benny B.:ruberg och han 
har få*: tio sormlar.dsfören:ngar 
bakom s ^ nämligen Eskilstuna-
pojkar: i , Strängrxäsr.ickorna, 
B j ö r k r i s gille, Cftwpojkamau 
Nyk t rspoikama, Selaopojkar-
na, V- sjr.efredspo jkarna, förenin-
gen S--er-gnenscs, Vingåkers gule ^ 
och SA6?rmanland-Narkes gille, ' 
samt: verksamma i Stockholm 
och be«&åesde av utflyttade aörm- m 

Ett jlt* *mt?Tcott har re<!an b i ! - ^ 
' dats 'Aecde av Ellert Lund-
grec ' rÉJt C -estapojkarna, nämn* 



nsstänmm på Nyköpingshus 

Kspt lman och 500 åhörare 
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tin borgård»; 
pt åsi » ii ^mttjxé hölj »pftmaiMstämma. .Viki t i a W-ir^*® Eran* 

a TVrt>j6rn Ka r l en från Katrineholm, lt år f t d n t ht* kmlvt 
i tfft. 

Ung på Ti år. Nåväl Gustaf Wet-
ter frambön att det var fjärde 
sinnen s|>elmaiis?Örbundet gästade 
Nyköpircshus, det brukar vanli-
gen varm i r i sommartid. 

Det Mer aråkars klang men 
trrm taani vnosik däremellan. 
Tfcmre Wedt*er* * Katrineholm 
hlåat | n&rerfor av det sia c: 
«wofli n a skrämde vargen med 
för fr—ii • år sedan, men som 
n u tvfs kunde locka kreatu-
r f t ne*. W ed berg spelade ock-
så p4 paaimodikon, ett gam-
malt Instrument med en enda 
stråns. Man använde det på 
sin tid till psalmsången. Det 
f i n n s släkttycke mellan folk-
musik och kyrklig musik, som 
hr Weiter påvisa de. 
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Medan spelmännen vilade sina 
stråkar berättade landsantikvarie 
S c h n e l l litet om dem, "som spe-
lat på Nyköpingshus". Han börja-
de med en målerisk skildring av 
gästabudet — man nästan såg hur 
Erik och Waldemar kom in genom 
slottsporten och möttes av brodern 
Birger och hans drottning med 
hämndplanfer i sinnet. 

— Så där ska man kunna be-
rätta, sade G u s t a f W e t t e r 
i sitt tack. För övrigt hade 
han just blivit föremål för en 
glad överraskning i det här 
sammanhanget, i det hr 
Schnell fäste gyllene Gripens 
hederstecken på hr Wetters 
rockslag, allt under publikens 
livliga applåder. 
Det var soloframträdanden och 

musik i grupp, och vi ska väl 
främst nämna 84-åringen från 
Stigtomta. Frans Andersson näm-
ligen. Han spelade låtar av sin far, 
som även var spelman. Sen kom 
12-åringen från Katrineholms 
spelmansgille, Torbjörn Karlsson, 
som spelade låtar från Flöda. 
Långväga Isaksson från Vilhel-

mina gav prov på jämtlandsmusi-
ken, bl. a. från Oviken. 

Välsjungande unga Ruth Ja-
kobsson från Katrineholms spel-
mansgille sjöng folkvisor av det 
slaget, som har släktskap med 
gamla koraltongångar, fast myc-
ket rörligare och melodirikare, 
Gustaf Wetter ackompanjerade 
henne med sin fela. Hon hade 
gärna fått halla på hur länge som 
helst, men i skyarna gick regniga 
moln tvärs över de nyss blå fäl-

I ten. 
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Spelmansstämman blåses 
in på näverlur. 



Spelmansstcimma på Nyköpingshus 

mer/ 60 spelmän och 500 åhörare 

Medan spelmännen vila 
stråkar berättade landsan 
S c h n e 11 litet om dem, "s 
lat på Xyköpingshus". Hai 
de med en målerisk skild 
gästabud» t — man nästan 
Erik och Waldemar kom in 
slottsport ." och möttes av 
Birger och hans drottni 
hämndplaner i sinnet. 

— Sa där ska man kum 
rätta, sadr G u s t a f W c 
i sitt tack. För övrigt 
han Ju* blivit föremål t 
glad överraskning 1 del 
sammanhanget, i det 
Schnell fäste gyllene Gi 
hederstecken på hr W 
rocksla*. allt u4er pub 
livliga applåder. 
Det var so-ofraastradam 

musik i grupp, och vi 
främst nämna S4-åringei 
Stigtomta. Frans Andersso 
ligen. Han spelade litar av 
som även var spelman. S 
12-åringen från Katrii 
spelmansgille, Torbjörn K 
som spelade låtar från 
Långvaga Isaksson från 

.mina gav prov pä jämtlan 
ken, bl. a från Oviken-

Väls j ungande unga Ru 
kobsson från Katrineholr 
mansgille sjöng folkvisor 
slaget, som har slaktska 
gamla koraltongångar, f a 
ket rörligare och melod 
Gustaf Wetter ackompa 
henne med sin fela. Ho 
gärna fått hatia på hur län 
helst, men i skyarna gick 
moln tvärs över de nyss 

, ten. 
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in på näverlur. 
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Det ljöd samla låtar så det var hist och glädje inom murarna till borggården vid Xykön ngs-
Lj^ . piii^st, da Sörmlands /»pelntaii^orbuna höll Äldst \ r 84-åri^e Iranfc 
\ndersson från Stigtomta och yngst Torbjörn Karlsson från Katrineholm, 12 år fndast. 3Ett halvt 
tu—ntal besökare anslogs publiken till. 

Kr. kortege drog ut från Stora 
torget 4 spelmän och folkdan-
sare. i täten bars spelmansförbun-
dets ftir.s. och två svenska flaggor. 
Taktfast g: -hen till fioler-

nas klang. Solen lyste vid intågetj 
på den gamla borgen, där Vasa-
I färgerna lyste frän vimplar och 
borgens ee:-n fana, under vilken 
[SörmlandsgTipen avtecknade sig i 

fonden. Det biev nästan fullsatt 
[därinne på borggården. 

Spelmansförbundets ordförande, 
G u s t a f W e t t e r , mönstrade 
belåtet sin spelmansskara i dess 
glada färger, en femtio, sextio 
spelmän från alla delar av provin-
sen och en och annan långväga 
gäst också, en så långt bortifrån 
som Vilhelmina Men han repre-
senterade Jamtlandsmusiken egent-

- • r. Isaltsaon hette han, en yng-

ling på 70 år. Nåväl Gustaf Wet-
ter framhöll att det var fjärde 
[gången spelmansförbundet gästade 
Nyköpingshus, det brukar vanli-
gen vara i midsommartid. 

Det blev stråkars klang men 
även annan musik däremellan. 
Thure Wedberg i Katrineholm 
blåste i näverlur av det slag 
som man skrämde vargen med 
för hundra år sedan, men som 
man även kunde locka kreatu-
ren med. W ed berg spelade ock-
så pä psalmodikon, ett gam-
malt instrument med en enda 
sträng. Man använde det på 
sin tid till psalmsången. Det 
finns släkttycke mellan folk-
musik och kyrklig musik, som 
hr Wetter påvisade. 

Spelmar. = förbundets senaste mu-1 
sikhäfte innehåller även de många 
verserna i den gamla visan om 
Nyköpings gästabud, en av de äld-
sta folk visor som finns i detta! 
land, skriven på 1500-talet. Den 
spelade? nu men för övrigt var 
det tODrånrar av månea slag. 
Blinda Ka . Stigtomta, Anders-

I son i L _ Bergström i Tyst-
berga. . ar* frän Vingåkers-
bygden c -v. ing rad andra 
fanns ~ M rr-ar-n, som 
man fick lj —na till. Har på hem-
maplan :. - spelmän 
nöja sig tm* i att m H Hop med 
hela sp- > 
tuna 
rockar 
byxor : * 
Hugo > 
blev f 
virvlar 

- - - - Eskils-
*'-- t '.na svarta 

coda i i M r och gula 
t ia fra~ neparai med 

aafcrar*. Det 
fr.riv«ma * rockans 

t-årigc Frans Andersson, Stigtomta, och en av de yngsta spe lmännen, 
Torbjörn Karlsson, Katrineholm. 



"— V i r rädd fqr regn, sa hr 
Wetter. SpeimaosXor bundet har 
altlici h^f- - gt väder. Ja, regnet 
dröj ie först Kalle Ling från 
Stockholm h ir.n träda fram som 
anforar • par gånger, det blev 
både sprittande toner och lugnare; 
takter. Widmarks låtar, Sköldinge 
skänkar och österåkers brud-
marsch utgjorde slutavdelningen. 
Xej det kom ännu en avslutande 
låt. på begäran, nämligen Gärdeby-
låten. 

Spelmännen avtackades av dr 
} Schnell, och så begynte folkdan-
sarna samla skarorna ute på val-
larna till sin andra uppvisning 
för dagen, de hade varit i farten 
redan före kortegen. Och där ljöd 
felorna oékså, och det hela var 
färgglädje och livsglädje, graciöst 
alltigenom. 

Sen kom regndropparna, men de 
var inte fler än man kunde fort-
sätta sedan. Soni avslutande pro-
grampunkt på spelmansstämman 
blev det aftongudstjänst med kom-
minister Alf Norberg som officie-
rande. Och spelmännen spelade, 
och tonerna dallrade länge på 
slottsområdet, ty en spelman läg-
ger inte ned fiolen riktigt på en 
gång. . . 

Mollberg. 


