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Spelmansstamma pa Nykopingshus
med 60 spelmdn och 500 ahorare

8^-drige Frans Andersson, Stigtomta, och en av de yngsta spelmannen,
Torbjorn Karlsson, Katrineholm.

Det Ijbd gamla latar sa det var lust och glad JP inom murarna till borggarden vid Nykopings-
hus annandag pingst, da Sormlands spolmansforbund holl Spelmansstamma, Aldst var 84-arige Frans
Andersson fran Stlgtomta och yngst Torbjorn Karlsson Iran Katrineholm, 12 ar endast. Ett halvt
tusental besokare analogs publiken till.

En kortege drog ut fran Stora
torget med spelman och folkdan-
sare. I taten bars Spelmansforbun-
dets fana och tva svenska flaggdr.
Taktfast gick marschen till fioler-

(JQ . *

j:j
(ft S
b£a x•pi
rp"

"1 'VA.
L S

d̂
 S e •s S 5 » S5 ff1 "O M

h « ti ^ 73 *sS. i^ s a > g5 e. » 5 .gr/i :o e -u .
•(• S "* A! S ° *»'•W ^j .aj % PQ 55 w
Jd CD a & - * 1
1i
>̂̂
_

offC

' ti£ 60 « ft "S, bo
*J c s . w c

P ' B '* 1 b? S1 .p.
rp«

a- fe
cds
1
3at

(ID
C
cds

{•••1

Cv
"t

ĉc
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nas klang. Solen lyste vid intaget
pS. den gamla borgen, dar Vasa-
fargerna lyste fran vimplar och
borgens egen fana, under vilken
Sormlandsgripen avtecknade sig i

fonden. Det blev nastan fullsatt
darinne pa borggarden.

Spelmansstamman biases
in pa naverlur.

Spelmansforbundets
^ u s t a f Wet t e r ,

sin

ordforande
monstrade

spelmansskara i dessbelatet
glada farger, en femtio, sextio
spelman frin alia delar av provln
sen och en och annan langvaga
gast ocksa, en sil langt bortifran
som Vilhelmina. Men han repre
senterade jamtlandsmusiken egent
ligen, Isaksson hette han, en yng
ling p£ 70 ar. Naval Gustaf Wet
ter framholl att det var fjard
gangen spelmansforbundet gastad
Nykopingshus, det brukar vanli
gen vara i midsommartid.

Det blev strakars klang men
aven annan musik daremellan.
Thure Wedberg i Katrinehohn
blaste 1 naverlur av det slag
som man skramde vargen med
for hundra ar sedan, men som
man aven kunde locka kreatu-
ren med. Wedberg spelade ock-
s& p4 psamiodikon, ett gam-
malt instrument med en enda
strang. Man anvande det p£
sin tid till psalmsangen. Det
finns slakttycke mellan folk-
musik och kyrklig musik, som
hr Wetter pavisade.
Spelmansforbundets senaste mu-

sikhafte innehaller aven de manga
verserna i den gamla visan om
Nykopings gastabud, en av de ald-
sta folkvisor som finns i detta

land, skriven p& 1500-talet. Den
spelades nu, men for ovrigt var
det tongangar av manga slag.
Blinda Kalle i Stigtomta, Anders-
son i Lastringe, Bergstrom i Tyst-
aerga, Widmark fran Vingakers-
jygden och en lang rad andra
fanns med pa repertoaren, som
man fick lyssna till. Har pa hem-
maplan fick Nykopings spelman
noja sig med att spela ihop med
lela spelmansskaran, men Eskils-
una spelmansgille i sina svarta

rockar med roda vastar och gula
byxor fick trada fram separat med
Hugo Steen som anforare. Det
blev fart pa strakarna i polskans
virvlar liksom i brudmarschen.

Medan spelmannen vilade sina
strakar berattade landsantikvarie!
S c h n e l l litet om dem, "som spe-|
lat pa Nykopingshus". Han bbrja-
de med en malerisk skildring av
gastabudet — man nastan sig hur
Erik och Waldemar kom in genom
slottsporten och mottes av brodern
Birger och hans drottning med
tiamndplaner i sinnet.

— Sa dar ska man kunna be-
ratta, sade Gustaf Wet ter
i sitt tack. For ovrigt hade
han just blivit foremal for en
glad overraskning i det bar
sammanhanget, i det hr
Schnell faste gyllene Gripens
hederstecken pa hr Wetters
rockslag, allt under publiken s
livliga applader.
Det var soloframtradanden och

musik i grupp, och vi ska val
framst namna 84-aringen fran
Stigtomta. Frans Andersson nam-
ligen. Han spelade latar av sin far,
som aven var spelman. Sen kom
12-aringen fran Katrineholms
spelmansgille, Torbjorn Karlsson,
som spelade latar fran Floda.
Langvaga Isaksson fran Vilhel-
mina gav prov pa jamtlandsmusi-
ken, bl. a. fran Oviken.

Valsjungande unga Ruth Ja-
kobsson fran Katrineholms spel-
mansgille sjong folkvisor av det
slaget, som har slaktskap med
gamla koraltongangar, fast myc-
ket rorligare och melodirikare
Gustaf Wetter ackompanjerade
henne med sin fela. Hon hade
garna fatt halla pa hur lange som
heist, men i skyarna gick regniga
nioln tvars over de nyss bl§. fal-
ten.

— Var inte radd for regn, sa hr
Wetter. Spelmansforbundet har
altlid haft soligt vader. Ja, regnet
drojde forstas. Kalle Ling fran
Stockholm hann trada fram som
anforare ett par ganger, det blev
bade sprittande toner och lugnare
takter. Widmarks latar, Skoldinge
skanklat och Osterakers brud-!
marsch utgjorde slutavdelningen. i
Nej, det kom annu en avslutande.
lat, pa begaran, namligen Gardeby-.
laten.

Spelmannen avtackades av dr
Schnell, och sa begynte folkdan-;
sarna samla skarorna ute pa val-
larna till sin andra uppvisning
for dagen, de hade varit i farten
redan fore kortegen. Och dar Ijod
felorna ocksa, och det hela van
farggladje och livsgladje, graciost
alltigenom.

Sen kom regndropparna, men de|
var inte fler an man kunde fort-:

satta sedan. Som avslutande pro-|
grampunkt pa spelmansstammani
blev det aftongudstjanst med kom-
minister Alf Norberg som officie-
rande. Och
och tonerna

spelmannen spelade,
dallrade lange pH

slottsomradet, ty en spelman lag-
ger inte ned fiolen riktigt pS. en
gang...

Mollberg.


