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Tvillingar iNävekvarn
fyller 80 år på onsdag
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Fiolspelande Nyköpingsbor
erövrade silver i samspel
80 är fyller på onsdag tvillingbröderna Ivan Larsson, Dalvägen 4,
Nävekvarn, och Leonard Larsson
( t v ) , Biblioteksvägen 2, Nävekvarn.
De är födda i Nävekvarn och har varit verksamma där i hela sitt liv. Båda tvä är musikaliska och har ända

sedan ungdomen varit populära spelmän på logdanser och andra tillställningar. Nu har förstås åldern tagit
ut sin rätt och fingrarna stelnat, men
än händer det att de plockar fram
sina dragspel och drar en lät.
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Hc SILVB31MEDALJÖRER:
Tre ;
silvermedaljörer i musikaliskt sam- ;
spel kan Nyköping skryta med nu: j
de tre fiolspelama Axel Andersson, i
Elna Andersson och Arvid Karls- !
son, som deltog i Medelpads Spel- !
mamsförbunds stora speJmanstävllng
1 samspel. Under den gångna helgen blev de silvermedaljörer och
kom hem häromdagen till Nykö- t
ping och Bergshammar med ett'
fint diplom i bagaget Vi gratuler- .
ar! Tävlingen som lockat folkmu- ;
sikanter från hela landet hölls pä
Huberget 1 Stöde. I fjoa deltog de
tre nyköpingBboma också, och tog
bronsmedaljen. Månne det blir guld
nästa sommar?

Arvid

Karlsson, (tv)
samt Elna och Axel Andersson är samspelta i fiolspel, och för det fick
de sUvermedalj helt nyligen vid en tävling i Stöde, Medelpad.
Arvid, Elna och Axei träffas allt som oftast hemma i makarna Anderssons hem, KäUstugan,
Enstaberga, och övar folkmusik.
NYKÖPING: Hemma frän Stöde i Medelpad med en silvermedalj 1 bagaget är makarna Axel och Elna Andersson, Enstaberga, och "Spel-Arvid" Arvid Karlsson, Nyköping. Silvermedaljen bar de tre fiolspelama erövrat i samspel. De spelar alltså mycket bra tUlsanunans och för detta erhöll de silver vid en stor tävling
helt nyligen. Elna, Axel och Arvid var de enda frän Sörmland som ställde upp, annars var det deltagare från
praktiskt taget hela Sverige.
De tre samspelta har spelat fiol sedan barnsben. Axel och Arvid, som båda har erhålUt Zommärket i silvra
och alltså är riksspelemän, spelar första respektive tredje stämman. Elna spelar andra stämman.
"Källstuganas rSpelmanslag" kallar
de säg, Elna o ^ Axel Andersson samt
Arvid Karlssion, den senare mera
känd
under namnet "Spel-Arvid".
Källstugan är Elna och Axels hem i
Enstaberga. Där träffas de och övar
samspelning på fiol.
— Vi har inga bestämda övningstider, säger Arvid, utan vi ispelar när
. andan faller på.
Andan lär nog falla pä ganska ofta,
för de tre fiolspelama är duktiga.
Åtminstone tyckte domarna
vid
samspelstävUngen 1 Stöde nyligen att
de spelade bra tillsammans. Förra

året erhöll de en bronsmedalj i samspel, och nästa är siktar de på guld.
— Vi var inte de enda som tog silver, berättar Elna. Man tävlar efter
ett poängsystem, så det var'flera som
erövrade silvermedaljen.
KLOCKARE APPELQVISTé
POLSKA
Axel, Elna och Arvid spelar helst
folkmusik. Det var en polska av
klockare Appelqvist från Stigtomta
samt smälandsvalsen Theanders vals
som de spelade upp för domarna i
Stöde. Alla har spelat fiol sedan

barnsben. Elna var den som debuterade tidigast. Hon var fyra är när
hon började gnida pä fiolen, och kort
därefter spelade hon för första gängen "offentligt". Elna ville inte spela
och var hemskt arg. Så därför ställde
hon sig bakom en dörr och spelade
när hon skulle framträda för första
gängen.
"Källstugans Spelmanslag" känner
folkmusikintresserade igen från Nyköpingshus Spelman^lle. De brukar också uppträda vid fester och
bröllop men spelar även vid begravningar. De är också med i Sörmlands
Spelmansförbund.

