37 spelman i granna drakter
spelade for 3,000
pa Bjornlunda-fest.
89-aring byggde ny fiol till spelmansstamman.
Sormlands
spelmansforbunds
cirsstamma, som holls i hembygdsgarden i Bjornlunda pa midsommardagen, blev strSlande festlig.
37 spelman deltogo, de tre aldsta
90, 89 och 87 ar gamla. Halsningstalet holls av magister Wetter, Katrineholm, och festtalet av syssloman Ernst Granhammar, stiftaren
av Sormlands spelmansforbund,
det aldsta i Sverige. Redan pa midsommaraftonen borjade festen i
hembygdsgarden med spelmansforbundet och Bjornlunda hembygdsforening som arrangorer. Tidigt pa eftermiddagen samlades
en del av bygdens ungdom och
gaster for att binda kransar och
kla majstang. DS hade redan en
del av spelmannen ocksS anlant.
Man horde har och var i de gamla stugorna pigga latar, som gav
en aning om vad som komma skulle. Vid 7-tiden tagade spelmSn,
majstangsbarare och folkdansare
i granna drakter samt bortat ett
tusen midsommarfirare i festlig
procession ned till platsen dar majstangen skulle resas. Snart var
lekarna i full gang, och aldrig forr
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polska och Oxdans gjorde god propaganda for de gamla danserna. Allman
kulturell dans till musik av manga
fioler traddes sedan till kl. 2 p5 natten.
Midsommardagen kom med stralande sol. Blagula flaggor och b!5gula
dekorationer vid lottornas serveringsarrangemang gav en hogtidlig pragel
at festplatsen med fortjusande gamla
stugor bland ekar och jarnaldersgravar. Kl. 1,30 tagade 37 spelman, foretradda av flaggbarande scouter, in genom porten till hembygdsg§rden. De
spelade en kraftig ganglat under ledning av spelmansforbundets ordforande, magister Wetter, Katrineholm, som
sedan holl halsningstalet. Magister
Vetter erinrade om Sormlands spelmansforbunds bildahde midsommardagen 1925 i Malmkoping med redaktor
Ernst Granhammar som initiativtagare. 1936 foretogs en generalinventering och uppteckning av folkmusik
i Sodermanland under ledning av
amanuens Olof Andersson. Man har
gjort 726 originaluppteckningar och
200 avskrifter av gamla latar.

ha val Bjornlunda-barnen .med sadan liv och lust svangt om i leken
som nu under ledning av lekledare fran Brage gille, Fran bade
gamla och unga Ijodo glada skratt'
over hela festplatsen. Det var midsommaraftonsstamning.
Senare pS kvallen i forsta skymningen dansade Brage gille folkdanser.
Det gick lekande latt och anda med
precision och klamm. Deras FrykdalsPorts, a slsta sid.

f

Magister
Wetter framforde ett tack till Bjornlunda hembygdsforenings ordforande,
folkskollarare Philip Forsberg for
samarbetet for festen. Spelmansforbundet har hallit sina arsstammor pS
manga hall men aldrig pS nagon mera idyllisk plats an Bjornlunda
hembygdsgard, dar spelmannen sta
p& en gravkulle och den gamla kungsvagen gar rakt utanfor porten. Medan
kriget harjar i vara grannlander f§
vi i fred samlas till denna spelmansstamma, yttrade magister Wetter, och
hoppades att stamman skulle bidra
till hojande av intresset for folkmusiken och till spridandet av kunskap om
denna del av vart svenska arv.
Syssloman Ernst Granhammar, stiftare av Sormlands spelmansforbund,
holl ett hogstamt och samtidigt vackande tal, dar han framholl vad folkmusiken i gamla tider betytt. Talaren
gick hart at jazzkultur med stjarnkult.
Tyvarr har spelmansforbundet inte de
ekonomiska resurser, som skulle oka
dess mojligheter att varda musikar
vet. Numera erhSlles inget anslag fran
statsmakterna. Det utmarkta foredra
get, som framfordes med stor pondus
vann en kraftig genklang bland de
folkmusikvanner soai naturligtvis utgjorde ett starkt inslag i festdeltagarnas skara, cirka 3,000.
SS vidtog de olika spelmannens
framtradande. Forst i raden av de 37
kom nittioaringen Karl Johan Anders
son, Katrineholm, fodd i Floda, som
spelade tv§ latar av egen komposition, en polska och en vals. "En gammal fuling" brukar Karl Johan An
dersson saga om valsen. Anders Fredrik Bergstrom, Tystberga, 89 ar fyllda,
med profetskagg och bonjour, spelade
pa en ny fiol som han sjalv gjort i vinter med tanke p§ spelmansstamman.
Han har gjort 28 fioler i sina dar, som
han skankt bor till barrr och barnbarn. Han spelade en steklat och en
gokpolska, som han ar beromd for.
Den spelade och gol han for kungen
p& utstaliningen i Malmkoping 1930.
Kungen fragade: Vem var det som gol
sa bra. Det var allt jag det, sa Bergstrom, men det gick liksom lite daligt
i dag, for jag ar skrovliger i halsen.
Midsommardagen 1943 var A. F. Bergstrom inte skrovliger. Han gol och
det lat som nar man hor goken p&
mycket nara hall.

Carl-Erik Eriksson, Halleforsnas, 87
ar, spelade en polska och en vals fran
Eskilstunatrakten. Carl-Erik Eriksson, Jama, spelade tv§i latar fran sin
fadernebygd, Stora Malm, och Hjalmar Bjorklund tv5 polskor fran Bjorkvik. Sarskild lycka gjorde den senare,
den s. k. "Glabons polska", som harmonierade med Bjorklunds eget soliga
leende. Bjornklund ar 72 ar gammal.
Bernhard Bostrom, Katrineholm, kassor i spelmansforbundet, spelade utomordentligt vackert tv& latar efter
sin far, riksspelman Bostrom. Sven
Forsberg, Vadsbro, aven bekant som
masterskytt, och Axel Andersson,
Vadsbro, kladda i sormlandsdrakter,
spelade mycket trevligt en polska fr§n
Husby och en ganglat fran Morko.
Richard Alberg, Skoldinge, framtradde med fornamligt spel och vackra latar. Jan Martin Johansson, Stuvsta,
den kanske mest lovande av de yngre
spelmannen, spelade en ganglat av
egen komposition. Vackra l§tar spelades aven av Axel Axelsson, Husby,
son till den store spelmannen Melker
Andersson, som dog 1933, 97 §r gammal. Axel Axelsson har bevarat massor av gamla latar i minnet som han
kunde sjunga och tralla for upptecknaren. Han kunde dS ej spela fiol. Det
ar latar som bevarats i muntlig tradition, en del anda fran 1700-talet. Jan
Johansson, Stuvsta, och magister Vetter spelade tillsammans en av dessa,
arrangerad av upptecknaren, redaktor
Olof Andersson.
har ocksS en egen duktig epelman, Evald Andersson, Asta,
som deltog i stamman. Evald Anderssons far var en inom Daga harad mycket anlitad spelman vid alia brollop.
Bland annat spelade han 1876 vid ett
brollop i Skeenda da spelmannen re
do i spetsen for brollopsfoljet fran
Skeenda by till Bjornlunda kyrka och
spelade en utomordentligt vacker ridmarsch, som finns upptecknad.
Efter uppspelningarna fortsatte festen med allman gammal dans till kl.
12. Ett kraftigt regn p& eftermiddagen
jagade for en stund bort massor med
kaffedrickande gSster fran lottornas
barservering, men efterat sken solen
igen och publiken aterviinde. Festen
slutade i god stamning for saval gaster som arrangorer. Sakert aro alia
festdeltagare tacksamma mot Bjornlunda hembygdsforening och Sormlands spelmansforbund for den glada
midsommar i folkmusikens tecken som
de fatt fira i hembygdsforeningens
egenartade och vackra gammelgard,
och de vande hem igen med melodier
fr§n det forgangna tonande inom sig.
A. Th-

N:o 7-i

1943

Tidskrift for folkmusik, slojd av niusikinstiument m. m.
U t g i v e n av SVERIGES FIOLB YOG A R E F O R B U N O
Kedaktor och ansvarig utgivare: E. Granhammar.

Adr.:
Stockholm 50

Fran Sodermanlands spelmansforbunds stdmma i Bjornlunda.
Spelmannen tdga in pa festplatsen.

MIDSOMMARFESTEN I BJORNLUNDA
Tag spelman din fejla och stdm den i dur
till hogstamd visa for dagen. . . .
Sormlandsbygdens bugande och vajande
sadesfalt med fargstank av blommande
vallmo och blaklint tavlande i fagring med
blaogda och rodkindade sormlandstoser, som
motte oss i den skona bygden kring Bjornlunda bygdemuseum pa den underbaraste
av alia midsommaraftnar man fatt riaden
att uppleva. Det var hembygdsfest och spelmansstamma; det tonade av gammallatar
fran loft och lider dar spelmannen provade
sina felor till den stora kraftmatningen
och under de manghundraariga ekarna dansade bygdens ungdom till tonerna av hambopolska och gammalvals. Over nejden lag
midsommarnatten fager med sin opalfargade himmel, ett vardigt tempelvalv av betagande skonhet over denna andaktsfyllda
midsommarfest. Ty ett visst allvar och en
viss andakt praglade festen och folket. Det
var, for att instamma i dalaskalden Karl
Erik Forsslunds ord: "Det var den friluftshoga gladjens ljusa rena andakt." Mahanda blir det nagot fornamare och noblare
over en publik, som samlas i de gamla latarnas och dansernas tecken an over jazzbanans illvralande saxofoner och skrammel.
Har passade allt tillsammans i en val avvagd harmoni med naturen och bygden,
med de gamla husen och de valdiga ekarna.
Slams och skrammel passade inte har och
forekoni heller inte i denna kulturmiljo.
Midsommaraftonens program var agnat at
traditionsmassigt resande av niajstangen
eller midsommarstangen, som den val bor
kallas, som av kraftiga navar restes mot
skyn under spelmanslatar fran ett 40-tal
spelman. Sedan vidtog dansen, som sig bor
pa en midsommarafton. Och vid de gamla
stugorna sorjde snalla och glada lottor om
den lekamliga valfagnaden. Det var alltigenom samma trevliga och fornania anda

over allt; det var ordning och reda, tillmotesgaende och vanlighet vart man vaiide sig,
fran det minsta till det storsta. En valordnad tombola med till storsta delen skankta
och vardefulla vinster gjorde goda affarer.
Som sig bor hamnade undertecknads oljemalning i ett ungt, trevligt bjornlundahem,
men vem som blev den lycklige agaren av
cykeln lyckades ingen fa reda pa.
Folkskollarare Gusta Wetter, som handhade spelmannen och tombolan myste av
belatenhet de fa stunder han hade tid att
overblicka det hela och bygdegardens allt i
allo och skaparen av denna veckra skans
folkskollarare Forsberg sken aven av fornojsamhet. Det ar mer an val berattigat
att giva dessa festarrangorer stora A i
betyg, ty battre kunde inte en fest arrangeras och det var alias mening utan undantag.
Midsommardagen var agnad till den mera
hogtidsstamda delen av festen, med ett orienterande och klarlaggande tal av folkskollarare Wetter samt spelmansstamma och
uppvisning av folkdanser samt sedermera
hodtidstal av museiuppsyningsman Ernst
Granhammar. Efter litet krangel med hogtalarna besteg sa Granhammar talarstolen, som inom parentes sagt var placerad
under ekarna pa en hog gravkulle. G. borjade sitt anforande med att giva en eloge
at bygdens folk som sa vardigt, talrikt och
forstaelsefullt mott upp pa sin bygdegard
och sedan utgick talaren fran texten i
sormlandssangen med fragan: "Kanner du
landet, det harliga, rika" ? Darefter overgick talaren sa smaningom in pa folkmusikens sak, at vilken festen var agnad och
holl en skarp vidrakning med tidens smakforskamning i fraga om musik Det var som
en gammal spelman fran Raby sade: "Det
var ord och inga visor".
Efter talet kom en regnskvatt och friskade upp gronskan och sa fortsatte festen igen

med dans och latar till sena natten da
man overfortjust vandrade hemat. Lange
tonade det i oronen av en gammal ganglat
fran den fagra bjornlundabygden medan
nyponblommen i dikesrenen fyllde luften med
sin vallukt och himmelen rodnade for en ny
dag, en arbetsdag. Lange lever dock minnet av denna hembygdsfest aven under vardagens arbete och moda.

—mar.

