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if den ene spelmannen efter den anc
ll med omvaxlande sdlospel och sar

-> jrujiiu, [<,'*juujvo,ii halv tre tagads de
—4l »p«i«i»»«a i aldern 18—80 ar fram
talarstolen, dekorativa
^^^^^^ __._ a aina gula knabyxor
dtftfrSBr^ndj^k • Wlfear. Dessforinnan hade
man emellertld hunnit avverka dagens
av landsantikvariena,
[spmmarspel fran herfeeateramatorer fran
historiska skissen
tattaren, som sjalv
hade all anledning
publikens intresse.

fick
gangen Sodermanlands
haller sin stamma pa
forbundets ordfSrande,
'tJifh»8taf
Wetter, som h811
:«pft.; Orsakullen. Det borde
ler till denna inhemtona^^t, ,op akatt som for ovrigt inte
ffto Ixafrrrn" i arkiv utan skall hallas le- Professor Lindblom woffar 'Spelmansfb'r1
folkskoll.
Herr Wetter slutade med att ut- bundets guldmarJce O/V^ ordf.,
Wetter., styresman, professor
till hedersledamot i S6Man fick ocksa lyssna tfll pigga aldapelmansforbund och overringar*
som trotsat temperaturen och
till honom stammans
rest in till Stockholm.
Den aldste anmalde deltagaren — en
alltid velat sla irSSS" 4>m
90-aring — hade visserligen f&tt forfi har i var folkmusik,
80-arige
'Lindblom i sitt tack.; hinder, men dar fanns, i pallet
,C. F. Persson fran Jafni^ ;som forresten
, att ingen ar m«f val-|
ien pi Skansen an spelmannWf Til ;•. med en nara nog jamnarlg, inledde sjalva
slut ut*>rirtiide han ett leve f&F%94eir £H&tamman.
Si'
under,
Wetter
VingakersvalSen
Efter ett kbrt
hus-spelen av -dr
dermanlanningens -sAng Jfungits &
tog den egetflliga spemjanssta,mm^k_^id.
Ensamma, par om par eller tre; och tre
kom spelmannen fram oeh spelade sina
latar. Ibland var det egna kompositioner
eller melodier som far eller farfar komponerat, ibland melodier sa gamla att man
inte har kunnat leta sig fram till deras
ursprung. Den allra aldsta spelade tva
unga pojkar fran Stockholm och Stuvsta.
Det var en polska som antagligen harror
fran 1500-talet.

^1— Jag var 14 ar nar jag borjade med
jhQen, berattar han, och sedan har jag i
•Klit pa med den. Ja, inte jamt forstas.
^g var banarbetare innan jag blev pensionerad och da hande det ju att det kunde ga langa tider da det inte blev nagot
spelat. Nu har jag battre tid nar jag
bar a arbetar pa tomten och patar i min
tradgard. Har pa Skansen har jag varit
nagra ganger forut och har trivs jag.
Det har guldmarket? Ja, det % ett likadant som professor Lindblom tog emot for
en stund sedan. Jag fick det i mars i ar
nar jag fyllde attio.
Resten av eftermiddagen musicerade
spelmannen i de olika gardarna och som
en vardig avslutning foljde en andra forestallning av midsommarspelet pa Skansenteatern.
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rt varre i gar pa
ikholm, da Sormspelman tagade upp till
deltaga i firannds dag. Alia
ipelmarinen upp~ tjocka sockeni'c anses som en
nagon anlannen tagade
t&lla sin stamma,
,rie dr I. Schnells
hertig Karls
fjpluftsscenen, dar
uppskattning. Styctidigare speamatorer vid
;
I>et var i stort
—
sett samma amatorer, som nu
»«dverkade.
ar forsta gSjigen Sodermansin
[ordforande,
folfc8kollfiwu»
JWetter, Katrineholm,^ aitt halsningstal. Det orde^iffi'^M'fler vanner
...... inhem$Jgft:to*iifcatt, en skatt
som for ovrigt %te far begravas i
aTkiv utan skMl te&Ifes levande. Hr f
Wetter slutade fMed1 att utnamna
fSkansens ptyresjaan; - professor Ans
dreas Lindblom. till -1ited«rsledamot i
(Sbdermahiands4 sp«;lmansfi6rbund och
ibxerlamnade satoiidigt till honom;
ammans jRMir^e^i^guld.,
^tammans
Skansen laar aDt4*f«rtit-stt. valet om
i ,

I

en pa, Skansen an
Mf slut u'tbringad&"
" * rmaj*landsyspda3Mias48 rra^i^n sper ledhing av sin; ortjfdrande,

'
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FJ l*!fr ?i
m
fick
forbundsmdrke
i• ffuld
av folkletter, Katrineholm.

pingsspelen:
Tre foreteelser skapade f6r tre ar
sedan en \$®&\m, som Nykopingsborna» Sr^ stoita 6ver, sade talaren
|F> jipdvandigheten atl
tnling^tokaler i ett
den andra var nodatt: ikaffa landskapets!
. _'__. _ ekonomiska arbets-'
for de mangfaldiga: forsk*j
, som hembygdsr^relsertj
„„ . det gamla kulturlan^e't- Sorto-J
laid';'Den tredje var slutlig^n'teke «n
l^iist.^utan ett overmatt av historisk
tft^tidtt knuten till Sveriges bastaj
featplats, Nykopingshus, och sa blev
mittsommarfesterna pa Nykopingshttlf
till. Intresserade amatorer fran statden spelade sa ett kronikespel om
Magnus Ladulas' soners beryktade
gajStatoud. Kanske ett alltfor Sotsvart
motiv for en sommarfest, men gastabudets sorgemusik, fick ett hoppfullt
slutackorC Pet ar S6nnlandsbo»den
som .sagjer::CTre ganger har jag =Stafet
pa tomten i askan med

i nasaa!odh/skgt mig: For si$ta «a
w£:U&i var gang har solen gatt
ov«ff(I*^nda. Algen har betat vid bae-t
fceti och -brandroken drivits undan f af;
viriden fr&n angarna. Da har jag inte
tvekat. Da har jag satt spaden i Jor'deii igen. For da visste jag, a?tt Gud
trots allt givit mig en gava, som ingen
!kitnde"ta ifran mig, och vardade jag
den gavan, da gjorde jag en battre
g^rning an dem varldens stora fprm.ir. Utan alia oss som rojer pcb^
>byg'ger formar de intet annat an
'brknna och skovla. Det ar darfor jag
nu bilar timmer for fjarde gangen till
stugan. Den ar min borg, och den far
ingen erovra.
Sa blev det midsommar pa nytt: Da
var det Engelbrektstiden, som skankte
rannig at kronikespelets vav. En
ranning av blodrott och sotsvart. Pa
( Nykopingshus' murar blaste en frammande fogdeflagg for sommarvinden
som symbol for framlingsgodtycke och
fortryck. Men vaven hade aven ljusare
•ihslag av svensk fckuvlighet ,och frihetslangtan, och spelets slutreplik var
Sormlandsbispen Thomes' ord rFrihet
•ar det basta

Och nu har det ater varit
mar. Nu har Sormlands sagoprins,
Hertig Karl gatt igen pa Nykopings
vallar. Nu kunde det pa nytt ha blivit
en bister tidsmalning fran en brytningstid med harda ord och harda
handlingar. Men det blev det inte.
Det blev ett sommarspel om hertigens
foralskelse i den vackra jungfrun
Gertrud fran Stora Djulo. Det blev en
saga om hur den svarte prinsens anslag korniner;j)a skam,- sa torparflickan far gin'; guldlockige torparpoj ke
och ;far leva lycklig till tidens Sinde.
Sft -bar vl nu gatt genom tre sekler,
13^4l4-n€«th 1500-tal. Sen far vi grava
fr&m episbSer ur slottets historia fran
1B—17^ o*;h 1800-tal. Motiv kommer
inte att satonas. Dar kommer gamla
drpttnlng ; |Cristina att frojdes over
•sonen, Gust^v Adolfs framgangar. Dar
kommer 'unga; drottning Kristina att
f orvaaa aina/^rogna invanare i hamnoch stepe&fcaden Nykoping med vilda
!och for," enS'&rottning hogst tvivel;
aktiga aventyr. Dar kan stadens och
slotfcfets brand''fulidagen 1665 bli den
dramatiska klimaxen I ett sommarspel. En annan sommarperiod med
all onskvard dramatisk atmosfar ar
ryssharjningarna ar 1719, da staden
pa nytt brandes i grund. Vi kan trolla
fram den myndige prosten Serenius
fran 1700-talets mitt eller folja Sormlandsesteten Torneros genom borgruinerna under 1800-talets ar. — Ja,
motiv kommer inte att behova saknas, och sakerligen inte arbetare heller. Vi Nykopingsbor har namligen
satt oss i sinnet att Sodermanlands
residensstads manga minnen skall
tvingas tjana tre hogo andamal: Ge
liy och aktualitet at en sallsynt rik
stadshistoria. Ge tak over huvudet
at Nykopings foreningsliv och de
forsk-ningsrnojligheter for sormlandsk
hembygdsrorelse. Men da Nykopingshus' historia inte bara ar Nykopings
angelagenhet, utan hela Sormlands,
sa ar Nykopingsborna glada och tack®ainma at att i dag for en allsormlandsk publik fa visa ett prov pa sina
'a.nstrangningar: Ett midsommarspel
pa hertig Karls tid.
Sedan Sodermanlanningens sang
sjungits unisont tog den egentliga
spelmansstamman vid. Ensamma, par
om par eller tre och tre kom spelmannen fram och seplade sina latar.
Ibland var det egna kompositioner
eller melodier som far eller farfar
, \ . komponerat, ibland melodier sa gamla
att man inte har kunnat leta sig fram
ursprung. Den allra aldsta
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Spelade tva unga pojkar fran Stock'
holm och Stuvsta. Det var en polska
som antagligen harror fran 1500-talet.
Nergards-Lasse hyllad.

I egenskap av sormlanning blev
Nergards-Lasse, som varit pa Skansen
i 50 ar, hyllad med blommor och tal f
av Nordiska museets och Skansens |
styresman, professor Lindblom. Denne
framholl senare for en tidningsman,
att detta var den 14:e landskaps^lagen som hallits pa Skansen.
•£»Vi borjade 1930 med Daladagqn,
Moragarden invigdes, sade profes. och vi- hoppas sa smaningom
na ga igenom hela landet. Vi tar
sa manga vi kan av ortens spelman, och folk fran bygden som lever
f forskinkringen moter upp hat pa
sen.
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Spelmannen yoro kladda i varma Sormlandsdrdkter av hemvavt ylle, men det var ingen som
lat sig nedslas av den tryckande hettan. N:r tvd frdn hoger ar ndmndeman I. Hultstrom,
rors, rloaa.

Sodermanlands dag

MED TAKIFINNEN I HOGSTA HWOO
Jed«r Gostof Wetter spelmdnnen i SodermonJands sp^nwmfdrbund upp
mot Orsokullen pd Skonsen. Det var S6dermonJandt Dag som firade*
Skansen. med hlstoriespel och »p«4inon««tomina.
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tjpelade tva unga pojkar fran Stockholm och Stuvsta. Det var en polska
som antagligen harror fran 1500-talet.
Nergards-Lasse hyllad.

I egenskap av sormlanning bier
Nergards-Lasse, som varit pa Skansen „
i 50 ar, hyllad med blommor och tal f
av Nordiska museets och Skansens j(
i styresman, professor Lindblom. Denne
framholl senare for en tidningsman,
-Sitt detta var den 14.-e landskaps^agen som hallits pa Skansen.
P — Vi borjade 1930 med Daladagen,
('.4£ Moragarden invigdes, sade profesoch vi- hoppas sa smaningom
%unna ga igenom hela landet. Vi tar
$iit sa manga vi kan av ortens spelman, och folk fran bygden som lever
'orskinkringen moter upp hat pa
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Spelmiinnen yoro Haddcr i varma Sormlondsdrakter av hemvavl ylle. men del var
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feder Gustaf Wetter spelmdnnen i SSdermonJcmds speimcwwfdrbund upp
mot Orsokullen p4 Skonsen. Det var S6dermonJar»d« Dag som firade*
pa Skonseo. med historiespel och
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