Lyckad spelmansstämma
vid Stenhammar.
Sammanlagt ett fyrtiotal deltagare
i uppspelningen.
Tillhopa 41 kompositioner inlämnade
för bedömning.
Södermanlands Spelmansförbund har
under veckohelgen hållit sipelmansstämma i den vackra Holmängen invid Stenhammar.
På lördagskvällen var kulturell dans
anordnad till musik av bygdespelmän,
som med liv och lust läto höra de ga;mla låtarna.
På söndagsmiddagen rådde ett rörligt
liv på festplatsen. Innanför entrén stodo uppställda ett 40-tal spelmän och
gnodde sina felor för samspel och fotografering. Så kom prins Wilhelm med
sällskap, bl. a. professor Sven Kjellström, som var prinsens gäst, och dessa
mottogos med musik av samtliga spelare. Sedan skedde uppmarsch i sluten
trupp på den stora dansbanan, där deltagarna gåvo sina uppvisningar och där
högtalare voro anordnade. Högtidligheten inleddes med hälsningstal av prins
Wilhelm. Spelmansst amman hälsas
hjärtligt välkommen till Stenhammar,
sade han inledningsvis, och poängterade
i fortsättningen värdet av att gammal
kultur traditionsenligt uppehälles och
att gamla och nya låtar ljuda till be-,
haglig omväxling. Särskilt prisade j
prinsen fiolen som allmogeinstrument.
Våra sörmländska spelmän äro också
kända för sin raskhet och sin skicklighet
sade han. Prinsen erinrade i fortsättningen om några av musikens och skaldekonstens män, som förr gästat Stenhammar, bl. a. Dahlén, Hässebom och
Bo Bergman, vilka i fager natur frestats till vitter lek med penna och stråke. Det tillkommer en spelman att vårda och öva sin konst.
Spelmansförbundets ordförande, folkskollärare Gustaf Wetter uttryckte
stämmans tack till prins Wilhelm samt
till gårdens folk jämte förvaltare Bernt
Unger för festplatsens iordningsställande.
Efter dessa preludier var det tid för
spelmännen att uppträda, vilket till en
början skedde i grupper på två eller
flera från olika delar av länet. Hr Wetter var trevlig och underhållande konferencier och presenterade de olika
framträdande och de låtar, de ämnade
spela. Först framträdde två bröder fr.
Björnlunda och spelade ett par låtar fr.
Björnlunda. Sedan var det den gamle
75-årige Hjalmar Björklund från Oxelösund, som sekunderad av en spelman,
med ungdomlig kläm spelade ett par
bitar. Därefter kom den 14-åriga Ingegerd Karlsson från Södertälje, som med
säker hand förde stråken över sin fiol,
ackompanjerad av en spelman. Hon
fick en särskilt kraftig applåd. Fyra
spelmän från Skogstorp presterade ett
gott samspel. Även samtliga spelmän
under hr Wetters ledning läto på en
iTång höro några polkor.
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Prins Wilhelm.
Efter en stunds rast fortsattes med
uppvisningar. "Södertörnsgänget", 11
spelmän, inledde. Sedan blev det ett par
Samtidigt skedde även uppspelning
grupper om två personer åt gången.
för
utdelning av Zornmärken och
Allt applåderades hjärtligt av publiken.
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92-årige Per Johan Andersson, Kat
rineholm, för att han alltid deltagit med
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"Dans i lägerhyddan"
finfin sörmländsk låt
Hugo Pettersson,

Eskilstuna,

vann

spelmansförbundets

kompositionstävling.
r

Förste pristagare vid Sörmlands spelmansförbunds kompositionstävling i Flen på söndagen
gick till en eskilstundbo. Det var
Hugo Pettersson som fick en fiol
byggd av Gustaf Ekstrand, Vändelsö, och han fick denna utmärkelse för "genuint goda låtar i sörmländsk stil". Särskilt
valsen Dans i lägerhyddan vann
juryns uppmärksamhet. I juryn
satt professor Sven Kjellström
som ordförande med redaktör
Olof Andersson, Stockholm, samt
hrr Lennart hunden, Ivar Hultström och Gustaf Wetter som bisittare. Andra pris gick till C. G.
Axelsson, Flöda fors. Priserna utdelades av prins Wilhelm.

Spelmansträffen inleddes redan på
lördagen då fest var anordnad vid
Stenhammar och spelmännen stod för
musiken. På söndagen skedde den
stora uppspelningen vid festplatsen.
Vädret var soligt och varmt, men
vad tiden led kom ett åskmoln och
skrämde bort den fåtaliga publiken,
som uppgick till något över 500 personer. Uppspelningarna var mycket
goda med deltagande av från gub
bar på 75 år ned till en flicka på 14
vårar.
Det började med att spelmännen
tågade in på festplatsen under musik och hälsades välkomna av prins
Wilhelm. Han var glad över att Södermanlands Spelmansförbund kommit till Stenhammar och synnerligen
glad var han över att den del av
hembygdsvården som musiken omfattar hade ,så många utövare i
Sörmland. Musiken hör liksom ihop
med sommaren med dess blommor
och grönska. Fiollåtarna hör också
sommarkvällarna till. Klaveret i all
ära, men det är på fiolen man tolkar
tonerna, som först då kommer till
sin rätt. Tonen bör gå till hjärtat

annars blir den betydelselös. Tonerna
i våra gamla folklåtar besitter just
de egenskaperna och de kan ge uttryck för såväl glädje och dans som
röra till tårar.
Men det är också en del nya låtar
som kommer fram. Dessa ger uttryck
för vår tid. När nu spelmännen samlas till spel på ett gammalt sörmlandsgods, som hör dikten till, sker
detta med någon slags gemensamhetskänsla. Såväl dikten som musiken
har sitt givna genius. Talaren nämnde Olof von Dahlins dikter om Stenhammar, liksom Atterbom och Snnilsky. Även en så sentida skald som
Bo Bergman diktade om Stenhammar, om slottet med de tre tornen
på 1930-talet. Det var nu andra gången en spelmansstämma hölls vid Stenhammar. Vi känner liksom hela det
sörmländska landskapet, när en sörmlandslåt klingar ut däröver. Nu spelmän, spelen upp, slutade prinsen sin
hälsning till spelmännen.
Och det blev sannerligen en värdig uppspelning av gamla låtar, från
gånglåtar till den mest sprittande
polska. Spelmansförbundets ordförande hr Gustaf Wetter, Katrineholm,
var en verkligt trevlig conferencier.
Uppspelningen skedde i grupper och
när man så hållit på därmed en timma och tagit en paus förrättades
prisutdelningen av de låtar som komponerats och som insänts för bedömning. Likaså utdelades Zornmärkena
och diplomerna.
När man som bäst höll på därmed
kom det oväntade åskvädret, som
skrämde åhörarna och spelmännen åt
alla håll och därmed var den högtidliga stämningen störd. Något regn
kom inte, endast några få stänk, medan det nordöst om samhället vräkte
ned vatten i massor.
Vid den senare hållna middagen
spelades en del av de nykomponerade låtarna och flera tal hölls, bland
annat av professor Kjellström.
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E j mindre än 41 kompositioner hade inlämnats från sammanlagt 19;
spelmän. Det var många goda kompositioner och det var delvis svårt
att bedöma dem. Men efter granskningen poängbedömdes de efter ett av
ordföranden framlagt förslag, varvid
resultatet blev följande:
Första pris en fiol byggd av hr
Gustaf Ekstrand, Vändelsö, tilldelades hr Hugo Pettersson, Eskilstuna,
för genuint goda låtar i sörmländsk
stil. Särskilt valsen "Dans i lägerhyddan" vann juryns uppmärksamhet.
Andra pris, skänkt av Spelmans-1
förbundets ordförande, hr Ivar Hult- j
ström, Flodafors, tilldelades hr C. G.,
Axelsson, Flodafors, för väl komponerade låtar men dock i någon mån
avvikande från sörmlandstonen. Han i
hade dock bra 16-delspolskor.
Tredje pris, skänkt av förste ordföranden i förbundet, hr Seth Carlsson, Storsjö, tilldelades hr Evert Melin, Skogstorp, för väl komponerade
låtar, särskilt en mycket god gånglåt och en god andra stämma.
Fjärde pris tilldelades hr J. A.
Carlöö, Stockholm, för en bra gånglåt i spelmansmässig stil med andra
stämma.
v emté pris, skänkt av Söderman*
lands Spelmansförbund, ett häfte
svenska låtar, tilldelades hrr Sven
Forsberg, Vadsbro, J. Hjertzell, Eskilstuna, Sven Berglund, Eskilstuna,
och J. H. Thorsell, Skogstorp, vilka
samtliga uppnådde samma poäng.
Hr Forsberg hade en frisk gånglåt,
som han benämnt "På Vretmon",
som vann juryns gillande, Hjertzell
och Berglund hade ett särskilt sörmländskt tonfall i sina kompositioner
och hr Thorsell hade lyckats mycket
bra med välklingande polskor.
Sjätte pris, ett häfte svenska låtar från Up^and, skänkt av ordf. i
Stockholms Spelmansgille,, revisor
Nils Hägg, tilldelades hr Rickard
Ahlberg, Sköldinge, för en värdig
kyrkmarsch och en polska i gammal god stil.
Ett hederspris, en stråke, tilldelades 92-årige Per Johan Andersson, Katrineholm, för att han alltid deltagit med de yngre i ädel
spelmanstävlan. Hans bidrag visade även prov på äkta sörmländsk
ton.

Zornmärkena.

Samtidigt skedde även uppspelning
för utdelning av Zornmärken och
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur diplom.
• Följande deltagare erhöll Zornmäriken och diplom: Zornmärket i silver: Jan Martin Johansson, Stuvsta,
Axel Andersson, Vadsbro, Sven Forsberg, Vadsbro, Hugo Pettersson, Eskilstuna, Johan Henrik Thorsell,
Skogstorp, Nils Evert Melin, Skogstorp, och Hj. Björklund, Oxelösund.
I brons: Johan Fredrik Hjertzell,
Eskilstuna, Clas Ivar Karlsson,
Stockholm, Thure Wedberg, Katrineholm, Karl Gustaf Andersson, Eskilstuna och Sven Alfred Berglund, Eskilstuna,
Diplom: Carl Erik Eriksson, Eskilstuna, Bror Hilmer Nyzell, Ärla,
Erik A. L. Fogelström, Stockholm,
Wilhelm Hjalmar Weiner, Älvsjö,
Karl-Erik Hallén, Södertälje, och
vai m h u i r n ^ m m w v -
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Eliten av de sörmländska spelmännen är för närvarande samlad i Flen, där de dels har låtit höra egna kompositioner och
det av Anders Zorn stiftade spelmansmärket. Tävlingarna har hållits i samband med Södermanlands spelmansförbunds stä
mar. På bilderna ses till vänster Evert Melin och Thorsell senior *cÄ junior från Skogstorp i aktion. Fiolerna har byggts
höger spelar Erik Hallén, Södertälje, upp en riktig gammalvals.
S<

- Vad är väl jitterbug
mot riktig gammaldans "
7777
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— Våra svenska folklåitar uppskattas oerhört av utländska experter, säger professor Sven Kjellström. Så är
också folkmusiken vår stämma i
världsorkestern. Alla vår generations
musiker har hämtat impulserna från
de gamla folklåtarna, som faktiskt
saknar motstycke i världen. Det stigande intresset för folkmusiken uppmuntrar våra spelmän, så att de kobevara och ytterligare utveckla vår
förnäma tradition.
Blinda Kallesvals, Skams polska och
många andra fina gamla folklåtar ha;
under veckoslutet klingat" välljudand»
i Flen. Där har nämligen eliten av dt
sörmländska spelemännen samlats til
ädel strid bl. a. om Zorns spelmans
märke och en fin svenskbyggd fiol
samband med Södermanlands spe
mansförbunds stämma på Stenham
mar. Förbundet fyller 20 år i somm;
och är Sveriges äldsta och största fö i
bund med sina 102 medlemmar.
I kompositionstävlingen har 19 spel-,
män bidragit med sammanlagt 41
kompositioner, mest polskor, gånglåtar och valser, som spelades upp för
en förfaren och kunnig jury med professor Sven Kjellström i spetsen. Två
sådana tävlingar har hållits tidigare
och resultatet har blivit över förväntan. I förbundets arkiv finns 4iu omkring 60 låtar, komponerade av sörmländska ^spelmän. I samarbete med
Svenska ungdomsringen för bygdekultur anordnades på lördagseftermiddagen uppspelning för Zornsi spelmansmärke, som finns i guld, silver
och brons.
!

Spelmännen Ivar Karlsson (t. v.), Erik Fogelström, Nils Hägg och Gustav Sjögren, samtliga stockholmare, granskar sakkunnigt en fiol.
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alltmer populär, berättar Jan Martin Johansson frän Stuvsta. Vid danstillställningar både i städerna och på landsbygden har det visat sig att den kulturella dansen lockar mest. I Sörmland har vi manga fina låtar både av äldre och nyare datum. Förbundet har också gjort mycket för att få dem kända och spridda. Varje
landskap har ju sin särskilda karaktär som återspeglas i musiken, och
den sormlandska präglas mest av leende natur och gammal fin herrgardsstämning.
1
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— Den där jitterbuggningen eller
vad det heter är väl ingenting mot den
riktiga gammaldansen, säger 74-årige
spelmannen Hjalmar BjöiMund från
Oxelösund. Han har spelat på logar
och julkalas i unga dar och vet vad
han talar om när han säger att vår tids
sätt att roa sig är, om inte direkt förkastligt, så dock bra mycket ledsammare än forna tiders. Hr Björklund började spela redan som sexåring. Han började med enradigt
dragspel, men när bordern blev religiös fick han överta hans fiol, och
snart hade han lärt sig hantera fiolen,
så han blev anlitad både vid begravning och fest. Han har också komponerat några saker själv, och att han
fortfarande är mästare på området visade han när han klämde i med
Knäppolskan. Han har också erövrat
prins Vilhelms hederspris och första
pris på förra spelmansstämman.

ils spelat upp för
ma på Stenhamhr Thorsell. Till
n ebsa* spalt ett.

Professor Kjellström i samspråk med
godsägare I. Hultström, Flodafors, och
musikdirektör L. Lunden, Katrineholm (i
mitten).

