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Festspelen på Nyköpingshus

Den för fester av skilda slag så välkomna
vidsommarhelgen var i år snål på fridagar,
men så blev den så intensivare. Midsommarafton ingick med strålande sol och
frisk bris som satte fart på de många flaggor och vimplar som prydde vallar och torn
på det gamla Nyköpingshus. På denna förnämliga och väldiga festplats hade Sörmlands hembygdsförbund och spelmansförbund stämt möte med stadens och bygdens
folk. Där klingade felor och där uppfördes
historiska skådespel och allt som kan tänkas
höra till en verkligt förnämlig och välansad
hembygdsfest. Midsommardagen var nästan
helt ägnad åt folkmusiken, då Sörmlands
spelmansförbund firade sitt 20-årsjubileum.
Det blev en verkligt förnämlig spelmansstämma med välkomsttal av länets hövding
Bo Hammarskiöld, föredrag av herr E.
Granhammar vilket delvis refereras på annan plats i detta tidningsnummer.
Ett 60-tal spelmän hade hörsammat kallelsen och representerade så gott som alla
bygder inom provinsen. Bl. a. infann sig
den 92-årige spelmannen och fiolbyggaren
Bergström i Tystberga som inte ville ge sig
med mindre än att få föredra tre stycken
låtar på sin egenhändigt tillverkade fejla.
Även spinnsidans spelmän mötte upp och
föredrog sina låtar med frejdigt mod. Det
blev fart och kläm över uppspelningen och

spelmansförbundets ordförande folkskollärare Wetter, Katrineholm, var själv konferencier och skötte detta uppdrag på ett utomordentligt trevligt sätt. Spelman Björklund
från Oxelösund satte trots sina 70 år fart
på låtarna och då han på sitt kända oefterhärmliga sätt föredrog Glaboms polska ville
bifallet inte sluta. Det var granna spelmanstyper, som inte skämdes för sig på det
höga podiet på den gamla borggården. Skulle
man våga sig på litet kritik, så skulile det
vara önskvärt att spelmännen i regel lade
sig till med litet gladare miner. Nu var de
flesta gravitetiskt allvarliga och högtidliga
som inte passade tillsammans med de glada
låtarna, som de föredrogo. "Litet gladare
om jag får be" sade en herre bakom mig
som ville fotografera, och i detta instämde
vi alla åhörare och åskådare.
Man gick ifrån den vackra och värdiga
hembygdsfesten med saknad men vardagen
väntade obevekligt dagen därpå, så alla
måste söka sig hem i god tid, ett vanligt
öde, att då det är som roligast kommer uppbrottsordern. I tåg och bussar kom dock
fejlorna fram, så hemresorna gingo raskt
och under bästa stämning. Man skildes för
att åter mötas på Stenhammar den 1 juli
då striden skall stå om bästa kompositionerna av hemmagjorda låtar.

Sörmländska spelmän samlade till stämma å Stenhammar den 1 juli 19Jf5.

