Ernst G ran ilammars minne

En minnessten över Ernst Granhammar
avtäcktes lördagen den 2 november å hans
grav å Flöda kyrkogård i Södermanland. I
Avtäckningsceremonien
försiggick
under |
värdigt enkla, solenna former och efterläm- 1
nade hos de från både när och fjärran talrikt
tillstädeskomna deltagarna intrycket av en h
utomordentligt stämningsfull, ja gripande $
högtidlighet. Den vackra stenen, som ses av- ]
bildad här ovan, är av blågrå svensk granit
och omkring två meter hög. Den bär in- ,
skriften: Ernst Granhammar. * 2. 11. 1881
— f 27. 3. 19J/^T Sörmländska spelmän läto !
resa vården.
*

Initiativet till minnesvården har tagits av
Södermanlands spelmansförbund, som på sin
tid stiftats av Ernst Granhammar, och
sörmländska spelmän ha såsom framgår av
inskriptionen stått för alla kostnader för j
stenens resning. Avtäckningstalet hölls av k
magister Gustaf Wetter från Katrineholm,
ordförande i Södermanlands Spelmans-för- 1
bund. Talet löd, inextenso, som följer:
Då vi i dag på Allhelgonadagsafton 1946
samlats for att avtäcka en gravsten över vår
avlidne vän Ernst Granhammar, är det lämpligt att något stanna inför den avlidnes verk
i livstiden. Han var en verksam och initiativrik man, rikt utrustad av naturen, en
god talare, skald och målare. Ett av hans
livligaste intressen var den svenska folkmusiken, och vi sörmländska spelmän står i stor
tacksamhetsskuld till Ernst Granhammar.
Som ordf. i Sörmlands spelmanförbund vill
jag vid detta tillfälle något beröra den avlidnes arbete för den svenska och särskilt då den
sörmländska folkmusiken. Som initiativtagare till och grundare av de flesta nu existerande spelmansförbunden i Sverige har Ernst
Granhammar gjort en svenskmannagärning,
som kommer att bära rika frukter i framtiden. För att få detta hans verk ställt i
sitt historiska sammanhang, vill jag först i
korthet nämna något om vad som gjorts för
bevarandet av vår folkliga tonkonst, innan
Ernst Granhammar började sin gärning.
Intresset för den svenska folktonen väcktes inte till liv förrän i början av förra århundradet. Inom litteratur och konst var då
nyromantiken förhärskande, och här i Sverige var det särskilt Götiska förbundets
verksamhet, som ledde till att folkets visor,
sånger och låtar blev uppmärksammade och
til' xratagna. Sålunda utkom 1814—15 Tradi; jr r av Svenska folkdanser av Olof Ahl-
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Granhammar.

ström, 1814—16 Geijer—Afzelius stora verk
Svenska folkvisor, och 1831—42 Arvidssons
folkviseuppteckningar i 3 band Svenska fornsånger. Dessa verk gick helt i Götiska förbundets anda att väcka till liv "de gamla
göters frihetsanda, mannamod och redliga
sinne". Richard Dybeck utgav senare sin
tidskrift Runa, där många låtar publicerades. Denne Dybeck har ju diktat vår svenska nationalsång. Melodien är en gammal
svenska^ visa, varav en variant är upptecknad i Kila socken i Södermanland. I Flöda
socken verkade under åren 1823—1837 som
kantor och klockare i denna underbara kyrka, vi ser framför oss, Anders Gustaf Rosenberg. Han upptecknade i Flöda och Mellösa socknar en hel del låtar och samlade
även från andra håll, och utgav år 1876—
1882 3 samlingar med sammanlagt 420 melodier, polskor, visor och danslekar.
På 1870-talet började intresset för våra
svenska folkdanser vakna till liv, och studenterna i Uppsala bildade år 1880 folkdansföreningen Philochoros.
Denna förenings
verksamhet fullföljdes på ett ypperligt sätt
av Svenska folkdansens vänner och senare
av Svenska Ungdomsringen.

Möller. Sveriges' fiolbyggarförbund bragte
sin stiftare en hyllning genom fiolbyggaren
*f. polisman K. E. Friberg och Stockholms
spelmansgille genom ingenjör John Carlö.
För Flöda hembygdsförening talade f.
lantbrukare Karl Gustafsson, för Flöda
skytteförening hr Karl Wallin och för förbundet Valkyrian i Stockholm fabrikör A.
Hillman. För vänner talade bl. a. kammarMin kära Make

Ernst Granhammar
har lämnat mig i namnlös
sorg, djupt sörjd och saknad
även av syskon, syskonbarn,
släkt, kamrater och vänner.
* den 2 nov. 1881
t den 27 mars 1946.
Flodafors den 29 mars 1946.

skrivare John Grandeli och för jaktkam*,
raterna redaktör R. Törnebohm.
I de$
rika blomstergärden märktes kransar äveH
från Riksmuseets professorer, Rikemu*
seets paleozoologiska avdelning, Sverige*
geologiska undersökning, Bragegillet, Göte*
borgsavdelningen, Svenska ungdomsring
en för bygdekultur, Allmogegillet, Västers
viks-Tidningen, C. O. Ekblad & Co., Väs#
tervik, Engelbrekt Express samt Hemling*
vilohem i Flöda.

VIVAN.
Jenny och Jacob.
Axel och Olga.
Evald och Helena.
John.
Elisabet och Axel.
Blott en dag, ett ögonblick i
sänder,
Vilken tröst, evad som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders
händer:
Skulle jag, som barn, väl
ängslas då?
Han som bär för mig en
faders hjärta
Giver ju åt varje nyfödd
dag
Dess beskärda del av fröjd
och smärta,
Möda, vila och behag.
Jordfästningen äger rum
onsdagen den 3 april 1946 kl.
3 em. i Krematoriet i Katrineholm.
Meddelas endast på detta
sätt.

..

— F. museiujppsyningsmannen vid
Riksmuseet E r n s t G r an . h a m m a r
jordfästes på onsdagen i Katrineholms
krematorium.
Akten inleddes med att musikdirektör
H. Friedner, Katrineholm, spelade Largo
av Fischer, varpå En spelmans jordafärd
! av Viktor öst spelades av en stråkkvartett
ur Södermanlands spelmansförbund, som
instiftats av den bortgångne. Jordfästningen förrättades av kontraktsprosten
Paul Ternstrand, Flöda, som skildrade den
bortgångne som naturälskare. Violinisten
Karl Sporr, Stockholm, spelade Larghetto
av Handel samt, medan kistan sänktes, I
, en bygdepsalm från Älvdalen. Först talade
den avlidnes svåger redaktör Bernhard
Engman, Mölnlycke, och därefter nedlade '
övermaskinist Edv. Netterman en krans f
från Riksmuseet. För Svenska ungdoms- i
ringen för bygdekultur talade ordföranden '
Gustaf Karlsson, för Södermanlands spelmansförbund, ordföranden folkskollärare
Gustaf Wetter, för Järnbärarorden ordföranden tjänsteman Bror Nikolausson och
för Riddargraden av orden kamrer Otto
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— Hemmansägaren Erik Albert Gustafsson, Ekeby, Dunker, avled i söndags.
Han var född 1884 i Ekeby och son till
den kände bygdespelmannen Johan Erik
Gustafsson. Efter faderns död övertog
han jämte en svåger gården, som han
sedan brukat tills han för en del år sedan arrenderade ut denna jämte ett senare inköpt hemman. Hr Gustafssons
stora hobby var musiken, och han trakterade liksom fadern både klarinett och
fiol. Han var ofta anlitad spelman och
tillhörde
Södermanlands spelmansförbund. Närmast sörjande är en son,
syster och svägerska.
— Hemmansägaren Erik Albert Gustafsson, Ekeby, Dunker, jordfästes 1
lördags i Lilla Malma kyrka. Officiant
var kontraktsprosten G. Christiansson.
Före och efter jordfästningen utfördes
fiolmusik av kantor R. Steninger. Tal
hölls för Dunkers BF av hr Anton Jonsson, Nälen, för Skunderns el. distributionsförening av byggmästare John Ekström. Vidare talade hemmansägare
Arvid Johansson, ökna, Flöda, för Södermanlands
spelmansförbund ^amt
köman Henning Peterson, Mahttköping, för närmaste vänkretsen. I den
rika blomstergärden märktes en krans
från Rekarnebygdens spelmanslag.

DÖDSFALL
J. Alm. I en ålder av 66 år avled på
onsdagen i Norrköping den kände och
uppskattade bygdespelmannen Josef
Alm.
Han var född i Norrköping och hade se-,
dan sin ungdom varit livligt verksam inom
den svenska allmogemusiken. Vid ett flertal spelmanstävlingar tog han hem första
pris och tillhörde Östergötlands spelmansförbund. Föir över 30 år sedan slog han sig
samman med bygdemålsberättaren Mauritz
Björk, mera känd under namnet "Anners
Annersa på Hultet". Dessa båda har under
alla år turnerat inom landet och besökt alla
Sveriges städer (utom Skanör och Falsterbo
samt Öregrund och östhammar) samt så
gott som varje Folkets park i hela landet.
Alm uppträdde också i radio, och för ett
par månader sedan hade han ett program
tillsammans med hr Björk.

