Södermanlands Nyheter Fredagen den 25 Juni 1948.

Midsommarfest i önskeram på Nyköpingshus.
tats och iscensatts av landsantikvarie
Ivar Schnell, som nu under festspelsårens lopp hunnit igenom de mest karga
och rustika vanornas århundraden och
kommit in i en sirligare epok med varsammare handlag, mjukare linjer och
höviska skick. "Kungen kommer till
stan" är en snabb tidsbild, en miljöskiss — en bagatell måhända — men en
älskvärd bagatell — från Gustaf III:s
dagar med säkra personteckningar och
god tidsfärg. Handlingen spelar som
sig bör just i Nyköpingshus, där kungen
oförmodat dyker upp mitt i en borgerlig
friluftsmåltid med lax, rött vin och pimpinella, förhör sig som hastigast om
slottets historia, låter spå sig av en
zigenarflicka och kröner en romantisk
kärlekssaga med kunglig order om omedelbart bröllop. Författaren har inte
rört sig med många roller, men han har
fördelat dem med stor omsorg och fått
ett gott resultat. Kungens roll låg ovanligt väl till för Anton Carlssons litet
pretiösa spelstil, Knut Larsson var en
(munter och högst mänsklig borgmästare,'

gitta Schnell hade all tänkbar ungflickscharm i sin holl som brukspatronens dotter och Ingrid Boethius' zigenarflicka
hade alla förutsättningar att bli farlig
för sinnesfriden ända upp i trakterna
kring tronen. Och så till sist är bara
att konstatera att spelet — vars regissör varit doktor Sten Boethius — hade
rekordpublik samtliga föreställningar
och att denna publik helhjärtat gav sitt
bifall till känna.
Idel framgångar noterades också av
Cirkus Oscars, vars artister och direktör har all anledning att känna sig storbelåtna. Det program cirkus bjöd var
inte — det bör både som inledning och
sammanfattning sägas — någon hoprafsad muntration, som förutsatte mycket
överseende för att accepteras. När dir.
Oscars presenterade sitt program kundri
han lika tryggt som varje annan cirkus'
direktör skära tämligen tjocka reklarflskivor och bjuda fram. Samtliga artister utgjordes av lokala förmågor och
vad de presterade var i full paritet och i
många fall över vad verkliga proffs häiflj
att komma med. Margareta och Brors
Hubertusritt lämnade intet övrigt att
önska i fråga om säkerhet och elegans,
4 Urbanos var goda akrobater, Mr Rickards trollade förbluffande säkert och
bra och Åke och Ginger med hästarna
var en högst älskvärd representation,
liksom ryttarparet från anno dazumal.
Clownen Walter — Vem som döljer sig
bakom artistnamnet är väl inte en svårare rebus ? — gjorde siÄa saker bra och
r o a d e framför allt den yngre publiken
kungligt, vilket även gällde direktör
Oscars själv i rollen med de sällsamma
vilda djuren. En svensk tiger var också
bra, Miller—Walter gjorde en rolig trolleriparodi och bröderna Linds springoch parterrakrobatik var verkligt förnämlig. Och så till sist en rivande a *å
slutning med Oscars-Kosackerna och en
sjungande final. Fullt hus vid alla föreställningar, stormande bifall och gott
humör,

Rune Lindberg en trovärdig landshövding och Per E. Berg i egenskap av elegant uppvaktande officer verkligen något att vila ögonen på. Prosten Kolmodin hade både värdighet och vältalighet
Birgitta Schnell som brukspatrondottern Anne-Marie i årets festspel.
i H. Gustafssons tolkning, Gustaf
gott humör och feststämd munterhet. Schuenbäck representerade genomtänkt
Regin av sommarspelen på NyköRedan när cirkusorkesterns kapellmäs- den exekutiva makten som stadsfiskal,
pingshus — främst företrädd av
tare Ernst Rundgren tidigt på eftermid- Lennart
Hamnlund var tidsmässigt
landsantikvarien Schnell — synes
dagen höjde taktpinnen till den inledande s träng både som brukspatron och prenu ha kommit att omfatta även väpromenadkonserten hade högst ansenliga s u m t i v svärfar, och tråddragaregesällen
derleken, varigenom de numera
skaror samlåts och de tätnade på allvar Hans Lindmark stred ungdomligt säkert
institutionvordna anordningarna driI fråga om det digra festprogramm^
när majstången restes en halvtimme sesjälvmedvetet för sin lilla älskliga övriga detaljer kanske man — utan af
vit sitt system av självförsörjning
nare och den traditionella långdansen bahyttmasell. Och
sist
men
icke därmed antyda någon andrarangsställpå alla områden till fulländning.
kring denna högsommarsymbol började m i n s t gjorde författaren själv en för- ning för dessa — kan nöja sig med litet
Man har en festplats, som enbart
ringla och bölja. Under den närmaste n ämlig teckning av den konstförfarne mer summariska omnämndanden. På
den är en sevärdhet och en liten
tiden därefter hade publiken a t t tillgå m e n litet desillusionerade målaren Carl midsommaraftonen
upplevelse, man har författare som
hade
Nyköpings
diverse basarnöjen, men också förströel- Gustaf Pilo, som med ackuratess och fint
penna och pensel ligger väl i hanBrukshundklubb
anordnat
en
uppvisning,
ser av mera lödighet och tyngd. Det var v e t t förde sin egen och konstens talan
den, man har artister av alla de
Kungstornet med dess förnämliga uth a n s majestät och behandlade bor- som var verkligt sevärd och livligt uppslag, man arbetar med verv och
ambition och man har publikens tillit
blickar över residensstaden och dess när- gerskapet precis så vänligt och just så skattades, och båda dagarna spelade
och bevågenhet. Kan man därtill
måste omgivningar samt med dess nya vårdslöst som hans ställning bjöd. Spinn- Rönnblads dockteater invid Kungstornet
efter behag över alltsammans välva
lockelse, den förnämliga modellen av det g^an hade färre representanter än till utomordentlig fröjd framför allt för
högsommarens blå himmel skipa är
ursprungliga Nyköpingshus. En stor s v ärdsidan i det lilla spelet kring barnpubliken. Ett mycket förnämligt
det nog inte möjligt att komma så
mängd av besökarna tog också tillfället k u n g e i l j m e n de mäktade mycket bra och inslag båda festdagarna var också uppvärst mycket längre.
akt att besöka länsmuseet och den m y c k e t väl hävda könet och göra dess visningen av Nyköpingsdeltagarna i den
Midsommarafton ingick alltså i en unika Östermanska konstdonationen.
stämma hörd. Thyra Janson, som varit svenska olympiatruppen, som visade sitt
inramning, som innefattade aljt vad man
Midsommarfestens program är både med från midsommarspelens början och graciösa och vackra gymnastikprogram
begär och önskar av en midsommar då digert och omväxlande, men det har två gestaltat många skiftande kvinnotyper £ i K i e r l e ™ing av gymnastikdirektör
den är som bäst. Och folk samlades i huvudstycken, som tilldrar sig särskild sedan dess, presenterade madame Eva * n g r i d E r i cson. Johannesaftonen vid
allt tätare skaror, inte bara från staden uppmärksamhet, nämligen festspelet och Palbitzki-Giers sådan hon sannolikt var, b ^ a s a n 1 Kungstornet, varvid det bjöds
och den närmaste nejden utan från hela Cirkus Oscars med dess mönstring av de ; robust livserfaren, självsäker och amper\ s§Lns > m u s i k > uppläsning m. m., hade
länet och än fjärmare visten, man kom lokala artisttillgångarna. Årets festspel, men med både vett och hjärtelag. Birgåendes och åkandes och man kom med "Kungen kommer till stan", hade förfat-

Typgalleri ur "Kungen kommer till stan". — överst till vänster Gustaf
Schuenbäck som bister 1700-talsfiskal och överst till höger Per E. Berg
som dekorativ och sirlig uppvaktande officer. — Nederst till vänster L.
Hamnlund i brukspatron Lundmarks gestalt och till höger festspelsförfattaren och landsantikvarien Ivar Schnell i en önskeroll som den
namnkunnige porträttmålaren Carl Gustaf Pilo.

14,500 inträdesbilijetter såldes.
båda dagarna fullt hus. Och dansbanorna och de andra anordningarna hade
också sin givna publik — det bjöds på
gammal och modern dansmusik — och
på söndagseftermiddagen konserterade
Södermanlands Spelmansförbund på inre
borggården och skördade livligt bifall.
Vid midnatt på midsommarafton avbrändes ett vackert fyrverkeri och midsommarnatten böljade därefter ända till kl.
2 på natten. På midsommardagen slutade man redan vid midnatt.
J.

Antalet inträdesbiljetter på midsommarafton var 8,463 och på midsommardagen 6,022, vilket tillsammans blir
14,485. Totalsiffran för i fjol var 12,563,
vilket betyder att det i år var omkring
2,000 fler besökare än i fjol. Festspelet
gavs i tre föreställningar. Det sågs
midsommarafton av 869 personer och på
midsommardagen av 1,295. I fjol såg
sammanlagt 2,371 personer det årets
festspel. Brasaftonen vid årets fest hade
445 besökare. Vid den moderna dansen
räknade man in 7,900 par och vid gammaldansen 6,700. 1,800 meter varm
korv såldes eller 5,500 stycken.

Katrineholms-Kuriren Jördagen den 26 juni 1948

Rekordpublik i Nyköping
vid årets midsommarfest
Omkring 8,000 personer — nytt
publikrekord — hade midsommarafton i år samlats vid Nyköpingshus,
där midsommarfirandet fick sedvanligt storslagen och värdig prägel. Södermanlands hembygdsförbund och \
kommittén för medborgarhus i Nyköping var festarrangörer, och de
bjöd på ett rikhaltigt program av
sällsynt gediget slag.

Festens clou var festspelet Kungen
kommer till stan som författats av dr
Ivar Schnell och gavs i regi av Sten
Boéthius. Spelet gav en liten ögonblicksbild från Gustaf III:s besök i
Nyköping år 1777. Bland sina honoratiores kunde staden då bl. a. räkna
den berömde konstnären Carl Gustaf
Pilo, och Ivar Schnell har fabulerat
om hur det gick till då den berömde
konstnären fick i uppdrag att göra
sitt livs förnämsta men ofullbordade
konstverk, Gustaf III:s kröning.

Tjusarkungen spelades av Antoni
Carlsson på ett älskvärt och övertygande sätt, och Ivar Schnell tolkade
ypperligt den åldrige Pilos bitterhet
över att tvingas leva i den undangömda hålan Nyköping. Som madame
Eva Palbitsky-Giers — för en del av
publiken kanske en gammal bekant
från Enleveringen på Julita, Knut
Bondes festspej på Julita häromåret
— hade Thyra Janson flera sötsura
repliker på sin lott, vilka hon tog väl
vara på. I övrigt figurerade landshövding örnsköld, major Munck,
stadsfiskal Akrelius och borgmästare
Klefberg, stans mest prominenta personer på den tiden. Borgmästaren
tillika trubadur — spelad av Knut
Larsson, blev särskilt uppskattäd av
publiken för sin Bellmansrepertoar.
Det obligatoriska förälskade paret,
denna gång en gesäll och en brukspatronsdotter spelades av Hans Lindmark och Birgitta Schnell, och naturligtvis var det kungen som ordnade
happy end för de unga tu. Den myndige brukspatronen spelades av Lennart Hamnlund. Den indirekta orsaken till dramats upplösning och
kungens beslut att ge Pilo det stora
uppdraget, var en zigenerska, spelad
av Ingrid Boéthius.
Skådespelarna uppträdde i färggranna och tidstrogna dräkter, lånade från Skansens klädkammare, och
skådespelet bildade en vacker tavla
på den vackra och naturliga scenen,
Norra slottsvallen.
Bland festens övriga attraktioner
märktes Cirkus Oscar, hunduppvisning, dockteater och en brasafton i
Kungstornet med uppträdande av
bl. a. en Bellmanssångare. Vidare gav !
Nyköpingsdeltagare i svenska olympiatruppen en förnämlig gymnastikuppvisning i strålkastarebelysning.
På midsommardagen, då ungefär
6,500 personer räknades in, gav Södermanlands spelmansförbund en
uppskattad konsert på inre borggården.
Kring de alldeles för små dansbanorna fylkade sig väldiga människomassor, och dansen tråddes, medan
den vackra, men ack så kalla, juninattsskymningen lade sig över de historiskt minnesrika slänterna kring
Nyköpingshus.
bo.

