Framfor tavlan med den harpspelande kung Heimer hdnder det ofta att spelemdnnen samlas med instrumenten i hogsta hugg och hdr ses Arvid Karlsson
och Marta Sterner f ram for tavlan.

Nykopings Spelmansgille ''
ar nu Sormlands storsta
Nykopings Spelmansgille ar nu det storsta i Sodermanland. Fyra ar bar det funnits till och
.bar 35-talet medlemmar, vilka varannan fredag samlas pa Nykopingshus for att repetera pa
sina instrument . Popular has ar hr Arvid Karlsson, Nykoping.
— Ja, for en fern, sex ar sedan
sa ansags Nykoping och trakten
omkring staden vara en vit flack
pi, Sodermanlands spelmansforbunds karta, sager hr Arvid
Karlsson. Spelnian ar sa. klart
att det fanns men man kande
ej till dem uppe pS. forbundet.
Att det dock ej var sa fa, som
intresserade sig for sormlandsmusik visas bl. a. av, att det
redan forsta sammantradet infann sig 22 intresserade. Och
sedan
dess har Spelmansgillet
undan for undan 6kat sitt medlemsantal. Det ar mest fiol,
piano och gitarr, som vara medlemmar trakterar, men vi har
aven en naverlur, som skankts av
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chefen for Jarnmanufaktur i
Eskilstuna, dir. Arvid ReuterIskiold, och vilken en av vara
medlemmar kan blasa pa. Synd
nog har han nu gatt och flyttat
fran staden.
Ett stort antal latar har forStatsradet Hjalmar R. Nilson tillsammans med bygdespelmannen Arvid Karlsson och Aina
eningen givit ut i ett stencilerat 1
litet hafte. Dessa har de sjalva
I gar afton visade Nykopingsarrangerat. Och av de tio-femton
spelmannen vad de kaft vid en
latarna det ror sig om har inget
utekonser,. p§. Nykopingshus. En
annat
Spelmansgille just de
talrik publik gav sin uppskattarrangemangen.
tillkanna.
Men Spelmansgillet har kanske
sina anor har i trakten, ty utanfor Nykoping har det forr levt
manga beryktade spelman . Vi
hade ju blinda Kalle i Stigtomta
och tva av hans elever — Emil
Andersson och Knut Karlsson —
ar nu medlemmar i Nykopings
Spelmansgille. Och Melker Andersson i Ostorp i Husby, som
verkade under borjan av 1900talet, var ocksa en verklig storspelare.

