
SpelmanstraHen vid
Bjornlunda hembygdsgard.

Tusentals personer voro samlade. — 90-dringar gnedo felan
med den aran.
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Sodermanlands spelmansfOrbund hade
under midsommarhelgen i samarbete med
Bjornlunda hembygdsforening anordnat
spelmansstamma pa BjSrnlunda hem-
bygdsgard, da omkring 40 av Soderman-
lands skickligaste allmogespeltnan med-
verkade. Midsommarstangen restes p&
den vackra festplatsen under det fiolspe-
larna spelade sina ganglatar. Man sam-
lades sa till sing-och ; till danslekar kring
stangen. Alia barn hade fritt intrade, sa
de motte upp i manga hundratal. Folk-
danslaget Brage gille, Stockholm, hade
en uppvisning pa dansbanan och fick liv-
ligt bifall. Omkring 2,000 personer be-
sokte festen denna kvall. I de olika
standen hade man mycket god omsatt-
ning, och lottorna som skotte all serve-
ring hade mycket arbete. Da spelman-
nen tio stycken at gangen stamde upp
till gammal dans blev banan fylld. Det
var nog sant som en av spelmannen sa-
de: Ungdomen tycker det ar roligare med
kulturell dans.

"Xnnu storre tillslutning hade festen pa
midsommardagen, da over 3,000 personer
ha.de slutit upp. Spelmannen samlades
klockan halv tva och marscherade in pa
garden foretradda av scouter med flag-
gor. Spelmansforbundets ordforande folk-
skollarare Gustav Wetter, Katrineholm,
holl halsningstalet. 1925 bildades S6rm-
lands spelmansforbund och detta var dess
fjortonde spelmansstamma, sade han, men
aldrig har man samlats i en mera la'mp-
lig miljo an har pa BjSrnlunda vackra
hembygdsgard. Tal framforde forbun-
dets tack for att spelmannen fatt komma
till denna plats. Talaren framholl i fort-
sattnihgen, att det inte torde finnas na-
got spelmansforbund som har ett sa rikt
arkiv som Sodermanlands.

Redaktor Ernst Granhammar, Stock-
holm, holl hfigtidstalet.

Spelmannen spelade i manga fall egna
kompositioner eller upptecknade melodi-
er fran gamla tider. Den aldste spelman-
nen var 90-arige Per Johan Andersson
fran Katrineholm, som spelade egna
kompositioner, och A. S. Bergstrom fran
Tystb,2rga, som spelade sin bekanta Gok-
polska. 87-arige Karl Erik Eriksson fran

Halleforsnas spelade latar fran Aria och
Eskilstuna. Bland de mer framstaende
yngre spelmannen kan na'mnas J. M. Jo-
hansson fran Stuvsta, Sven Forsberg och
Axel Andersson fran Vadsbro samt Ric-
hard Ahlberg fran Skoldinge. Hr Gus-
tav Wetter spelade en lat, som sjungits
av en son till den bekante spelmannen
Melker Andersson fran Husby. Kassor
Bernhard Bostrom spelade marsch fran
Julita och en vals efter sin far, vilken var
riksspelman. Alia spelman avtackades
med livliga applader. Pa midsommarda-
gen var programmet i ovrigt ungefar som
| pa onsdagen. Festen var alltigenom lyc-
kad och trevlig.
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Tvd kvinnliga musiker
i sextiomannaorkester.

tella Johansson i rattviksdrakt men

med Stockholm som hemort var
en av de tva kvinnliga musikanterna

i den sextiomanmaorkester, som flitigt

var i elden vid Sveniska ungdomsbyg-

ctens riksstamma i Unkoping under

veckohelgem. Manga av spelmannen

fingo ocksa pa sondagen Zornmarket

i silver eller brons och andlra erhollo

dipiom. Se i ovrigt artikel pa sid. 9.



Fiolerna staminas for uppspelningen. Fran vanster Sigfrid Johans-
son, Sodertalje, A. F. Bergstrom, Tystberga, C. F. Persson, Jarna och
Karl Eriksson, Halleforsnas.

89-aring spelade pa fiol
som han gjort i vinlras

Spelmansstdmman vid Bjornlunda vackra hem-
bygdsgard blev en folkfest med

stor publik.
cis som i deras fioler, och det tycks
det vara i alia riktiga speleman. Ty
det var manga gamlingar som infun-
nit sig till spelmansforbundets stam-
ma. Det ar val ocksa sa att det go-
da humor som spelningen ger blir ett
sjusardeles livselexir. En av spel-
mannen uttryckte ocksa saken sa att
det ar av sorger manniskan blir
gammal, men dem kan man spela bort
om man kan konsten att hantera en -.
fiol.

Forts, a sid. 7.

Spelmansforbundets ordforande
folkskollarare Gustaf Wetter, Kat-
rineholm, i samsprak med stam-
mans aldste deltagare 90-arige
Per Johan Andersson, Katrineholm,
(till hoger) och 89-arige A. F.
Bergstrom, Hagalund, Tystberga.

— Den har fiolen gjorde jag i
vintras, men det blir val min sis-
ta, for nu ar virket slut och jag
ar ocksa litet for gammal for att
Vara fiolmakare.

Sa talade och sade 89-arige Anders
Fredrik Bergstrom fran Tystberga,
och and£ var han inte aldst bland de
manga spelman, som i midsommar-
helgen voro samlade till spelmans-
stamman vid Bjornlunda hembygds-
gard. Ty aldst var 90-arige Per Jo-
han Andersson fran Katrineholm. I
de farbroderna ar det karnvirke, pre-

89-aring...
Forts, fr. sid. 1.

Det har ar den vackraste platsen vi
haft nagon spelmansstamma pa, sade
forbundets ordforande folkskollarare
Gustaf Wetter, Katrineholm, och det
hade han ratt i. Bjornlunda hem-
bygdsgard ar en parla i sitt slag. Den
ligger i en fortjusande ekbacke, dar
ett tiotal gamla stugor och bodar
fatt en fristad och vittna om svunna
tiders byggnadssatt. Hembygdsgar-
den ligger faktiskt i ett gammalt by-
gravfalt, och pa sjalva stortunet fin-
nas tva gravar, varav den storsta
med fordel tjanstgor som ett slags
naturlig seen. Dar var ocksa talar-
stolen med sin blagula flagga och
»sockerbit» placerad. Den vackra ek-
backen vittnar formanligt om den
smak vara forfader visade da det
gallde att utvalja en vacker grav-
plats, och Bjornlunda hembygdsfor-
ening har genom att utnyttja platsen
for sitt kulturella arbete visat sam-
ma beromvarda smak. I detta sam-
manhang kan omtalas, att det i
Bjornlunda ar svart att fa tag i en
backe, som inte gommer fornsaker av
olika slag, ty inte mindre an 1,200
fornfynd ha gjorts i socknen.

Spelmansstamman inleddes pa
midsommaraf tonen, och trots att vad-
ret var litet ostadigt hade samlats en
publik pa omkring 2,000 personer.
Det var dans kring majstangen till
hederliga fiollatar, och inte forran kl.
2 pa midsommardagens morgon spe-
lades den sista laten.

Uppspelningen tog sin borjan kl.
halv 2 pa midsommardagen, da en pu-
blik pa cirka 2,000 personer samlats.:
Magister Wetter samlade alia spele-
mannen utanfor bygdegarden, och sa
marscherade man in pa festplatsen
under tonerna till en kack ganglat
och med en fana i taten. Magister
Wetter holl sa halsningsanforandet
och erinrade om att spelmansforbun-
det sedan det bildades 1925 haft ett
10-tal stammor. For forbundet ha
stammorna haft den allra stSrsta be-
tydelse. Ej minst betydelsefull ar den
melodiskatt, som pa detta satt blivit i
toner levandegjord och genom upp-
teckningar bevarats at eftervarlden.
Det har sagts, att den gamla svenska
allmogemusiken skulle ligga i sjala-
taget. Detta pastaende maste be-
stamt fornekas da det galler Soder-
manland. Till denna stamma har ett
35-tal spelman mott upp, ungdomliga
i sinnet och kvicka i fingrarna. I
dag fa vi hora nagra av de melodier,
som ha hemortsratt i landskapet och
som genom uppteckningar aro beva-
rade. Sodermanlands spelmansfor-
bund ar som bekant det aldsta i lan-
det, och forbundet har ju inventerat
folkmusiken, vilket resulterat i om-
kring 800 originaluppteckningar och
manga avskrifter.

Omedelbart darefter avmarschera-
de speleman och publik till dansba-
nan langre ner i backen, dar sjalva
stamman agde rum. Magister Wet-
ter tjanstgjorde som konferencier
med den aran och presehterade spel-
mannen, deras latar och i forekom-
mande fall aven deras fornamliga fio-
ler. Man fick manga intressanta no-
tiser om spelmanskonsten i SQrmland,
och en och annan numera bortgangen
spelmans namn namndes i samband
med upptecknandet av kompositio-
nerna. Det blev applader i langa ba-'
nor, vilket gav ett tydligt belagg for |
att folkmusiken langtifran ligger i
sjalataget. Genom ett bra hogtalar-
aggregat f orstarktes musiken, vilket I
ar nodvandigt da det galler solospel
utomhus.

Forst i raden var 90-arige Per Jo-
han Andersson, Katrineholm, som ar
fodd i Floda och lart sig spela av de
legendomspunna Widmark i Vingaker
och Lindblom. Andersson spelade bl.
a. en polska, som han komponerat
sja.lv, och en vals, »en gammal fu-
ling», som Andersson sade, men som
var riktigt vacker. Anders Fredrik
Bergstrom spelade med bravur den
gokpolska, som han for nagra ar se-
dan drog for konungen vid stamman
i Malmkoping. »Det var bra gjort!»,
sade kungen den gangen, och det be-
tyget fick Bergstrom aven m, for sin
kacka polska. Fiolen hade han sja.lv
gjort i vintras, vilket ar ett levis sa
gott som nagot for Bergstrb'ms vitali-
tet.



87-arige Karl Eriksson, Hallefors-
nas, presenterade en gammal vals och
en polska. 79-arige C. F. Persson,
Jarna, fodd i Stora Malm, spelade bl.
a. den kanda valsen fran vilken Kva-
sarvalsen lanat melodin, och 71-arige
Erik Ljunggren, Trosa, spelade en
ganglat pa sin fiol, som tillhort »Blin-
da Kalle». 72-arige Hjalmar Bjork-
lund fran Oxelosund drog nagra tru-
dilutter fran Bjorkvik, bl. a. en av
»Glabols» polskor. Och sa spelade
den ene efter den andre gamla heder-
liga melodier, som aro friska och
manliga och inte ha nagot av den im-
porterade jazzmusikens kvalm. 71-
arige Anders Gustaf Eriksson fran
Hagerbo, Valla, spelade en gammal
polska fran Floda. Som manga and-
ra av deltagarna har Eriksson bidra-
git med en mangd latar vid invente-

ringen av folkmusiken. Bland de me-
ra kanda spelmannen marktes vidare
Bernhard Bostrom, Katrineholm,
mangarig styrelseledamot och kassor
i forbundet och skicklig speleman.

Under en paus utforde Brage gille
fran Stockholm folkdanser, och re-
daktor Ernst Granhammar, Stock-
holm, som en gang tog initiativet till
Sodermanlands spelmansforbund, holl
hogtidstalet, varvid han bl. a. papeka-
de hur den sunda livsgladjen och hog-
tidens allvar skickligt tolkas i var
folkmusik. Tal. berorde ocksa jazz-
musiken och den osvenskhet den drar
med sig. Efter talet, som mottogs
med stort bifall, fortsatte uppspelnin-
gen av de yngre spelmannen, av vilka
de fiesta voro mycket skickliga. Mot
slutet borjade det regna, och en stor
del av publiken gav sig av. Efter
regnet kunde dansen borja pa den
stora dansbanan, och att doma av
den trangsel som radde pa dansbanan
har den gamla dansmusiken ett gehor
hos allmanheten, som jazzdirigenter-
na kunna avundas. Gladjen stod ock-
sa hogt under ekarnas maktiga kro-
nor. «

Cif.'

Spelmansstdmma pa Bjornlunda. ^-^'

spelmansforbund och Bjornlunda hembygdsforening har under mid-
sommarhelgen hallit hembygdsfest pa Bjornlunda bygdegard. Folkskollarare Gustaf
Wetter ledde spelmanstdvlingen, som samlat ett 40-tal deltagnre och en publik pa
flera tusen av bygdens folk. Hogtidstalet hSlls av museiuppsyningsman Granhammar.
Pa bilden har ovan tva av de dldsta deltagarna i spelmanstHvlingen, 90-aringen A.

F. Gstberg, Tystberga (t. v.) och 79-arige Per Persson, Stora Malm.

Spelmansstamman i Bjornlunda

89-Srige spelmannen Anders Fredrik
Bergstrom, Tystberga, som upptradde i
bonjour och profetskagg, hade stor fram-
gang pa Spelmansstamman i Bjornlunda
med sin bekanta Gokpolska. Till hoger
om honom synes Sven Forsberg, Vads-
bro-Blacksta, som ar lika saker pa hand
antingen det galler att spela fiol eller

traffa finurligt utplacerade tredjedels-
figurer — han blev sormlandsk faltskyt-
temastare for nagra ar sedan. T. v. Axel
Andersson, Vadsbro, som tillsammans
med Forsberg spelade en trevlig polska
fran Husby och en gammal ganglat fran
Morko.


