
INTENSIVT SÖNDAGS-
PROGRAM. 

Allmoge- ooh folkviseroman- , 
tiken satt, som sig bör i mid- ! 
sommartid, 1 högsätet, när de 
sörmländska spelmännen till-
sammans med åtta andra pro-
vinsers representanter celebre-
rade sitt 35-årsjubileum vid den 
traditionella spelmansstämman 
på, Julita Skans midsommar-
dagen. I drygt tvä, timmar 
spelade de över hundra spel-
männen, bland vilka märktes 
ett 15-tal kvinnor, de mest po-
pulära folkmusikskatterna. 

Spelmännen tycks ha goda re-
lationer med vädergudarna. Vis-
serligen tvingades man uppskju-
ta stämman tre kvart på grund 
av åskskurar, men sen kom den 
ljuvliga solen och gav fä rg och 
festlig inramning åt stråkevene-
manget. Landshövding Ossian 
Sehlstedt med maka kom just 
som länets spelmansveteraner 
skulle bidra med Lästringe gång-
låt. Förbundets eldsjäl, folkskol-
lärare Gustaf Wetter, Katrine-
holm, passade på att kora lands-
hövdingen till hedersmedlem och 
därmed fick han förbundets guld-
märke på kavajslaget. 

över 3.000 personer deltog i 
jubileumsuppspelningen, där för-
utom sörmlänningar deltog spel-
män f rån Dalarna, Västmanland, 
Uppland, Östergötland, Småland, 
Värmland, Västergötland och 
Närke. Och den jovialiske Gustaf 
Wetter ledde som vanligt det hela 
med bravur och själv fick han 

samlades till lunch, innan man 
spelade upp till kulturell dans. 
Eftermiddagens unika inslag blev 
en uppvisning av 1800-talsdanser 
i autentiska dräkter under led-
ning av danspedagogen Gustav 
Pålbäck, Solna. Här fick publiken 
se gammalpolka, herrskapsvals, 
lansiärkadrilj och fransäs samt 
gavott och menuett från 1700-
talet. 

Och allra sist på programmet 
blev det en stunds svängom till 
spelmansmusik. Därmed var den 
minnesrika och gemytliga jubi-
leumsstämman genomförd enligt 
ritningarna, även om lite regn 
under andra dagen blev ett streck 
i räkningen. 

Bland de drygt hundra spelmännen i Julita fanns även ett 15-tal damer. Kvartetten härovan 
heter Birgitta Gustafsson från Rånäs i Uppland, Astrid Zetterberg, Västerljung, Marianne 

Wåhlstam, Stockholm, och Greta Andersson, Oxelösund. 

Spelmansinvasion på Julita-fest: 

Sörmlandsjubileum i två dagar 
Stråkar och dans på programmet 

Jubileet fortsatte även på sön-
dagen vars program kanske blev 
i intensivaste slaget. På förmid-
dagen nedlades kransar på Ernst 
Granhammars och Ivar Hult-, 
ströms gravar och samtidigt ned-! 
lades en krans på Nils Erikssons 
— Flenmo — grav i Mellösa. 

Drygt 50-talet spelmän var 
med vid högmässan i Flöda kyr-
ka, där spelmännen också med-
verkade. Sen blev det samling på 
Fors säteri, där spelmansförbun-
det som en hyllning till en av 
initiativtagarna, godsägare Ivar 
Hultström, planterade ett vård-
träd vid gården. Vid högtiden 
spelade spelmännen bl. a. "I vår-

| skogen" av Ivar Hultström. 
Från Fors gick färden till Ju-

lita Skans, där spelmännen först 

Anton Högerberg, ny i Gås-Anders-
nämnden, och Bror Hjorth, 

nämndens skapare. 

Gås-Andersnämnden är bygdespel-
männens musikaliska akademi unge-
fär. Då och då delar de ut en me-
dalj och får därmed en ny spelman 
i nämndeh. Anton Högerberg från 
Ange fick den på söndagen. Han vi-
sade på Solliden att han har fjäll, 
myrar och tjärnar och hela sin hem-
bygd i sitt instrument. Virsta-Lasse. 
en Upplanrdsspeleman i dur och med 
musikaliskt gummi i knäna, överläm-
nande medaljen. Bror Hjorth, nämn-
dens skapare, har gjort den. Profes-
sorn satt med sitt vita trollhår på 
parkett. 

Dessa spelmän är ej alls bara gam-
la män. Några av dem har spelat 
med Gås-Anders och Hjort-Anders; 
andra spelar deras låtar ändå, vid si-
dan av sina egna. Olle Jansson, 
nämndens nye ordförande, är bara 45 
år. Men alla är de sådana att del 
behövs Lars Madsén att klappa dem 
på axeln och få dem att trivas p! 
en scen i Stockholm. Olle Falk från 
Offerdal, den långe jämten, spelte 
blida valltoner med vemod. Ivar Tall-
roth, en upplänning, kan få moll i 
polska på nyckelharpa. Jernbergar-
na och Pål-Olle lät stråken löpa i 
dalska synkoper och tonsmycknin-
gar. Det lät som björkar. 

Eskilstuna-Kuriren 

Måndagen den 27 juni 1960 

terade sin hummel. Lutsångaren 
Lars Andersson från Skogstorp 
sjöng några folkvisor och tre sö-
ta flickor från Östergötland före-
drog ett par gamla koraler. 

Ett trevligt inslag i festen blev 
det som sagt när spelmansför-
bundets allt i allo, Gustaf Wet-
ter, fick närkingarnas silvermär-
ke. Det var Bertil Rydberg, öre-
bro, som i ett spirituellt anföran-
de hyllade Wetter som "en trev-
lig fähund", d. v. s. en glädje-
spridare och en eldsjäl. 

Programmet slutade med öster-
åkers brudmarsch och sedan hyl-

; lade landshövdingen förbundet i 
: ett trivsamt anförande, varpå 

! det blev dans kring majstången 
för "gamla och unga barn", dans 
och slutligen middag i Bäckstu-
gan, där musiken fick en fram-
trädande plats. 

DAGENS NYHETER Tisdagen den 14 Juni 1 

mottaga Örebro läns folkmusik-
förbunds silvermärke som en hyll-
ning till en allmogemusikens för-
kämpe, egentligen smålänning 
till börden men sedan flera de-
cennier naturaliserad sörmlän-
ning. 

Men nu till programmet. Med 
dalalåten "Ti budom och somma-
rens glädje" inleddes stämman, 
varpå fil. dr Albert Eskeröd f rån 
Stockholm, representant för Nor-
diska museet och Skansen, hylla-
de förbundet för dess insatser un-
der gångna år. — Det är glädjan-
de när våra gamla folkseder le-
ver upp 1 midsommartid, sade dr 
Eskeröd, som försäkrade att Ju-
lita SkanS spelar en allt större 
roll 1 den hazeliuska institutionen. 

Spelmannen Pelle Jakobsson 
från Orsa blåste in stämman på 
långlur och så följde Eskilstuna-
valsen med alla spelmännen. 

Sedan de "utländska" spelmän-
nen presenterats fick det sörm-
ländska förbundets fem vetera-
ner från starten, Arvid Johans-
son och Gustaf Wetter f rån 
Katrineholm, Seth Carlson, Vi-
näs, C. G. Axelsson, Flodafors, 
och Erik Eklund, Eskilstuna, visa 
sin kunnighet på fiol. Och sen 
blev det musik i drygt ytterli-
gare en timme. Pelle Jakobsson 
kom tillbaka med spilå-pipa och 
kohorn, överste harpolekaren 
Erik Sahlström från Tobo visade 
sin kunnighet på nyckelharpa och 
Gösta Klemming,' överum, trak-

Gås-Anders med fjäll 
i felan 

Det ströddes många rosor för Sörmlands spelmansförbunds | 
eldsjäl Gustaf Wetter, Katrineholm, som här t. v. ses till-
sammans med 79-årige professorn Yngve Laurell i typisk 

västgötadräkt vid spelmansstämman i Julita. 


