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Tre sörmländskor, döttrar till spelmän, överlämnade Södermanlands spelmans förbunds avskeds-
gåvor till landshövdingeparet. Här tackar landshövding Bo Hammarskjöld småflickorna Kristi-
na Rosén och Kristina Lindvall för de kompositioner av Gustaf Wetter som > de överlämnat och 
bakom dem står fröken Margareta Wetter redo att lämna en rosenbukett till fru Signe Ham-
marskjöld. 

Länets första par hyllades 
av spelmän på Julita skans 

Som en hyllning och ett 
avsked till länets första par 
— landshövding Bo Hammar-
skjöld och fru Signe — for-
made Sörmlands spelmansför-
bund sin midsommardags-
stämma på Julita skans. Men 
det var inget dystert avsked. 
Det gick oftast i dur: något 
annat skulle väl också vara 
otänkbart när det är magis-
ter Wetter och hans spelmän, 
som vill visa uppskattning 
och framföra sitt tack . . . Mer 
än 5,000 personer deltog i 
spelmännens sista offentliga 
uppvaktning för landshöv-
dingeparet Hammarskjöld och 
alla nöjt synbart av folkmu-

sikfesten då »inget gräs grod-
de under stråkarna». 
Podiet med de ungefär 70 natio-

naiklädda herrarna och damerna 
från olika provinser var en färg-
sprakande tavla och publiken 
trotsade det intensiva solskenet 
och kisade under mer än en och 
en halv timme på de inspirerade 
spelmännen. Paraplyer användes 
som parasoller och^ skyddade mot 
de heta solstrålarna.... 

Det rådde inte heller något tvi-
vel om att spelmännen som Gustaf 
Wetter uttryckte det var »hjär-
tans glada» år att få träffa var-
andra och publiken i detta flödan-
de solsken. Polskor, valser och 
marscher spelades med så glatt 

humör att många i publiken hade 
svårt att sitta stilla. 

Under det att spelmännen tog 
en liten paus hälsade major Nils 
Adlercreutz alla välkomna och då 
främst landshövdingeparet och 
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Mer än 5,000 personer från flera landsändar hade samlats på Julita skans för att deltaga i spelmännens avskedshyllning till det 
avgående landshövdingeparet. Solen sken som synes intensivt och paraplyer blev plötsligt solparasoller i stället+ * , 
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spelmännen. Han påminde om att 
Julita gårds siste private ägare, 
löjtnant Bäckström, önskat att 
en levande kulturtradition skulle 
skapas och bevaras på Julita 
skans och att Nordiska museet i 
spelmansstämmorna såg ett vik-
tigt led i denna traditions beva-
rande. 

Gustaf Wetter, spelmansförbun 
dets ordförande, svarade med att 
tacka och tala om den trivsel 
spelmännen känner när de får 
samlas till stämma på Julita 
skans. Flera av dem hade kom-
mit långt ifrån: Jon Engström 
från Vilhelmina, Per Jakobsson 
från Orsa, Bertil Rydberg från 
Närke, Axel Norling från öster-
götland och Erik Sahlström och 
Viksta-Lasse från Uppland. De 
båda sistnämnda var kanske de 
som tackades med de flesta 
applåderna. Särskilt Erik Sahl-
ströms spel på nyckelharpa var 
en musikupplevelse, som man 
måste vara tacksam att ha fått 
erfara. Bland de många spelmän-
nen på podiet fanns också Katt-
rinä i Klövhälla och hon under-
höll som vanligt på sitt förtjusan-
de sätt med historier. 

Då landshövdingeparet inte ha-
de möjlighet att stanna på stäm-
man i mer än en och en halv tim-
me ungefär uppmanade magister 
Wetter spelmännen att endast 
spela korta stycken, och senare 

j delen av stämman blev därför 
I charmerande improviserad. 

Två kompositioner tillägnades 
landshövdingeparet 

I all denna musikaliska hyll-
ning fick landshövding Hammar-
skjöld och hans maka också ett 
par mer bestående bevis på spel-
männens tacksamhet för det stöd 
han givit dem under årens lopp. 
Två speciella kompositioner av 
Gustaf Wetter spelades och över-
lämnades, en kyrklig visa till fru 
Signe Hammarskjöld och en hög-
tidlig marsch till landshövdingen. 
De båda kompositionerna var in-
bundna i pärmar av gult, indiskt 
getskinn och överlämnades till-
sammans med en bukett rosor i 
olika skära och röda nyanser — 
23 rosor för landshövdingens 23 
regeringsår i länet. 

Landshövding Hammarskjöld 
tackade och sade samtidigt att 
han hoppades att såsom heders-
ledamot i Sörmlands spelmansför-
bund få flera tillfällen att vara 
tillsammans med de sörmländska 
spelmännen på deras stämmor. 
Till sist utbringade han ett fyr-
eldigt leve för Södermanland — 
iet sista som länets hövding på 
Fulita skans. 

Rigmor. 



c C MÅNDAGEN 
den 23 juni 1958 

Eskilstuna iKurirett 
Spelmansstämman i Julita hyllade 
hövdingeparet' med kompositioner 

Två glada älskare av folkmusiken tackar varann. Spelmans-
förbundets ordförande Gustaf Wetter, Katrineholm, tackar 

landshövdingen och hedersledamoten, Bo Hammarskjöld. 

Den traditionsrika spelmans-
stämman som varje midsom-
mardag är förlagd till det un-
derbart vackra Julita, samlade 
i år rekordpublik — och där-
med trafikrush av stora mått 
med åtföljande parkeringssvå-
righeter. 
Södermanlands spelmansför-

bund stod som vanligt för arran-
gemangen och årets spelmans-
stämma, med deltagare från sju 
olika län, fick en särskilt hög-
tidlig prägel, då hedersledamoten, 
landshövding Bo Hammarskjöld, 
uppvaktades och avtackades med 
lika många rosor som "regerings-
år", eller 23, och två speciellt 
komponerade musikstycken — en 
kyrklåt till fru Signe och en 
marsch till Bo Hammarskjöld. 
Applåder från den mångtusen-
hövdade publiken beledsagade 
överlämnandet av blommorna ge-
nom Margaretha Wetter som 
flankerades av näpna Kristina 
Rosén och Kristina Lindvall. 

Dryga femtiotalet spelemän 
och -kvinnor gjorde en färgrik 
uppmarsch i sina bygdedräkter 
och tågade fram med sin nyför-
värvade svenska fana och spel-
mansförbundets fana i spetsen. 
Man spelade upp "Vestringe 
gånglåt" under taktfast ledning 
av magister Gustaf Wetter, Kat-
rineholm. 

När musikanternas "allt i allo" 
1 Gustaf Wetter sedan presenterade 
och med stark inlevelse dirigerade 
de olika numren fanns det anled-
ning instämma i den populäre le-
darens ord "att spelglädjen ökar 
med varje stycke". Det förnam 
man redan i andra numret där 
August Widmarks vals visade 
prov på verklig spelglädje. 

När sedan en polska av Riekard 
Forssman tonat ut i rymden tog 
intendenten för Julita, major N. 
Adlercreutz till orda och gav i en 
kortare historik belysning för att 
Julita är traditionsbundet. 

— Det är tyvärr sista gången 
man ser en kär gäst här i dag, 
åtminstone som landshövding, 
nämligen, Bo Hammarskjöld och 
hans maka. Det är mig kärt att 
framföra Nordiska museets tack 

Fröken Margaretha Wetter 
flankeras av näpna Kristina 
Rosén och Kristina Lindvall 
när de överlämnar rosor och 
de nya kompositionerna till 

landshövdingeparet. 



Adlercreutz. Till detta fogade Tu-
re Wedberg en melodi på näver-
lur. 

"Nu börjar dom bli uppspelta"! 
De glada spelemännen fortsatte 
och det citerade uttrycket fälldes 
av hr Wetter när Lästringe stor-
polska tonat ut. 

Det fanns inslag av vemod i den 
följande "Tystberga-visan", vil-
ken annonserades speciellt för det 
kvinnliga auditoriet. 

Hr Wetter vände sig i ett tal 

som i Julita. Han manade spele- j 
männen att hålla fast vid "sina' 
ideal". Karlfeldts ord "Något 
klinga i Edra dagar . . . " citerade j 
hr Hammarskjöld och utbringade 
ett kraftigt besvarat leve för Sö-
dermanland. 

Programmet fortsatte med ett 
flertal musikstycken och "Katrinä 
i Klövhälla" alias Edit Söderberg, 
drog några bygdemålshistorier, 
innan programmet avslutades med 
österåkers brudmarsch. 


