
2.000 KOM TILL 
SPELMAmSTÄMMA 

Solsken, fladdrande fanor, folkmusik som 
bärs ut av vinden, här och var grupper av fiol-
spelare under träden, personer i folkdräkter 
varthän man än vänder sig. Det är spelmans-
stämman i Julita. 

o 

Arets stämma hade samlat 

ett sextiotal fiollekare och drygt tvåtusen besö-
kare. I stämmans början hedrades Millis Wet-
ter med ett exemplar av sin mans Upptecknin-
gar, som nu kommunen har färdigtryckt. Bo-
ken fanns för övrigt att köpa på stämman och 
hela lagret gick åt som smör i solsken. 

När det är spelmansstämma i Ju-
lita, då vet man att sommaren är 
här. Återigen hade man tur med 
vädret. Solen sken, fastän stundtals 
förmörkad av moln, och vinden 
blåste friskt. Detta gjorde att tem-
peraturen var den bästa tänkbara. 
Inte för kallt för att folk skulle stan-
na hemma, och inte så varmt att 
man hellre söker sig till en bad-
strand. 

Ett sextiotal spelmän och spel-
kvinnor från Sörmland och öster-
götland, hade kommit samman på 
Julita gård för att hålla stämma. 
Publiken hade också infunnit sig, 

drygt tvåtusen personer var där, för 
att njuta av musiken och danserna. 
Spelarna började med att värma 
upp sig och sina instrument med lite 
förspelning nere bland stugorna. 
När man fått upp rätt temperatur 
vandrade man, med fanor i täten 
och fiolerna igång, upp till hagen. 
Till tonerna av Lästrine gånglåt 
gjorde man så sin entré upp på 
estraden. Första numret blev en 
kadrilj som kallas Sköldinge skänk-
låt. Skänklåtar brukade man spela 
på bröllop när mat och dryck skänk-
tes ut till gästerna, och gåvor till 
brudparet. 

Därefter överlämnade kultur-
nämndens ordförande Irma Anders-
son det första exemplaret av Gustaf 
Wetters Uppteckningar till hans 
hustru Millis Wetter. Innan Gustaf 
Wetter dog överlämnade han till 
Katrineholms kommun sina upp-
teckningar av sörmländsk folkmu-
sik. 

Dessa har nu kommunen låtit 
trycka i en upplaga på sexhundra 
exemplar. Uppteckningarna omfat-
tar omkring sexhundra folkmusik-
låtar, mest från södra och västra 
Sörmland. 

Här kommer de! Till tonerna av Lästrine gånglåt, vandrade man upp till hagen 
för att öppna 1978 års stämma. 

Uppvärmning på gång. För att komma upp i rätt "arbetstemperatur" både i ar-
mar och i stråke, värmde spelarna först upp nere bland husen. 

Publiken kunde också köpa boken 
på stämman, och på bara några mi-
nuter hade hela förrådet på 125 
exemplar sålts. Irma Andersson sa, 
att det var tragiskt att inte Gustaf 
Wetter själv fick uppleva den här 
dagen, när hans verk var färdigt 
att nå ut till alla folkmusikälskare. 

Gammal tradition 
Ända sedan 1927 har man hållit 

stämma vid Julita. I början var 
stämman organiserad som en täv-
ling, där varje spelman uppträdde 
för att bedömas. 

Första året hade 
man 5 000 besökare. Aret därpå var 
antalet det dubbla, och hela lands-
vägen vid Julita var blockerad. Med 
10 000 besökare säger det sig självt 
att alla inte kunde höra speciellt 
bra, trots att man hade högtalarut-
rustning, men det tog folk med ro. 
Man hade matsäck med sig och ord-
nade picknick i det gröna. Av årets 
besökare var det även många som 
medförde skaffning, för de övriga 
fanns det korv och kaffe att tillgå. 

Dans och buskspelning 
Fram till tretaget pågick den förs-

ta delen av stämman. Sedan tog 
Malmabygdens spelmans- och folk-
danslag vid med lekar och folkdans-
uppvisning. 

Vid fyra taget började 
så stämmans andra del, för att hålla 
på i ytterligare drygt en timme. 
Musiken bars bort av den varma 
vinden och fyllde hela den gröns-
kande hagen. Här och där hade ledi-
ga spelmän slagit sig samman för 
s.k. buskspelning, utanför program-
met. Många av spelarna läser inte 
noter, utan lär sig musiken efter ge-
hör av andra. Buskspelning är just 
ett sådant tillfälle. Den som kan 
melodin spelar före och de andra ef-
ter. 

• Lugnt! 
Midsommar firandet vid Julita . 

| förlöpte i år i lugnets tecken. Se- • 
dan man slopade tältplatsen har | 
man visserligen fått färre del-
tagare, men i genglid har man I 
det betydligt stillsanmare. I år 
har man inte en enda fyllerist på -
hela midsommarafton! På ef- I 
termiddagen började man firan- | 
det med lekar odi dans kring 
majstången till tonerna av Pe-
Os orkester. Senare på kvällen 
blev det gammaldans, samma 
orkester stod för musiken. Kväl-
len och natten avslutade man 
med modern dans med svensk-
toppskända Sven-Erics som 
musikanter. Totalt under hela 
midsommarafton hade man om-
kring 4 500 besökare. Cirka två-
tusen av dessa var med på efter-
middagen och resten kom under 
kvällen. Besökarna kom från 
hela Sörmland och var vad man 
brukar kalla en "mogen publik". 
Kanske just därför blev det ock-
så så lugnt. På lördagskvällen 
ordnade man dans i Fogelstads 
magasin. 

Irma Andersson överlämnar första exemplaret a\ 
ningar, till hans hustru, Millis Wetter. 

81-årige Ert 

äldst på stan 
Erik Lindell har hållit 

på med folkmusik i hela 
sitt liv. Han ha* aldrig lä*t 
sig läsa noter, utan har 
lärt sig allt genom s.k. 
"buskspelning". Trots sin 
höga ålder håller han 
igång året om, vid mid-
sommar blir det förstås 
extra mycket spelningar. 
Bara på midsommarafton 
var Erik på sex olika stäl-
len och spelade, men på 
att spela blir han aldrig 
trött. Kraften får han, då 
han vet att spelningarna 
uppsakttas och att han gör 
en insats för sina med-
människor. 

En enkel spelman är Erik Lindell 
från Katrineholm, enligt sig själv. 
Ända sedan han var en liten parvel 
har han spelat fiol. I år var han äldst 
på stämman, hela 81 år gammal. 

Klåfingrig 
Eriks morfar var speleman och 

tyckte att dottersonen hade gott gry 
i sig. Han kom ofta på besök för att 

Erik Lindell från Katrint 
nen på stämman i Julita. Än 
spelat fiol och folkmusik. 

lära Erik att spela riktigt. Men det 
är inte alltid som barn och vuxna 
har lika åsikter om hur ting ska 
vara. Erik ville helst sitta ensam 
och spela på sin fiol, så därför 
sprang han och gömde sig när mor-
fadern kom. Men några låtar sitter 
ändå kvar sedan den tiden. Eriks 
far var också musikintresserad, 
men spelade själv inget instrument. 
Däremot var han bra på att stämma 
fiolen. 

Det var inte förrän i slutet på 
fyrtiotalet som Erik började spela i 
ett spelmanslag. Han ville först inte 
vara med, eftersom han tyckte sig 
vara för dålig. Men så var han på en 
arbetskamrats femtioårsfest. Där 
var det några som skulle spela. De 
stämde sina fioler, stämde dem igen 

I och igen. Mycket mer blev det inte. 
Klåfingrig som Erik var tog han en 
fiol och spelade ett stycke. En an-
nan kamrat, som var med i ett spel-
manslag, blev eld och lågor och 

| tyckte att Erik måste gå med i spel-
manslaget i Katrineholm. Slutligen, 
efter intensiv övertalning gick han 

I också med. 

Digert program 
Erik Lindell har ett fullt oroeram 
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på med folkmusik i hela 
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sig läsa noter, utan har 
lärt sig allt genom s.k. 
"buskspelning". Trots sin 
höga ålder håller han 
igång året om, vid mid-
sommar blir det förstås 
extra mycket spelningar. 
Bara på midsommarafton 
var Erik på sex olika stäl-
len och spelade, men på 
att spela blir han aldrig 
trött. Kraften får han, då 
han vet att spelningarna 
uppsakttas och att han gör 
en insats för sina med-
människor. 

En enkel spelman är Erik Lindell 
från Katrineholm, enligt sig själv. 
Ända sedan han var en liten parvel 
har han spelat fiol. I år var han äldst 
på stämman, hela 81 år gammal. 

Klåfingrig 
Eriks morfar var speleman och 

tyckte att dottersonen hade gott gry 
i sig. Han kom ofta på besök för att 

Lövåsen, Kullberska sjukhuset, 
Furuliden, Djulö Hage, och ålder-1 
domshemmet Malmsro utanför 
Forssjö. Sannerligen ett digert pro-
gram för en 81-åring. Men han trivs 
med det. När de kommer till sjuk- I 
huset och ålderdomshemmen kän- | 
ner de verkligen att de uppskattas, 
och gör en insats för personer som 
inte är i samma lyckliga situation 
som de själva. 

Erik Lindell från Katrineholm var äldste spelman-
nen på stämman i Julita. Ända sedan barnsben har han 
spelat fiol och folkmusik. 

lära Erik att spela riktigt. Men det 
är inte alltid som barn och vuxna 
har lika åsikter om hur ting ska 
vara. Erik ville helst sitta ensam 
och spela på sin fiol, så därför 
sprang han och gömde sig när mor-
fadern kom. Men några låtar sitter 
ändå kvar sedan den tiden. Eriks 
far var också musikintresserad, 
men spelade själv inget instrument. 
Däremot var han bra på att stämma 
fiolen. 

Det var inte förrän i slutet på 
fyrtiotalet som Erik började spela i 
ett spelmanslag. Han ville först inte 
vara med, eftersom han tyckte sig 
vara för dålig. Men så var han på en 
arbetskamrats femtioårsfest. Där 
var det några som skulle spela. De 
stämde sina fioler, stämde dem igen 
och igen. Mycket mer blev det inte. 
Klåfingrig som Erik var tog han en 
fiol och spelade ett stycke. En an-
nan kamrat, som var med i ett spel-
manslag, blev eld och lågor och 
tyckte att Erik måste gå med i spel-
manslaget i Katrineholm. Slutligen, 
efter intensiv övertalning gick han 
också med. 

Egen polska 

Digert program 
Erik Lindell har ett fullt program 

trots att han sedan länge är pensio-
nerad. Han spelar till och med mer 
nuförtiden eftersom han är med i 
pensionärernas spelmanslag också. 
Stämmor, årsmöten och andra spel-
tillfällen avlöser tätt varandra un-

Fördelen med stämmorna är att 
man kommer ut och träffar spelare 
från vitt skilda ställen. Det Erik 
tycker bäst om är buskspelet, då 
han inte läser noter, utan lär sig allt 
efter gehör. 

Han har själv satt ihop 
en låt som han kallar Oktober-
polska, detta namn för att den är 
gjord i oktober. Gustaf Wetter teck-
nade upp den, vilket kanske är tur, 
för Erik har inte spelat den på så 
länge, att han inte är säker på att 
komma ihåg den. Dessutom har han 
lånat sitt namn till en gånglåt. När 
han fyllde 80 år kom vännerna från 
spelmanslaget och gratulerade med 
en nykomponerad låt, som de 
födelsedagsbarnet till ära döpt till 
Lindeils gånglåt. Än tänker Erik 
hålla på att spela ett bra tag. På att 
spela blir han aldrig trött, även om 
det kan bli aktuellt med nertrapp-
ningar av aktiviteterna. Själva 
musiken Viqt» H--»— * ' 
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Katrineholms kommun sina upp-
teckningar av sörmländsk folkmu-
sik. 

Dessa har nu kommunen låtit 
trycka i en upplaga på sexhundra 
exemplar. Uppteckningarna omfat-
tar omkring sexhundra folkmusik-
låtar, mest från södra och västra 
Sörmland. 

Dans och buskspelning 
Fram till tretaget pågick den förs-

ta delen av stämman. Sedan tog 
Malmabygdens spelmans- och folk-
danslag vid med lekar och folkdans-
uppvisning. 

Publiken kunde också köpa boken 
på stämman, och på bara några mi-
nuter hade hela förrådet på 125 
exemplar sålts. Irma Andersson sa, 
att det var tragiskt att inte Gustaf 
Wetter själv fick uppleva den här 
dagen, när hans verk var färdigt 
att nå ut till alla folkmusikälskare. 

Gammal tradition 
Ända sedan 1927 har man hållit 

stämma vid Julita. I början var 
stämman organiserad som en täv-
ling, där varje spelman uppträdde 
för att bedömas. 

Första året hade 
man 5 000 besökare. Året därpå var 
antalet det dubbla, och hela lands-
vägen vid Julita var blockerad. Med 
10 000 besökare säger det sig självt 
att alla inte kunde höra speciellt 
bra, trots att man hade högtalarut-
rustning, men det tog folk med ro. 
Man hade matsäck med sig och ord-
nade picknick i det gröna. Av årets 
besökare var det även många som 
medförde skaffning, för de övriga 
fanns det korv och kaffe att tillgå. 

Irma Andersson överlämnar första exemplaret av Gustaf Wetters Uppteck-
ningar, till hans hustru, Millis Wetter. 




