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Spelmans förbundet 60 år: Vilken stämma 

Riksspelmannen Axel Andersson knep den största app-låden på Julita spelmansstämma på midsommardagen. Stadig på handen firade han Sörmlands spelmansför-bunds 60-årsdag med Julita brudmarsch. Den låten har bara funnits i Axel Anderssons minne de senaste 50 åren. - Jag har gett mig hålen på att Julita brudmarsch ska spelas på stämman här i Julita. Och idag kommer den, sade Axel strax innan han klev upp på scenen. 
Hela parken runt Julita skans 

var fylld av midsommarflrare 
med kaffekorgar och ansiktena 
sträcktes mot den värmande sol-
en. Det blev en allt igenom lyckad 
spelmansstämma på midsom-
mardagen. 

Ef ter en t immes uppvärmande 
samspel vid stockstugorna ett 

Trolska toner Kom ur Axel Anderssons fiol då han spelade upp den när-mast bortglömda Julita brudmarsch. 
— Folkmusiken häller mig ung, säger han. Axel är Sörmlands spelmansför-bunds näst äldsta medlem. 1932 gick han med i organi-sationen. 

Tusentals besökare och hundratals spelmän och foli dansare firade förbundets 60-årsdag i ett strålande sken. Spelmansorganisationen i Sörmland är Sverif äldsta och har en ivrig beundrare i landshövdingen BenJ Gustavsson. 
Efter högtidstal fick han en fiol i handen. 
- Men jag ska inte spela på fiolen för då bryter trollstämningen, sade den nybakade hedersmedlemmen 

stycke från slottsparken tågade 
145 spelmän och folkdansare från 
Katrineholm och Lappvik i Fin-
land längs ö l jarens strand in till 
den fullsatta slottsparken. 
Äldst i landet 

Den svenska flaggan, den finska 
flaggan och spelmansförbundets 
gula fana vajade lätt i brisen då 
Ann-Marie Sundberg satte näver-
luren till munnen och blåste en 
lång smäktande fanfar för spel-
mansförbundet. 

— Exakt för 60 å r sedan bilda-
des Sveriges första spelmansor-
ganisation — Sörmlands spel-
mansförbund — i Malmköping. 
Det var 30-talet spelmän som då 
gick samman. I dag är vi 700, sade 
Arne Blomberg innan landshöv-
dingen äntrade scenen för ett hög-
tidstal. 

Landshövdingen inledde med i 
romantisk beskrivning av d l 
sörmländska naturen, historiq 
och kulturen. 

Lyriskt sade han: 
— Sörmland ä r en kärna av Sv 

riges politik genom tiderna m^ 
har också en stor folklig traditio 
I dag söker många människor i 
ter en sörmländsk identitet. 

Hövdingen själv har hittat 
del av den identiteten i spelmä 
nens musik. 

— För ett å r sedan kom jag ] 
riktigt i kontakt med folkmusike 
Den öppnade en helt ny värld i 
gefär på samma sätt som jag kä 
de då jag lärde mig ett nytt spr 
på gamla dagar, sade han och 1 
skrev spelmännens mytologi. 

— Ni lärde er ju enligt myten i 
spela av Näcken för älvorna oc Tusentals gratulanter 

När tusentals gratulanter hyl-
lade Sörmlands spelmansförbund 
på 60 årsdagen i Julita i lördags 
sken förbundets eldsjäl Arne 
Blomberg ikapp med solen. 

— Folkmusiken lever och ut-
vecklas. Vi får nu en ny ung 
generation stilbildare bland spel-
männen. 

Under de senaste femton ären 
har intresset för musikformen vu-
xit kraftigt. Antalet medlemmar 
är dubblerat under dessa år. 

— Sörmlands spelmansförbund 
är landets äldsta. Orsaken ligger 
nog i att organisationer lättare 
bildas vid städer. 

Den förklaringen ger Arne 
Blomberg till det något märkliga 
faktum att just Sörmland blev för-
st i landt me den spelmans-
organisation. 

Folkmusikrika trakter som 
Dalarna och Hälsingland är 
distanserade på den här punkten 
med någr aår . 

Vi t räffas vid de röda stock-
stugorna något avsides från Julita 
skans slottspark. Oplanerat lattjo 

överallt står spelmän och stäm-
mer sina instrument, provar någ-
ra strofer på någon allmänt känd 
melodi i grupp, s tämmer om en 
aning och så fortsätter samspelet. 

Det är fritt och självständigt på 
en spelmansstämma. Här finns 
inga fasta tidtabeller uppsatta på 
minuten. Det går lite på gehör 
precis som många av spelmännen 
drar sina låtar. 

— Det är lattjo med spelmans-
stämmor. Vi planerar program-
mets r amar när vi väl är här på 
plats. 

Fast så har förbundet också en 
hel hop med traditioner i Julita. 
Sedan 1927 har spelmännen träf-
fats i Julita. Och serien är bruten 
bara ett fåtal somrar. Tävlingar 

Till att börja med kämpade 
spelmännen mot varandra. Den 
första s tämman var egentligen en 
tävling. 

— På den tiden spelade man 
med egen stämning på instru-
menten. Men ur tävlingarna växte 
allspelet f ram. Det började precis 
på det sätt som vi ser här, säger 
Arne och gör en gest ut över det 
femtiotal spelmän som övar 
tillsammans. 

- På det här viset fick vi da-
gens allmogespel och spelmans-
stämmer. Risken för att folk-
musiken ska dö ut idag 1985 är 
minimal. Men så var inte 1905 då 
målaren Anders Zorn intres-
serade sig för den utdöende folk-
musiken i Mora. 
Målare väckte 

Sommaren 1906 sammankal-
lade Zorn horn- och spelmanstäv-
ling på Gesundaberget utanför 
Mora. Han ville att människor en 
sista gång skulle få höra den gam-
la tidens musik, som höll på att dö 
ut. Det var bara de äldsta kullor-
na som klarade av att blåsa i 
horn. 

Tävlingsidén och spelmansmu-
siken blommade genom Zorns ini-
tiativ upp på nytt. Sverige var in-
ne i en period av nationalroman-
tik. I Flen anordnades Sörmlands 
första tävling å r 1910 och samma 
år var det rikstävling i Stockholm. 

Ernst Granhammar och den 
riksbekante spelmannen på den 
här tiden Jon Erik ös t vurmade 
mycket för att Sörmland skulle 
skaffa sig ett spelmansförbund. I 
början på 1920-talet bildades en in-
terimstyrelse och 1925, på mid-
sommardagen, bildades Sörm-
lands spelmansförbund i Malmkö-
ping av ett 30-tal spelmän. 
Nationalromantik 

Redan på hösten samma år 
hölls den första s tämman och i 
samma veva började föreningen 
bygga upp sitt arkiv med folkmu-
sik. I dag har man uppemot 6 000 
nedteckningar och 200 t immar 
bandupptagningar. 

— Det ä r en pionjärgärning som 
betyder mycket för oss idag. P å 
senare å r ligger dock intresset 
och efterforskningarna kring spel-
mannen själv. 

— Vi vill veta hur de arbetade 
på dansbanor och bröllop. 

I starten flöt spelmansförbun-
det f ram på den nationalromantis-
ka vågen i Sverige. 

Under slutet av 1930-talet och 
trettio år f ramåt var strömning-
arna helt andra. Det nostalgiska 
tillbakablickandet byttes ut mot 
ett framåtblickande. Mot de tek-

Förr tävlade spelmännen mot varandra. I dag har man övergått till allspel. Det var så här allspelet började — vid uppvärmning och stämning av instrument-en före det ordinarie framträdandet. 

niska och sociala förbättringar 
nas horisonter. 

— Spelmansmusiken var v i | 
den här tiden inte värd ett rutti 
lingon. Kylan var i stort sett tofc 
Wetters kamp 

Fast eldsjälar fanns det. Gusti 
Wetters h jär ta dunkade varmt f ö | 
folkmusiken. Han var både ord 
förande och sekreterare i för! 
eningen och månade om musikel 
och kämpade för att förbunde | 
skulle växa sig starkt. 

— 1936 slogs Wetter för at t deil 
Sörmländska folkmusiken skullJ 
tecknas ner. Han mötte på mot| 
stånd av redaktörerna på det sti 

ra nationalverket Svenska låtar. I 
"I Sörmland finns det inte folkmul 
sik så att det räcker till ett h e l j 
band", menade Olov Andersson 
breven till Gustaf Wetter. 

"Det gör det visst", envisadel 
Wetter och betalade Olov Anders | 
son med pengar ur förbundet 
kassa om han gjorde en resa i l än | 
et. Andersson var skeptisk 
han började resa runt i sörmländ-
ska torparstugor, men efter en 
sommar fick han ihop 1 000 låtar. 
Han hade dessförinnan trott att 
det bara fanns 100. 
Triumf och katastrof 

— Gustaf Wetters envishet 1936 
är en av föreningens stora kultur-
historiska triumfer, men också 
den största ekonomiska katastrof-
en. 

— Kassan var nästan slut under 
hela 1940-talet efter satsningen 
1936. Men det var djärvt och otro-
ligt framsynt, säger Arne Blom-
berg. 

— Wetter var en mycket stor 
man och vi kan tacka honom för 
att spelmansstämman i Julita är 
den succé den är idag. 

Från slutet av 60-talet har det 
tagit ny fart i spelmansförbundet. 
Föreningen har vuxit snabbt. P å 
15 år har medlemsskaran för-
dubblats. 

— I dag finns grovt sett tre ty-
per av spelmän. Traditionsbärar-
na som spelade på dans och bröl-
lop är ganska få. De flesta ä r dö-
da. De som fostrats i spelmanslag 
däremot är många och de spel-
männen bär ofta dräkt. Sedan har 
vi till sist den yngsta kategorin 
spelmän som aldrig bär dräkt och 
som gärna söker sig till ålderdom-
liga instrument och melodier. 

Spelmansrörelsen är ett tvär-
snitt genom åldrarna. Och särdra-
get för folkmusiker är att de yng-
re söker sig till de äldre. 

— Det är unikt för vårt samhäl-
le i dag, men bland spelmän lyss-
nar yngre hedervärt på äldre och 
det är en enormt fin samverkan. 
P å en spelmartsstämma som här i 
Julita förs de gamlas kunnande 
vidare till de yngre. 

Fast något kopierande in i mins-
ta detalj vill inte Arne Blomberg 
medverka till. 
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för en komplett omusikalisk män-
niska som jag ter sig er musik just 
som trolleri. Vi behöver er spel-
män. Ni är viktiga i dag då vi 
tröttnat pä att se samma trista fa-
sader och höra samma musik 
skvala f ram över oss. Vi vill höra 
något genuint. Tack för allt ni 
gjort för Sörmland under 60 år! 
Tog inte ton 

Så sade landshövdingen Bengt 
Gustavsson och efter ett sådant 
entusiastiskt hyllningstal var det 
enkelt för spelmansförbundets 
ordförande att med hjälp av Kris-
tina Frohm fästa ett spelmans-
märke på hövdingens bröst. 

— Du är nu hedersmedlem i 
Sörmlands spelmansförbund, sa 
Sören Olsson och på begäran för-
sökta han få den nya hedersmed-
lemmen att ta felan i hand och dra 
några strofer. Men si det gick in-
te. 

— Trollstämningen skulle för-
svinna vid första stråkdraget, sa 
Bengt Gustavsson och skrattade 
glatt när han aningen valhänt höll 
den smäckra lilla fiolen intill ha-
kan. 
Kaffe och dans 

Nåja, om inte landshövdingen 
tog ton så gjorde de hundratals 
spelmännen det desto mer. 

över hela slottsparken gniss-
lade och gnällde det taktfast och 
vackert från buskar, och kaffe-

slurkarna gled läskande ner i 
strupen som en välgärning i det 
varma midsommarvädret . 
Lappviks folkdansare från Hang-

ö i Finland framförde ett digert 
program danser liksom Katrine-
holms folkdansare. Vi som sökte 
skuggan undrade hur de orkade 
snurra runt mitt ute på gräspla-
nens obarmhärtiga solgass i tjoc-
ka folkdräkter. Men humöret hos 
folkdansarna var idel glatt. 
Traditionsbundet 

Spelmansstämman i Julita var 
trots det stora jubileet för Sörm-
landsförbundet en traditionell till-
ställning. Utöver landshövdingens 
tal var det mesta som vanligt. Ju-
lita GoIF stod för det praktiska 
arrangemanget, spelmännen höll 
i musiken och Nordiska museet 
upplät den vackra slottsparken 
för det traditionella firandet. 

— För s t a gången det hölls 
s t ämma på Julita var två år efter 
det att förbundet hade bildats. Det 
var 1927, som en spelmanstävling 
hölls här på Julita, berät tar Arne 
Blomberg, Sörmlands spelmans-
förbund. 

— I stort sett har det varje år 
hållits en s tämma här på Julita 
och den är utan tvekan länets 
största sett både till antalet spel-
män och till antalet besökare. 

— Dessutom är det den allra 

mest traditionsbundna. Här bär vi 
folkdräkt, tågar i procession, bär 
fanor och står i. Traditionen här i 
Julita ä r inget man ändrar på i 
första taget. 

Text: JAN HEDERÉN 
Foto: LEIF GUSTAFSSON 

Spela upp till en dans Bengt Gustavsson, lands-hövding i Sörmland! — Nähä, dä försvinner trollstämningen, sade den nyaste hedersledamoten i Sörmlands spelmansför-bund. 
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