
Populär Anselm uppvaktad 
av Sörmlands Spelmansförbund 
En utmärkelse som inte hör till vanligheten tilldelades Anselm Hell-
ström, 83 år, när Södermanlands Spelmansförbund hade sitt årsmöte 
nyligen. Som speciellt inbjuden gäst fick Anselm mottaga förbundets 
stora guldmedalj. Samtidigt utnämndes han till hedersledamot i Söder-
manlands Spelmansförbund. 

125 spelmän hade samlats i Malm-
köpings anrika värdshus för att när-
vara vid det traditionella årsmötet. 
Intet ont anande Anselm Hellström 
hade färdats upp tillsammans med 
vännen Erik Pettersson. När allspel 
och möte avklarats höjdes glasen 
mot Östergötlands nestor, och under 
kraftiga ovationer dekorerade ordfö-
rande Sören Olsson Anselm med he-
dersbetygelsen. Därefter vidtog fest-
ligheterna med middag och låtspel. 

Samma låtområde 
Östergötland och Sörmland ligger i 
samma låtområde, så därför upp-
skattar även sörmlänningarna An-
selms speciella spelstil och låtar. 

- Vi ville hedra Anselm som sär-
skilt förtjänt traditionsbärare, menar 
Arne Blomberg, och han får idag an-
ses som unik i Sverige. Hans ålder-
domliga spelsätt och traditionella ut-
tryck i sina låtar gör att han saknar 
like bland dagens spelmän. 

Anselm glad 
Vad tyckte då Anselm själv om ut-
märkelsen? ÖP ringde och gratulera-
de: Jo, det var en rolig dag, där fanns 
många trevliga spelmän. Och så fick 
jag spela några egna låtar, sa Anselm 
på sitt vanliga blygsamma sätt. 

Text och foto: 
JAN WAHLGREN 
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LYCKA ÄR . . . 
att få spela tillsammans med professionella folkmusikgruppen FILAR-
FOLKET. När Ellika Frisell gästade oss som instruktör vid spelkursen 
på Mem slott, lovade hon en belöning till ungdomarna i spelgruppen 
GNID I FRID. När hon, i sin riksomfattande turné, återkom till Öster-
götland och Linköping, skulle Motalaungdomarna få spela tillsammans 
med Filarfolket. Lyckan nådde inga gränser när Ellika ropade in fyra 
unga speltjejer på scen. Med publikens handfasta ovationer spelade 
Linda Niklasson, Anna Arvidsson, Ann Johansson och Åsa Arvidsson 
några låtar, skönt förstärkta av Filarfolkets instrument. Populära Filar-
folket, som denna kväll tog in fullt hus, visade genom denna överrask-
ning sin positiva anda till unga folkmusiker. Bra gjort, Ellika, och bra 
gjort GNID I FRID! ^ J A N W A H L G R £ N 
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Anselm Hellström. 

Rättelse 
Datum för stämman i Regna och G:la 
Linköping var felaktigt i förra numret 
av ÖP. Här kommmer den rätta gene-
ralplanen för 1988. Observera nyheten 
Vånga! 

GENERALPLAN 
FÖR 1988 
14-17/6 Ungdomskurs 

i Låtspel 

Stämma i Regna 
Hembygdsgård 
Stämma i Tjällmo 
Hembygdsgård 

Förstämma Valla, 
Linköping 
Stämma i 
G:la Linköping 

19/6 

6/8 

19/8 

20/8 

28/8 Stämma i Vånga 
Hembygdsgård 

24-25/9 Spelkurs på Mem 
4/11 Höstträff 
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