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Familjenytt 
Arvid i Hjulesta 90 år 

På söndag fyller förre hemmans-
ägaren Arvid Johansson, Katrine-
holm, 90 år. Han är en verklig spel-
mansveteran, ty han var med mid-
sommardagen 1925, då Södermanlands 
Spelmansförbund bildades i Malmkö-
ping. Av stiftarna är Arvid Johans-
son, C G Axelsson, Flöda, och den 
som skriver dessa rader de enda 
som nu finns i livet. 

Han är född i Hjulesta i Flöda 
och kallas därför i spelmanskret-
sar Arvid i Hjulesta. På äldre da-
gar haltade han litet smått och gav 
sig själv namnet Halte Johan. Äv-
en om han haltar och använder käpp 
nu på gamla da'r, kan jag dock för-
säkra, att hans rimsmiderier icke hal-
tar. Han har varit mycket produk-
tiv som tillfällighetsdiktare och 
med sin humor och kvickhet glatt 
mången på födelsedagsfester, bröl-
lop och spelmansträffar. Hans "Vä-

j derleksrapporter" som föredrogs på 
I Spelmansförbundets årsmöten för 
' 20—30 år sedan, var mycket upp-
skattade. 

1971 var han med på spelmansstäm-
man på Julita Skans som intresserad 
åhörare. I år var han inte kropps-
ligen närvarande, men han är 
med spelmännen i tankarna på alla 
deras träffar och stämmor. Han har 
många ljusa minnen från flydda ti-
der och har en outtömlig skatt av 
upplevelser från sin spelmanstid i 
ungdomen, då intet större bröllop el-
lpr kalas kunde gå av stapeln utan 
att Arvid i Hjulesta var med som 
spelman och glädjespridare. Han 
hade som ung speleman en egen äg-
andes häst, som han åkte eller till 
och från bröllopsgårdarna. Jag tror, 
att han är den siste nu levande 
sörmländske spelmannen med per-
sonliga minnen från de gamla bond-
bröllopen med rid- och prästmarscher 
skänklåt, steklåt, fisk- och korvlåt 
samt inte minst brudpolskan och den 
senare brudvalsen. Hans låtar är 
upptecknade och hans spelmansmin-
nen inspelade på band. Bandinspel-
ningen är en värdefull tillgång, när 
det gäller att bevara de gamla spel-

männens låtar och muntliga berättel-
ser. 

Under spelmansförbundets första 
tid spelade Arvid tillsammans med 
Carl-Eric Ericsson, Lind, Sköldinge 
och Albert Gustafsson, Ekeby, Dun-
ker. Den sistnämnde blåste klari-
nett. Det var ingen dålig trio, det 
kan jag försäkra. De spelade bl a 
för Gustaf V på festspelen i Malm-
köping 1930. Nu är både Carl-Eric 
och Albert i Ekeby döda sedan mån-
ga år tillbaka. Men Arvid i Hju-
lesta är pigg för sin ålder. I sitt 
trivsamma rum på Furuliden sitter 
han och berättar om ljusa minnen 
från flydda tider. Men på sin fö-
delsedag träffas han i sin gamla 
bostad Eriksbergsvägen 12. Säker-
ligen blir han hyllad icke blott av 
spelmän. Han har ju under sin 
levnad i tal och skrift, med sång och 
spel glatt många av sina vänner. 

Hjärtlig lyckönskan och god fort-
sättning! 

Spelmansvännen 
Gustaf Wetter 

FOLKET • Lördagen den 20 maj 1972 

En spelman fyller år 
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En välkänd Flodabo, förre konto-
risten Carl-Gustaf Axelsson, Floda-
fors, fyller tisdagen den 23 maj 80 år. 

Han är född i Flöda, har tagit real-
examen och haft anställningar som 
lantarbetare, bokbindare, livsför-
säkringsinspektör, målare och konto-
rist hos den legendariske Flenmon i 
Mellösa. 

Den blivande 80-åringen har även 
haft flera kommunala uppdrag. Han 
har varit ordförande i såväl kommu-
nalnämnd som hälsovårdsnämnd och 
barnavårdsnämnd. Dessutom ledamot 
av kommunalfullmäktige, kyrkofull-

mäktige, kyrkorådet, skolstyrelsen, 
fattigvårdsstyrelsen och taxerings-
nämnden. Flöda arbetarkommun har 
i honom haft en trogen medlem. 

Carl-Gustaf Axelsson är en skick-
lig folkspelman och har deltagit med 
framgång i olika spelmanstävlingar. 
Han är medlem i Sörmlands spel-
mansförbund sedan 1925 och har 
gjort uppteckningar av ett hundratal 
låtar från Flöda och själv kompone-
rat en del. 

Som ung var han mycket intresse-
rad av botanik; sedan blev folkmusi-
ken den allt överskuggande hobbyn. 


