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IM sjöng det som förr om fiolerna... 

• Tre riksspelmän samlade i 
C. G. Axelssons lilla rum på 
ålderdomshemmet Rosenberg, 
Flöda fors. Från vänster C. G. 
Axelsson, Gustaf Wetter och 
Ivar Boström. Foto: Erik Wiks-
holm. 

Tre riksspelmän samlades 
— ett välkommet julbesök 

Riksspelmannen O. G. Axelsson på ålderdomshemmet Rosen-
berg i Flöda överraskades med ett kärkommet besök härom-
dagen. Det var rikspelmännen Ivar Boström från Valla och Gus-
taf Wetter från Katrineholm som med fiolerna i beredskap upp-
vaktade med blommor och önskade god jul. Det berättades min-

nen och mången god historia. Och när tre riksspelmän samlas, 
spelar man förstås fiol. Det blev ett besök som lättade upp en 
säkerligen ganska enformig tillvaro för den förr så livaktige och 
mycket skicklige spelmannen — numera för det mesta bunden vid 
sin rullstol. 

C G Axelsson, 82 år, Ivar Bo-
ström, 87, och Gustaf Wetter, 72, 
är traktens enda riksspelmän. 
Wetter är trots sin "ungdom" den 
äldste riksspelmannen av de tre. 
Han spelade upp i Örebro 1935, 
blott 34 år gammal. Axelsson spe-
lade upp i Karlstad 1956 och Bo-
ström i Södertälje 1973 — vid 87 
års ålder! 

— Kommer du ihåg när vi var 
och spelade på bröllop i Gryt 1911 
och 1912? undrade Ivar Boström 
vänd till ungdomsvännen Axels-
son. Och för att visa att de gam-
la takterna ännu sitter i, spelade 
Boström en polska efter sin far, 
riksspelmannen Albert Boström. 

Många låtar av Albert Boström 
har tecknats upp, bl. a. av C G 

Axelsson. Men den här polskan 
hade Gustaf Wetter aldrig hört 
förut. 

— Den måste vi teckna upp, 
sade Wetter och berömde Boström 
för hans fina tolkning av faderns 
låtar. 

— Du spelar bättre än jag, din 
attan jäkel. Det tycker jag är 
oförskämt, tog Wetter i. 

Det var en mycket tacksam C G 
Axelsson som efter en stunds 
samvaro tog farväl av sina spe-
lande vänner. 

Ja, vi borde kanske tänka mer 
på de gamla och ensamma i jul. 
Ett besök värmer i vinterkylan. 
Och det spelar nog ingen roll 
om man inte kan spela fiol. 


