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Vilken stämma
Spelmans förbundet 60 år:

Riksspelmannen Axel Andersson knep den största applåden på Julita spelmansstämma på midsommardagen.
Stadig på handen firade han Sörmlands spelmansförbunds 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 solen. Det blev en allt igenom lyckad
spelmansstämma på midsommardagen.
Efter en timmes uppvärmande
samspel vid stockstugorna ett

Trolska toner Kom ur
Axel Anderssons fiol då
han spelade upp den närmast bortglömda Julita
brudmarsch.
— Folkmusiken
häller
mig ung, säger han. Axel
är Sörmlands spelmansförbunds näst äldsta medlem.
1932 gick han med i organisationen.

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

stycke från slottsparken tågade
Landshövdingen inledde m
145 spelmän och folkdansare från romantisk beskrivning av
Katrineholm och Lappvik i Fin- sörmländska naturen, hist
land längs öljarens strand in till och kulturen.
den fullsatta slottsparken.
Lyriskt sade han:
— Sörmland är en kärna a
Äldst i landet
riges
politik genom tiderna
Den svenska flaggan, den finska har också
stor folklig trad
flaggan och spelmansförbundets I dag sökerenmånga
människo
gula fana vajade lätt i brisen då ter
en
sörmländsk
identitet.
Ann-Marie Sundberg satte näversjälv har hitt
luren till munnen och blåste en delHövdingen
av
den
identiteten
i spel
lång smäktande fanfar för spel- nens musik.
mansförbundet.
— För ett år sedan kom j
— Exakt för 60 år sedan bilda- riktigt
i kontakt med folkmus
des Sveriges första spelmansor- Den öppnade
en helt ny värl
ganisation — Sörmlands spel- gefär på samma
sätt som jag
mansförbund — i Malmköping. de då jag lärde mig
nytt s
Det var 30-talet spelmän som då på gamla dagar, sadeetthan
oc
gick samman. I dag är vi 700, sade skrev spelmännens mytologi
Arne Blomberg innan landshöv— Ni lärde er ju enligt myt
dingen äntrade scenen för ett högspela av Näcken för älvorna
tidstal.

Tusentals gratulanter

När tusentals gratulanter hyllade Sörmlands spelmansförbund
på 60 årsdagen i Julita i lördags
sken förbundets eldsjäl Arne
Blomberg ikapp med solen.
— Folkmusiken lever och utvecklas. Vi får nu en ny ung
generation stilbildare bland spelmännen.
Under de senaste femton ären
har intresset för musikformen vuxit 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 först i landt me den spelmansorganisation.
Folkmusikrika trakter som
Dalarna och Hälsingland är
distanserade på den här punkten
med någr aår.
Vi träffas vid de röda stockstugorna något avsides från Julita
skans slottspark.

— Det är lattjo med spelmansstämmor. Vi planerar programmets ramar när vi väl är här på
plats.
Fast så har förbundet också en
hel hop med traditioner i Julita.
Sedan 1927 har spelmännen träffats i Julita. Och serien är bruten
bara ett fåtal somrar.

Tävlingar

Till att börja med kämpade
spelmännen mot varandra. Den
första stämman var egentligen en
tävling.
— På den tiden spelade man
med egen stämning på instrumenten. Men ur tävlingarna växte
allspelet fram. 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 dagens allmogespel och spelmansstämmer. Risken för att folkmusiken ska dö ut idag 1985 är
minimal. Men så var inte 1905 då
målaren Anders Zorn intresserade sig för den utdöende folkOplanerat lattjo
överallt står spelmän och stäm- musiken i Mora.
mer sina instrument, provar någ- Målare väckte
ra strofer på någon allmänt känd
Sommaren 1906 sammankalmelodi i grupp, stämmer om en lade Zorn horn- och spelmanstävaning och så fortsätter samspelet. ling på Gesundaberget utanför
Det är fritt och självständigt på Mora. Han ville att människor en
en spelmansstämma. Här finns sista gång skulle få höra den gaminga fasta tidtabeller uppsatta på la tidens musik, som höll på att dö

Tävlingsidén och spelmansmusiken blommade genom Zorns initiativ upp på nytt. Sverige var inne i en period av nationalromantik. I Flen anordnades Sörmlands
första tävling år 1910 och samma
år var det rikstävling i Stockholm.
Ernst Granhammar och den
riksbekante spelmannen på den
här tiden Jon Erik öst vurmade
mycket för att Sörmland skulle
skaffa sig ett spelmansförbund. I
början på 1920-talet bildades en interimstyrelse och 1925, på midsommardagen, bildades Sörmlands spelmansförbund i Malmköping av ett 30-tal spelmän.

Nationalromantik

niska och sociala förbättri
nas horisonter.
— Spelmansmusiken var
den här tiden inte värd ett r
lingon. Kylan var i stort sett t

Wetters kamp

Fast eldsjälar fanns det. G
Wetters hjärta dunkade varm
folkmusiken. Han var både
förande och sekreterare i
eningen och månade om mu
och kämpade för att förbu
skulle växa sig starkt.
— 1936 slogs Wetter för at
Sörmländska folkmusiken s
tecknas ner. Han mötte på
stånd av redaktörerna på det
ra nationalverket Svenska lå
"I Sörmland finns det inte fol
sik så att det räcker till ett
band", menade Olov Anders
breven till Gustaf Wetter.
"Det gör det visst", envis
Wetter och betalade Olov An
son med pengar ur förbun
kassa om han gjorde en resa i
et. Andersson var skeptisk
han började resa runt i sörml
ska torparstugor, men efte
sommar fick han ihop 1 000 l
Han hade dessförinnan trot
det bara fanns 100.

Redan på hösten samma år
hölls den första stämman och i
samma veva började föreningen
bygga upp sitt arkiv med folkmusik. I dag har man uppemot 6 000
nedteckningar och 200 timmar
bandupptagningar.
— Det är en pionjärgärning som
betyder mycket för oss idag. På
senare år ligger dock intresset
och efterforskningarna kring spelmannen själv.
— Vi vill veta hur de arbetade
på dansbanor och bröllop.
I starten flöt spelmansförbundet fram på den nationalromantis- Triumf och katastrof
ka vågen i Sverige.
Wetters envishet
Under slutet av 1930-talet och är —en Gustaf
av
föreningens
stora ku
trettio år framåt var strömning-
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för en komplett omusikalisk människa som jag ter sig er musik just
som trolleri. Vi behöver er spelmän. Ni är viktiga i dag då vi
tröttnat pä att se samma trista fasader och höra samma musik
skvala fram 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 Kristina Frohm fästa ett spelmansmärke på hövdingens bröst.
— Du är nu hedersmedlem i
Sörmlands spelmansförbund, sa
Sören Olsson och på begäran försökta han få den nya hedersmedlemmen att ta felan i hand och dra
några strofer. Men si det gick inte.
— Trollstämningen skulle försvinna vid första stråkdraget, sa
Bengt Gustavsson och skrattade
glatt när han aningen valhänt höll
den smäckra lilla fiolen intill hakan.

slurkarna gled läskande ner i
strupen som en välgärning i det
varma midsommarvädret.
Lappviks folkdansare från Hangö i Finland framförde ett digert
program danser liksom Katrineholms folkdansare. Vi som sökte
skuggan undrade hur de orkade
snurra runt mitt ute på gräsplanens obarmhärtiga solgass i tjocka folkdräkter. Men humöret hos
folkdansarna var idel glatt.

Traditionsbundet

Spelmansstämman i Julita var
trots det stora jubileet för Sörmlandsförbundet en traditionell tillställning. Utöver landshövdingens
tal var det mesta som vanligt. Julita GoIF stod för det praktiska
arrangemanget, spelmännen höll
i musiken och Nordiska museet
upplät den vackra slottsparken
för det traditionella firandet.
— Första gången det hölls
stämma på Julita var två år efter
det att förbundet hade bildats. Det
var 1927, som en spelmanstävling
hölls här på Julita, berättar Arne
Blomberg, Sörmlands spelmansförbund.
Kaffe och dans
— I stort sett har det varje år
Nåja, om inte landshövdingen
tog ton så gjorde de hundratals hållits en stämma här på Julita
och den är utan tvekan länets
spelmännen det desto mer.
över hela slottsparken gniss- största sett både till antalet spellade och gnällde det taktfast och män och till antalet besökare.
— Dessutom är det den allra
vackert från buskar, och kaffe-
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mest traditionsbundna. Här bär vi
folkdräkt, tågar i procession, bär
fanor och står i. Traditionen här i
Julita är inget man ändrar på i
första taget.
Text: JAN HEDERÉN
Foto: LEIF GUSTAFSSON

Spela upp till en dans
Bengt Gustavsson, landshövding i Sörmland!
— Nähä, dä försvinner
trollstämningen, sade den
nyaste hedersledamoten i
Sörmlands
spelmansförbund.

