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Hivningkus blir 
dansbana vid Djulö 

S V E N S K A D A G B L A D E T 

Erik Andersson, Gustaf Wetter och Nils Anderson tar rast 
bland sitt rivningsvirke. 

Inför midsommarens spelmans-; 
I stämma vid Djulöbadet arbetade 
I ordföranden Gustaf Wetter i 

Sörmlands Spelmansförbund på 
måndagen ivrigt med förberedel-
ser till estrad och dansbana. Till 
hjälp hade han de tre frivilliga 
spelmännen Erik Andersson, Ric-
kard Larsson och Ernst Persson. 
I den halvfärdiga estraden hitta-
de Folket också byggnadssnicka-
ren Nils Andersson. Virke hade 
fraktats ut från rivningshuset på 
Tingshusgatan 4, rejäla bjälkar 
som tål så mycket folk som över 
huvud får plats på dansbanan. 
Stängsel hade man redan satt 
upp, och hela platsen verkade 
mycket lyckad för midsommar-
firande. Dansbanans 175 kvadrat-
meter bör1 ge gott svängrum 
även när det dansas hambo och 
på den 17 meter långa musik-
estraden kan spelmännen gnida 
sina felor utan att peta varand-
ra i öronen med stråkarna. 

Nyckelharpkvintett 
• I I | .. T Söndagen den 25 juni 1961 till spelmansstammaM u si f c 

som drev sågverk 
inför storpublik pä stämma 

Spelmännen marscherar upp. Mellan fanbärarna ses stämmans 
ledare folkskollärare Gustaf Wetter. 

K A T R I N E H O L M . (SvD:s utsände medarbetare.) — Dom är nävakrump-
na så det dröjer ett par låtar innan dom blir uppspelta, sade magistern 
och spelemannen Gustaf Wetter när han på midsommardagen öppnade 
Södermanlands spelförbunds årliga stämma i Djulö utanför Katrineholm. 
Ett 80-tal musiker f r ån hela landet hade trotsat blåst och regn för att 
möta upp och visa vad de kunde inför en tusenhövdad publik. 

S M 
Ernst Persson, 68 år, och Rickard Larsson, 78 år, kan hantera 
både stråke och lie. De blir med vid spelmansstämman men ser 

dessförinnan till att publiken inte behöver trampa, omkring 
i högt gräs. 

En kvintett nyckelharpspelare 
hoppas folkmusikentusiasten Gus-
taf Wetter kunna bjuda publiken 
vid midsommardagens spelmans-
stämma vid Djulöbadet. Sveriges 
skickligaste man på detta gebit, 
Erik Sählström från Tobo, blir en 
av de fem. Han visade vad han 
kan vid ett framträdande i TV på 
söndagen. En annan skicklig upp-
länning är Viksta-Lasse och han 
kommer också till Djulö. 

I övrigt räknar Gustaf Wetter 
med att ett tiotal västmanlännin-
gar tar fiolen med sig och åker 
till Katrineholm, en kvartett väst-
götar med professor Laurell i spet-
sen har också lovat komma, i två 
fullastade bilar kommer det öst-
götar medan Värmland represen-
teras av fem glada spelmän. Ka-
trineholms spelmanslag med två 
söta flickor med fioler ställer gi-
vetvis också upp. 

Kommunalborgmästare Hilding 
Hjelmberg håller hälsningstalet 
när spelmansstämman öppnas kl. 
14.30. Landshövding Ossian Sehl-
stedt med maka har också lovat 
komma. Dans av NOV:s folkdans-
lag ingår i programmet. 

N ä r riktiga spelmän t räffar sam-
man görs det inte upp några nog-
granna konsertprogram: de spelar en 
t imme och så tar de 10 minuter och 
så kan de hålla på en timme till och 
då vet man att det kan bli polskor, 
valser, gånglåtar och brudmarscher 
så att det räcker dubbla tiden, ty 
mycket av den gamla musikskatten 
ingår i den gemensamma repertoa-
ren, och skulle det bli tid över är 
det alltid någon som kan spela ett 
solostycke. Så gick det också till på 
Djulö "utan upptakt, vi t ä r t direkt", 
sade den glade och energiske anfö-
raren, och så gick tonerna f rån 80 
stråkar ut över Djulövattnet och blan-
dades med lövdungarnas susande. 
Sköldinge skänklåt inledde det lån-
ga programmet och avlöstes av en 
liten spröd och graciöst melankolisk 
melodi, Nyköpingsvisan, som har 
sitt ursprung långt borta i medelti-
den. Den har nu kommit upp på re-
pertoaren tillsammans med andra 
vismelodier, som nu börjar att spe-
las även av bygdespelmännen. Och så 
kommer Rapp-Kal!es vals, spelad av 
den verklige senioren, 78-årige Ric-
kard Larsson, som har huvudet full t 
av gamla melodier, som han som 
pojke lärt sig av nu klassiska Sörm-
landsspelmän. 
OBLIGATORISKA SPELMÄN 

Däref ter kom de verkliga stor-
spelemännen — den legendariske 

Erik Sählström med nyckelharpan 
och Viksta-Lasse med sin fiol. De 
kommer från Uppland men det er-
känns också av ursörmlänningar att 
utan dem blir det inte spelmans-
stämma i Södermanland. Viksta-Las-
se stämmer fiolen till trollstämning 
och berättar och visar hur det gicL 
till när man spelade i gång RångstJf 
såg, som drevs med musik tills det j 
blev vatten i dammarna. | 
600 LÅTAR UPPTECKNADE 

Eldsjälen bakom spelmansstiim-
man och bakom det folkliga musik-
livet i Södermanland är magister 
Gustaf Wetter. 

— Jag hörde talas om att det 
skulle finnas tre lärjungar till vår j 
störste spelman August Vidmark niir 
jag kom till trakten år 1924, berät-
tar han för SvD. Jag fick tag på 
dem och tecknade upp vad de hade 
kvar. Efter den början satte jag 
i gång med att söka igenom hela 
landskapet och nu kan man nog 
säga att det mesta är räddat fast 
det skedde i sista stund. 600 melo-
dier finns samlade och av dem har 
vi givit ut mer än 150 i tre låt-
häften, som alla spelmän i förbundet 
fått gratis. Nu kan vi också glädja' 
oss åt ett levande intresse för folk-
musiken, vilket gör att man kan 
hoppas på att den kommer att leva 
kvar som spelmanstradition i alla 

' t ider, slutar hr Wetter. HASS 


