
FELAN GAR...

KOR STORMADE TALTPLATS!
D Ungdomarna sluter upp allt
talrikare vid spelmansstdmmor-
na. Under repetitionen in/or
stdmman i Julita pd midsom-
mardagen hittade vi den hdr
gruppen tillsammans med mu-
sikkonsulent Folks Andersson.
Ungdomarna dr frdn viinster
Annika och Erik Gsterlund, Flo-
da, samt Eva Kristina Anders-
son, Annika Pettersson, Britt-
Marie Karlsson och Monica

frdn Katrineholm. Fo-
ion.

Arets midsommarfirande i
Katrineholmsbygden blev en full-
traff. Nojda arrangSrer sken i
kapp med solen, och polisen kan
notera en ovanligt lugn helg.
Overallt dar man dansat kring
midsommarstangen eller firat
midsommar pa annat salt har
uppslutningen varit god.

Vid Julita skans, dar man av
tradition firar midsommar inten-
sivare an pa de fiesta andra hall,
kunde mSn rakna in 3.000 per-
soner p& midsommarafton vid

. P6. den

stora campingplatsen vid Julita
gard kunde man rakna in 1.100
talt. Men ordningen var ovanligt
god.

En stor polisstyrka var som
vanligt kommenderad till plat-
sen, men nagra ingripanden be-
hovde sallan ske. Nagra fylleris-
ter var allt. Enda intermezzot
intraffade tidigt pa morgonen
midsommardagen, da nagon
glomde stanga en grind och 40
kossor stormade in pa taltplat-
sen.

En tradition sedan 192u ĵ̂ ^

ar Sodermanlands Spelmansfdr-
bunds stora stamma vid Julita
skans, som i ftr arrangerades i
30 graders varme pa midsom-
mardagen. Men trots att varmen
maste ha varit olidlig f6r spel-
mannen i de tjocko folkdrakter-
na, fSrtogs inte spelgladjen.

Gustaf Wetter, som vid det
har laget lett cirka 150 spel-
mansstammor, hSH i taktpinnen
(fiolstraken) aven den har gan-
gen. Och liksom i f jol blaste 10-
arige Manuel Tysk in stamman

Veteranen Ivar Bostrom, S7
ar, fr&n Valla, som nyligen ut-
namndes till riksspelman, visade
att han annu kan hantera en fiol
och spelade nagra l&tar efter sin
far, Albert Bostrom.

Men allra roligast var nog att
se alia ungdomar som sluter upp
vid spelmansstammorna. Det
ungdomliga inslaget har 6kat
markant de senaste ftren, nagot
som den gamle spelmannen Gus-
taf Wetter med gladje konstate-
rade. Se insidorna om midsom-


