
FOLKET - Måndag 22 juni 1987 

Spelmansstämman 
60-årsjubilerade 

Midsommardag i Julita är 
lika med spelmansstämma 
vid Julita skans. 

Då kommer spelmän från 
Sörmland och andra län för 
att träffas och spela folk-
musik tillsammans. 

Årets stämma visade sig 
vara 60-årsjubileum för 
stämmor vid Julita. Det 
kom Arne Blomberg plöts-
ligt på när han pratade med 
FOLKET. 

Arne Blomberg, själv spel-
man, har forskat mycket om 
spelmän och spelmansstämmor i 
Sörmland. 

1927 var det spelmanstävling 
för första gången i Julita. Då 
kom det 5 000 personer. Året ef-
ter kom det 10 000 besökare. Då 
hade man fått låna en högtalar-
anläggning så hur mycket hörde 
publiken året innan egentligen? 

Nu är spelmanstävlingarna 
ubytta mot stämmor men kvar 
finns matsäckskorgarna, busk-
spelet och besökarna. Visserli-
gen lite färre besökare än van-
ligt men cirka 1 500 infann sig. 

Programmet bestäms under 
dagen beroende på hur många 
spelmän som dyker upp. Man 
börjar med allspel då alla spel-
män spelar tillsammans. 

Sedan spelar enskilda spel-
män. I år var det inte så många 
så varje spelman kunde få spela 
tre låtar. 

I år hade man ett avbrott i 
spelandet då Malmabygdens 
dansare höll igång ringlekar 
runt midsommarstången. 

Och så buskspelades det för-
stås. Spelmän som samlades i 
små grupper för att spela till-
sammans med gamla vänner. 

Det är Södermanlands Spel-
mansförbund och Julita GoIF 
som arrangerar stämman. Sö-
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Hår buskspelas det på nyckelharpor. Ragnar Linderson, Henry Alvin 
och Sigfried Nita heter spelmännen. 
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Katrineholms spelmanslag på scenen. Arrangörerna försöker få ett så 
omväxlande program som möjligt. Olika instrument och olika många 

spelmän på scen. 

dermanlands Spelmansförbund nar kurser och har ett arkiv i 
ger också ut skivor och böcker Malmköping. 
om sörmländsk folkmusik, ord- Text o foto: Hasse Eriksson 

L det hönder 
i Katrineholm 
Vingåker i 16-årig biltjuv 

anhållen 

Safiren, Folkets hus 19.00: Katrine-
holms kommunfullmäktige sam-
manträder 
Kommunhuset Vingåker: 18.00 
Kommuncykling till Vårnäs 
Lytterstabadet 9.30-12.30: Sim-
märkestagning 
Högsjöbadet 9.30-12.30: Sim-
märkestagning 
Hullabadet 9.30-12.30: Sim-
märkestagning 

En 16-årig yngling anhölls 
på midsommardagen för 
grov skadegörelse. Han kör-
de med en stulen bil genom 
grindarna till Volvos bil-
försäljning. 

Där tog ynglingen en ny bil 
och körde genom en annan 
grind och fortsatte till Elmroths 
bil AB där han körde genom en 

port. På Elmroths fortsatte ska-
degörelsen och ynglingen tog en 
ny bil. 

Ynglingen körde ut på Knor-
ranvägen där han välte med bil-
en. 

Polisen grep sedan 16-åringen 
när han försökte göra inbrott i 
en bil på OK. 

Värdet på skadegörelsen be-
räknas till en halv miljon kronor. 


