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Håller stämningen 
trots kulna vädret 

Bland andra midsommar-
traditioner i våra trakter finns 
den som säger att midsom-
mardagen ska det vara spel-
mansstämma i Jnlfta. Det blev 
det också i år även om vädret 
inte var helt lyckat 

Det är mycket som ska klaffa 
vid en spelmansstämma. För det 
första bör det inte spöregna. Då 
vågar sig inte spelmännen ut, för 
de är rädda både om sina instru-
ment och sina vackra dräkter. 

Det regnade faktiskt en smula 
på spelmännen som sökt sig till 
Julita men de lät sig inte av-
skräckas. De spelade ändå av 
hjärtans lust och enligt expertisen 
lät det både välstämt och sam-
spelt. 
Konststycke 

- Det är egentligen ett konst-
stycke att få det att fungera, säger 
konferencieren vid spelmans-
stämman, riksspelmannen Kristi-
na Froom från Stockholm. 

- Man har ju ingen egentlig 
övning före. Man bara träffas för 
att stämma instrumenten och 
komma överens om vilka låtar 
som ska spelas. Därför kräver det 
följsamhet och uppmärksamhet 
från spelmännens sida för att det 
ska låta så bra som det gör här. 

Katrineholmare kärntruppen 
Den som ledde allspelet, det 

vill säga när alla spelmännen spe-

Spelmännen har nu stämt sina instrument och tågar ut till publiken som väntar i parken. 

lade tillsammans, var Ingvar An-
dersson från Näshulta. Det var till 
stor del hans förtjänst att samspe-

let fungerade så bra och han fick 
också sin del av berömmet från 
Kristina Froom. 

Katrineholms spelmanslag var 
själva kärntruppen i spelmans-
stämman. Att det inte kommit så 
många från andra orter berodde 
inte bara på det opålitliga vädret. 

- Flera medlemmar i Sörm-
lands spelmansförbund har in-
sjuknat i influensa efter ett besök 
på Island i förra veckan, avslöja 
Kristina Froom. 

Efter allspelet blev det sedan 
dags för grupper och enskilda 
som ville uppträda. Sedan, stod 
dans och lekar kring den ståtliga 
majstången på programmet. Om 
nu vädret tillät det. 

Spelmansstämman i Julita har i 
varje faB-sln trogna publik. Den 
fanns på plats också i år och den 
lät sig inte skrämmas av lite regn. 
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Katrineholms spelmanslag var kärntruppen i spelmansstämman och här spelar man s 
turmelodi anförda av Britt Svanström. _ 


