
Spelmansstämma vid Julita skans: 
Glädje, rytm och glada folkdanser 

Midsommardagens spelmansstäm-na vid Julita skans blev en lin framgång publikt, deltagar och vädermässigt Omkring 40 spelmän från hela Sörmland underhöll den flertusenhövdade publiken under ett par timmar och det gjorde man mycket bra. Allt vad landskapet har av förmågor fick visa sin många gånger medärvda förmåga och för att inte tala om den kom-mande generationen. Det omfattan-de programmet inleddes av och avslutades med allspel och folk-dans. Som programledare fungera-de riksspelman Gustaf Wetter, Katrineholm. 
Följande spelmanslag representera-des vid spelmansstämman i Julita: Gillberga spelmanslag, Nyköpings spelmanslag, Södertälje spelmanslag, Katrineholms spelmanslag som var det största och som även slagit sig samman med Vallas spelmän, och så det nybildade låt- och danslaget i Vingåker. För dagen på plats med två spelmän och två dansare. 
Bland de många fina prestationer-na kan nämnas ätt unga Michael Tysk överraskade publiken med dju-pa toner på långlur. Det gjorde han så bra att Gustaf Wetter bad honom att spela ytterligare ett stycke. Och det gick givetvis för sig. Men då fick Michael faktiskt lov att komponera en ny på platsen och det ordnade sig också. Vad den nya låten för långlur ska heta är dock inte bekant. 
Karin Wetter är dotter-dotter till Gustaf Wetter och hon har 'givetvis fått ärva en del av morfars musika-liska förmåga. Hon fick publiken att falla platt för "Vem kan segla för | utan vind" och "Brevet till lillan". | Folke Andersson spelade oxhorn som aldrig förr och han passade ock-så på att tona ut två stycken fram-förda på ett instrument som kallas Spilåpipa. 
Kungen av Bälgien — Yngve An-

dersson — ärade spelmansstämman 
med sin närvaro. Hemmavid har han 

Allt spel inledde och avslutade spelmansstämman i Julita på midsommardagen. Givetvis med alla JfO spelmännen i aktion på scenen på en gång. 
77 dragspel och av dem hade han fem med sig till Julita. Givetvis spe-lade han ett stycke på vardera. 

Ivar Boström från Valla var med sina 86 år givetvis spelmans-
stämmans äldsta deltagare. Men den minst duktiga3 ånej inte 
på långa vägar. Den pigga spelmannen kun sin. fela. 


