Hivningkus blir Nyckelharpkvintett
dansbana vid Djulö till spelmansstamma
FOLKET
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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 förberedelser till estrad och dansbana. Till
hjälp hade han de tre frivilliga
spelmännen Erik Andersson, Rickard Larsson och Ernst Persson.
I den halvfärdiga estraden hittade Folket också byggnadssnickaren 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 midsommarfirande. Dansbanans 175 kvadratmeter bör ge gott svängrum
även när det dansas hambo och
på den 17 meter långa musikestraden kan spelmännen gnida
sina felor utan att peta varandra i öronen med stråkarna.
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Ernst Persson, 68 år, och Rickard Larsson, 78 år, kan hantera då
vet
både stråke och lie. De blir med vid spelmansstämman men ser valser,
dessförinnan till att publiken inte behöver trampa, omkring så att
mycket
i högt gräs.
ingår i
ren, oc
En kvintett nyckelharpspelare
det all
hoppas folkmusikentusiasten Gussolosty
Djulö
taf Wetter kunna bjuda publiken
sade d
vid midsommardagens spelmansraren,
stämma vid Djulöbadet. Sveriges
stråkar
skickligaste man på detta gebit,
dades
Erik Sählström från Tobo, blir en
Sköldin
av de fem. Han visade vad han
ga pro
kan vid ett framträdande i TV på
liten sp
söndagen. En annan skicklig uppmelodi,
länning är Viksta-Lasse och han
sitt urs
den. D
kommer också till Djulö.
pertoar
I övrigt räknar Gustaf Wetter
vismelo
med att ett tiotal västmanlänninlas äve
komme
gar tar fiolen med sig och åker
den ve
till Katrineholm, en kvartett västkard L
götar med professor Laurell i spetav gam
sen har också lovat komma, i två
pojke l
fullastade bilar kommer det östlandssp
götar medan Värmland representeras av fem glada spelmän. KaOBLIG
trineholms spelmanslag med två
Däre
söta flickor med fioler ställer gispelemä

vetvis också upp.
Kommunalborgmästare Hilding
Hjelmberg håller hälsningstalet
när spelmansstämman öppnas kl.
14.30. Landshövding Ossian Sehl-

