MT-ÖD måndagen 26 juni 1961

Spelmansstämman vid Djulöbadet
en verklig folkfest trots vä

Midsommarfirandet i Katrineholmsbygden blev trots blåst
och kyla i vanlig ordning en
folkfest av större format.
Sörmlands spelmansförbunds
spelmansstämma, som i år förlades till Djulöbadet i stället
för Julita skans, samlade en
hel del folk, iksom den traditionella midsommarfesten i
Ericsbergs slottspark.
I spelmansstämman vid Djulö
deltog ett 80-tal glada spelmän
frän bl a Södermanland, Närke, Västmanland, Uppland och
Östergötland. Spelmansförbundets ordförande, Gustaf Wetter,
dirigerade musikerna med säker hand, och lockade med sitt
frejdiga humör publiken till
mänga glada skratt. Kommunalborgmästare Hilding Hjelmberg hälsningstalade och vände sig särskilt till landshövding Ossian Sehlstedt med fru,
som övervar stämman. På programmet stod vidare uppvisning av NOV:s folkdanslag
samt dans runt majstången till
spelmännens musik.

Midsommarfesten i Ericsberg
inleddes med predikan av kyrkoadjunkt Ingvar Anderzén, var-

Mittenbilden visar två av de
glada spelmän som deltog i
spelmansstämman vid
Djulöbadet. 78-årige Rickard Larsson (till vänster) och 10 år
yngre
Ernst
Persson,
båda

efter Verdandis folkdanslag
framträdde. Sångspelet "Östan
om solen och västan om månen"
ur Törnrosa framfördes av med-

från Katrineholm, framför en
glad polkett medan förbundets
ordförande Gustaf Wetter (till
höger) lyssnar.
Bilden
till
vänster visar
prinsen (alias Christina Bonde)

lemmar ur Röda korset och Ungdomens Röda kors, och vidare
bjöd ABF:s kvinnliga elittrupp
på ett gymnastikprogram. Expe-

i sångspelet "Östan om solen
och västan om månen", som
framfördes i Ericsbergs slottspark på midsommardagen.
Miss Midsommar 1961, Siv
Stenberg syns längst till höger.

ditionsföreståndare Helge Hellqvist, Katrineholm, svarade slutligen traditionsenligt för en
stunds underhållning. Miss Midsommar 1961 korades på midsommardagen i Östdals hage.
Katrineholmsflickan Siv Stenberg erövrade titeln och erhöll
som pris en Ålandsresa. De sex
flickor som deltog i tävlingen
presenterades för publiken på
midsommarafton. Siv kröntes av
överläkare Torsten Ernberg, som
i vanlig ordning höll ett kort tal
den sköna.

I

^tnna-Kuriren
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och Södertälje spelade var sina
melodier, och så spelade tre män
från Eskilstuna spelamansförbund
polska från Selaön. Lasse med lutan spelade och sjöng sånger av
Jeremias i Tröstlösa.
Landshövdingen med fru måste
ge sig av, och landshövdingen tackade alla spelmän för deras vackra musik.
Fyra nyckelharpor lyckades
man till slut få ihop, och det är
inte ofta, som Gustaf Wetter sa,
som man får höra så många på
en gång.
Ja, det var en trevlig eftermiddag, och trots att det regnade litet
ibland hade publiken trevligt, och
applåderade livligt.
Måd.
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Spelmansstämma på Djulö
4 nyckelharpor samtidigt
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Djulö badet

Spelmän från Sörmland, Uppland, Västmanland, Dalarna,
Värmland, Närke, Östergötland och Västergötland samlades på
midsommardagen på Djulöbadets festplats utanför Katrineholm.
Där hölls årets traditionella spelmansstämma.
Stämman brukar hållas på Ju- stedt välkommen. Spelet fortsatte
lita Skans. I år kom man med bl. a. en gammal melodi •—
inte riktigt överens med ledningen Nyköpingsvisan som handlar om
där och var tvungen att flytta Nyköpings gästabud och som härstämman till Djulö.
stammar från medeltiden. Den
— Men det ångrar vi inte, sa le- var sorgsen och vemodig, och skildaren Gustaf Wetter 1 sitt inled- de sig litet från de andra låtarna.
ningstal, så vackert som det är Så var det dags för två av de
häromkring. Spelmännen var ett äldsta. 78-årige Rickard Larsson
80-tal, och alla hanterade fiolen spelade Rapp-Kalles vals och en
med stor skicklighet. Det var inte annan låt tillsammans med sin
bara spelemän, ett par kvinnliga spelkamrat. Två 14-åriga flickor 1
kollegor fanns det också, och två folkdräkter (vilket nästan alla
små flickor från Katrineholms andra också hade) utgjorde en
spelmanslag.
effektfull kontrast till dessa gamla, när de på sina fioler spelade en
Sedan man spelande marscherat gammal
gånglåt.
upp på scenen med svenska flaggan i spetsen satte man genast — Det är tur att vi har dem,
igång med Sköldinge skänklåt. sa Gustav Wetter, så att man vet
Alla stora stämmor skall inledas att det finns litet återväxt.
med den, sade folkskollärare Wet- Vad är en spelmansstämma
j ter.
utan harpolekaren Erik Sahlström
och Viksta-Lasse med sin fiol ?
MEDELTIDA VISA
Kommunalborgmästare Hilding Ja det frågar man sig med all
är de från UppHjelmberg, Katrineholm höll väl- rätt. Visserligen
men ändå . . . Med pillemakomsttalet och hälsade särskilt land,
leenden och taktfast stamlandshövdingeparet Ossian Sehl- riska
pande med foten spelade de tillsammans.
VIKSTA-LASSE SPELADE
I GANG SAG
Stort blev jublet när VikstaLasse visade hur det gick till att
I spela in Rångsta såg, som drevs
med musik tills vattnet kom i
gång. Han vevade med sin stråke och kom med det ena kärn-

Nerikes-Tidningen
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san, tr
ar mycket möjligt att vi även i
tusenla
Södermanlands spelmansför- framtiden kommer att hålla stämbunds traditionella spelmans- man där.
De hundra spelmännen kommer
stämma hålls denna midsommarhelg vid Stora Djulö utan- dels att spela landskapsvis dels
för Katrineholm, dit hundrata- alla på en gång. Bland de medlet spelmän väntas från hela verkande kan nämnas Erik Sahl
Syd- och Mellansverige. Tidi- ström från Tobo, Viksta-Lasse
gare har man hållit till vid Ju- och professor Yngve Laurell från
lita skans, där den första stämman hölls 1927. 1925 började
säkert stämmans
man med stämmorna, omtalar Västergötland,
äldste
violinist.
välkände Gustaf Wetter 1 spelKlockan 14.30 öppnas stämman
mansförbundet.
med tal av Katrineholms kommuTill årets stämma och festlig- nalborgmästare Hilding Hjelmheter är bland andra prins Wil- berg. Klockan 17 blir det folkhelm och landshövdingeparet in- dansuppvisning, senare dans kring
bjudna. Dessutom väntas repre- majstången och dessutom gamsentanter för stadens myndighe-

100 SPELMÄN
PÅ STÄMMA
i Katrineholm

FOLKET
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Gustaf Wetter ersatte soien
vid spelmansstämma på Djulö

Med John Ekman och Gunnar Eriksson som fanbärare och Gustaf Wetter bakom dem med stråken
i högsta hugg tågade de 80 spelmännen upp på tribunen.
Regntunga moln skymde solen men Gustaf Wetter strålade i stället som tio solar när Sörmlands
spelmansförbund inledde stämman på midsommardagen och 80 spelmän lade fiolerna till hakan och
klämde i med Sköldinge skänklåt. Borgmästare Hilding Hjelmberg hälsade spelmän, landshövdingeparet Sehlstedt och en publik på över 2.000 personer välkomna till Djulö och förklarade att där
fanns de rätta traditionerna för en folkmusikens samlingspunkt, därintill vilade de första katrinehfilmarna i sina stenåldersgravar och där hade Selma Lagerlöf låtit Nils Holgersson sitta 1 en trädtopp och se ut över den förtrollade trädgården.
Det skulle ta en stund innan de
Att nyckelharpsvirtuosen Erik!
"nävakrömpta" spelmännen rik- Sahlström
en mästare på sitt
fick upp ångan, påstod förbunds- välljudande ärinstrument
visste vi
ordföranden och dirigenten Wet- redan förut och om Viksta-Lasse
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