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Midsommar i Hyltinge

Katrineholms-kronika
VAR EGEN
MIDSOMMARFEST
sadan den utformas vid Djulo har
en hel del kvar av kultur. och
stamning. Nar spelmanslaget spelar in sommaren och midsommarstangen reses nar nagon stadsveteran okonstlat talar sommarens
lov och nar ringdansen satter i
gang genom bjorkbackarna har
man en kansla av fest, gemensamhetsfest, enkel och spontan utan
bitanke pa kommersiellt midsommarfirande.
Djulofestligheten har faktiskt
samma karaktar som byarnas
midsommargladje. Att sedan bygemenskapen som upptog nagot
tiotal manniskor har ar en stadsgememsikap pa MskiliMga tusentail,
kommer en att tanka pa parisresenaren, som vid tillfragan hur
det valdiga Eiffeltornet tog sig ut
svarade:
— jtTaaa, det var som ett vanligt torn, men storre.

Malmabygdens spelmanslag i full verksamhet. Frdmst
synes Uno Carlsson o. bakom honom Vitalis Karlsson.
Med Malmabygdens spelmanslag i taten bars den pa Sparreholms magasinsplan iordningstallda st&ngen ut i slottsparken
pa andra sidan Torparviken, atfoljd av en lang procession bygdedrakts- eller sommarfagert
kladda manniskor. Minst tre-

hundra personer av skilda aldrar
deltog i ar i hembygdsforeningens
midsommarfirande. Foreningens
ordforande, G. Lanninger, halsade
i ett kort anforande valkommen,
och efter ett leve for den
svenska sommaren blev det full
fart pa dansen.

MAN KAN KONSTATERA
att midsommarfirandet, som s§,
raycket annat, ar differentierat o.
att tristess och gladje kan sitta
pa lur pa var sin kvist. Vi vill inte forneka att attributen for midsommarfirande i manga fall bor
puffas fram for att na manniskor
som av en eller annan anledning
inte langre sjalva kan st& i centrum for att valja och vraka.
Vi tanker narmast pa den midsommargladje som beretts de in-
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83-aring pa spelmansstamma

Ett 50-tal bygdespelman fran
hela S6rmland samlades pa .annandagen^till spelmansforbundets
stamina pa Nykopingshus. Bland
de mrdverkande marktes 70-arige
riksspelmannen Jonas Isaksson,
som kommit anda fran Vilhelmi-

na, samt 83-arige Frasse Andersson fran Nykyrka, som trots att
nan spelat sedan sitt attonde ar
aldrig tidigare deltagit i en stamina. Pa bilden ses hr Andersson
tillsamnians med Thure Wedberg,
Katrineholm, som lockar toner ur
en uraldrig naverlur.

tagna pa alderdomshemmet och
pa Lovasen. Har har man i det
tysta och med enkla medel berett
i manga fall, svart lytta manniskor mojlighet att fa uppleva an
en midsommarafton med sommarens areport midsommarstangen
som. symbol. Har det inte kunnat
bli dans och glada lekar, sa har
det dock blivit minnen och tankar i upplevelsens gladje. Vid alderdomshemmet deltog var outtrottlige Gustaf Wetter med sina
glada spelman, och alia pensionarer och anhoriga som kunde deltog glatt. Pa midsommardagen
stod var store spelman i nya uppgifter som vard for den stora
spelmansstamman i Julita skans,
och alia som hade tillfalle att bevista den f esten f ick med sig man*
ga glimtar. av akta musik och
frisk och sund humor, ty sadan
firms i spelmans glada lag.
Ratio

