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4ÉLi:o' i•-•>:•'.<* inan unsak*, mate ledning av MajM t o d c r och tre andra lekB i n >kansen i Stockholm.
~nr
k./ilande. ocn Erik
oi
sior hur man skall dan
•n . jK.g sörmländsk slängts.
•
hur er. äkta små•••i skall se ut demon» U ~ ita K'.emming med
avlutades Ull sist spel« n ™ n via Juaia skans
— ar.r.en gav sig i väg till
Nkts hotell där kvällen av. - • '. >'amning och med
et musicerande.
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Thure Wedberg blåser i-äin näverlur, och Eric Sahlström Telcer
•på sin nyckelharpa.
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Onsdagen den 26 juni 1957

Katrineholms-krönika
SOMMARSOESTÄNDET
med dess vedermödor i vått och
•.om är nu pes?erat. På våra
re-idHra >r har dock solväxlingen gii it forri utan större sensationer. men kylan har måhända
*-1 "-•t midsommaren fått
i ' ^rlopri, som den årsväxlande
iitif-:z. egentligen skall ha.
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särskilt sätt berikat
' i nud'~
irglädjen och har fakUafex . --:•. --.ed ett program som
—.
kan betraktas som
f iVHtCdCMt
K men nåddes naturligtvis vid
. : c n sr-elmansstämman i Ju• v men r.är man satt där och
, v sträkkönsten, kunde
• -.te h;8Jpas att man kände en
n om sol och värme åt de
-.i?, ty svettpärlor i pannan
• • faktiskt ihop med bygdespel - iver.

Kylig spt nansträif på Julita
'Lapp' ka i ide sig som hemma
norrifrån till speli Julita kom
Jonas Isaksson,
Någon större temkände han
inte den kalla midoch han liksom
spelemännen i
fick spela allt
höll » r att håJla

'

oppe. Någon så där
(varlig dag på skansen blev det
'n stämman awerkagott humör och goda
prestationer, därvidlag sveks
inte traditionen.

m

hu nc-

groder. Den"
dessbättre ha
en
I ron sin prärde*.
Nästan
B 3 * * P ™ s e r god
ilatser och ccr»^ L f a n n s förknappast

f- _ !märmen marscherade under
"
och med svenska fanan och
: r v :r.lsfanan utmed Öljaren =
; fram till den uppbyggda
esiraden. Det blev en pampig upptakt. Efter en stuiids allspelning
med några Widmarksmelodier och
Per Johans I Hissjö 90-årspolka
blåste Thure Wedberg, Katrineholm, in stämman på näverlur
med en småländsk vallåt. Intendenten och bibliotekarien vid Nordiska museet Sam Ow

•
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Även representanter från anr.ra3e i välkomsttalet om mid» nr-arfirandets härkomst, och gränsande landskap lät höra metramhöll att man från museets si- lodier från sina egna trakter. An\ gärna ser att traditionen uppe- spelningen med 50—60 spel-:,
lies vid Julita skans.
imponerade storligen på "allr..oI fortsättningen riktade han ett
gen", som tjoget satt kvar <-'
: Ttal till Sörmlands spelmansföromkring "Två timmar makt:; .
verksamhet, dels för att
stämmoprogrammet.
11.in genom upptecknandet av
gammal folkmusik bevarar de
Stämman avlöstes av dans kring
valckra låtarna för framtiden, dels
den vackra majstången och med
"-'r att man uppmuntrar till nyden kyliga temperaturen som
-<omposition. Hr Jansson tackade
drivfjäder skruvades tempot upp
Gustaf Wetter och andra "eldi den glada dansen. Efter hand
älar" för deras arbete och utoringade slutligen ett leve för' som stämman fortgick strömmade
en stor publik till och omkring
folkmusiken.
2.500 personer kunde man nog
Sällan har man hört en så
räkna in till evenemanget.
skicklig nyckelharpospelare som
Erik Sahlström från Tobo, 'vilken
för första gången framträdde på
Julita skans. Han hadetnågra livligt
bejublade
framträdanden,
liksom
den likaledes
mycket
skicklige hummelspelaren Gösta
Klämming.

På Julita'skafis ' ffV det stor <r - -r. - r - i " ceh här dirigerar Gustav Wetter den stora aTlsn
»inge» med ett SO-tpl .fejtajrr
' - "
••'. Var sö^er på att spelmännen inte hade d
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Måndagen

den 2Jf juni

2.000 på Julita
trots busväder

Dm h ir bilden tog Folkets fotograf Bosse Andersson på en
dansbana "någonstans" i Sörmland. Den tarvar vät
inga närmare
kommentarer...

ute-

taf Wetter spelar för Maria Löfgren och Anna Frisk vid
tpelt i nslagets besök på Furuliden, där det traditionella
spelmansbesöket blev livligt upppskattat.

sommarfestlig
vid Djulö samlade 3 . 0 0 0

NOV:s folkdansare av både yngTunga regnmoln lade en smyla re och något äldre årgångar gav
?orc:n på stämningen när nöd- stiliga uppvisningar som senterasontfnarfirandet inleddes vid Dju- des livligt. En tredjedel av publilöb&det 1 Katrineholm. Eveneman- ken deltog i dansen kring stången.
get förskonades emellertid från Allt stojandet, glammet och speondantagandes några drop- landet avbröts för en kort stund,
Gustaf Dahl höll talet till midI : r. och det hela förflöt i tradi,
tionell stil. Folkdansarna bar in sommaren.
• n-.?.;stången på den repinhägnade-' Spelmanslaget inledde redan kl.
j planen och Katrineholms spel- 13 med att sprida musikalisk midsommarstämning på Lövåsen, varI manslag tågade före.
Man räknar med att omkringj ifrån man åkte ut till särskolan
3 000 människor deltog i firandet och sedan till Fnruliden. Besöken
blev livligt uppskattade på samtliga ställen.

(

Den traditionella spelmansstämman, som för tredje året i rad
var anordnad på Julita skans, blev det miserabla midsommarvädret till trots välbesökt. Nära 2.000 personer visligen utrustade med regnkappor och paraplyer hade invaderat grusgångar
och gräsplaner vid skansen när Gustaf Wetter och hans "pojkar" ställde upp med välhartsade stråkar och bjöd på ett rikt
urval folkmusik.
H
landshövdingen till spelmän
och så satte man åter fart
stråkarna.
Stämman gästades av speli
från grannlänen och bland g
spelmännen fanns även speli
från Småland och Uppland. C
föranden i Smålands spelmans
bund Gösta Fleming spelade
par melodier på ett sällsynt
strument, hummel, o. spelman
Erik Sahlström svarade för st
mans säkerligen mest publik
pande inslag med ett rivande
på en av honom nykonstrue
nyckelharpa. Den ursprung
nyckelharpan är enstämmig, :
Sahlströms konstruktion är 1
stämmig och häpnadsväcks
! klangrik. När sedan "Blin
Kalles adepter från Nykö]
tillsammans med närkesgä
Bertil Rydberg från Vintrosa :
de ut med sina felor i ett
raska nummer var succén givi
Efter ett ganska omfatts
program folkmusik följde så
de yngre besökarna väntat pi
dans och lekar kring midsomi
stången och midsommarst
ningen infann sig, trots allt.
MÄNGA BESÖKARE PA
MIDSOMMARAFTON

Midsommaraftonens dans på
lita förflöt tämligen lugnt fa:
publiken inte hade låtit sig i
slås av väderleken. Ganska få
Erik Sahlström spelar på den
lerister förorsakade Vingåker
flerstämmiga nyckelharpan
lisen bekymmer och endast ett
tal ingripanden måste företaga
Det var dystert gråkallt
då stod de knappast på benei
tunga hängde skyarna över
ren när spelmanslaget gjorde sin vilket får anses hyggligt med
entré. Man värmde upp sig med ke på att c: a 4.000 danslystna 1
några låtar och så var det dags invaderat festplatsen och tral
för talet till midsommaren. Biblio- omkring. Ganska många tält
tekarien vid Nationalmuseum, in- uppslagna vid skansen på mids
tendent Sam Owen Jansson talade maraftonen, men de som låg 1
över natten frös erbarmligen
inspirerat om majstången
symbol för midsommarhögtiden redan vid 3-tiden började flera
och de traditioner som finnes för- bryta upp. I Katrineholm såg!
knippade med denna fest. Gustaf midsommardagens morgon
Wetter framförde en hälsning från stort antal kampare som av
döma inte fått en blund i ög<
under natten. På midsomma
gen återstod ett 20-tal tält på 1
platsen i Julita.

