• C. G. Axelsson, Flöda, var med då Sörmlands spelmans förbund bildades 1925. Midsommardagen
var han en av åhörarna vid spelmansstämman på Julita skans, där han bl. a. träffade spelmansförbundets hedersordförande Gustaf Wetter, som också var med då spelmans förbundet bildades,
svenska dragspelsmästaren Yngve Andersson, 86-årige Ivar Boström, som är son till riksspelmannen Albert Boström och som framförde Julita brudmarsch, samt förbundets kassör Arne Ljungdahl,
som födelsedagshyllades av sina spelkamrater. Foto: Henry Svensson.

DET YAR JOHANNES
SOM Yl FIRADE...
Varför firar vi midsommar ?
Kanske det inte är många som
erinrar sig att midsommardagen — Johannes döparens dag
— egentligen är en kyrkofest.
Det vi firar är Johannes döparens födelse och man kan spåra denna fest ända tillbaka till
400-talet. "Midsommardagen är
i Sverige inte endast helgdag
utan även allmän folkfest, som
börjar på midsommaraftonen.
Då prydas husen utan och innan med löv och blommor, då
dansas kring "majstång" ocli
förekomma gamla sedvänjor",
skriver Nordisk familjebok och
berättar vidare att "den natten
plockar ungmön blommor av
nio slag, som hon lägger under
huvudgärden för att i drömmen
få se sin tillkommande".
Och visst är midsommaren
en folkfest — helst i dagarna
två — en tradition som man

håller på i t ex Julita och i
östdals hage.
Redan på torsdagen började
öen väldiga tältstaden ta form
i Julita. Att midsommaraftonen bjöd på regn minskade inte campinglusten, tälten var lika många som tidigare år.
i 500 personer besökte festplatsen på kvällen för att dansa till två orkestrar. Midsommardagen var det dags för en
annan tradition — spelmansstämman. Tre veteraner, som
var med och bildade Sörmlands
spelmansförbund, finns ännu i
livet. Alla tre var på plats i
Julita. Förbundets hedersordförande Gustaf Wetter är ännu en synnerligen aktiv spelman. I publiken fanns både Arvid Johansson och C G Axelsson, båda från Flöda.
I östdals hage når man höjdpunkten i midsommarfirandet

midsommardagen, då Miss Midsommar kröns. Kvällen innan
fick publiken stifta bekantskap
med kandidaterna och även
rösta. Tidigt på midsommardagen fick den utvalda beskedet
per telefon. Marianne Ericsson
är namnet på årets midsommarflicka.
Om flickorna lägger blommor under huvudkudden skall
vi lämna osagt, men nog finns
det en och annan som fortfarande pryder sitt hem med
blommor och blad. Många hyreshusbalkonger ser ut som
mindre björkdungar. Och svensken-svenskan lövar gärna sin
mest älskade ägodel — bilen.
En och annan firar denna sommarhöjdpunkt sä intensivt att
han eller hon inte bara vaknar
med
huvudvärk utan också slår
U
PP ögonen hos polisen.
Se sid 5 och 6.

