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Aygget, som han nu kan vara
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Spelmansstämman i Julita
besöktes av 2 000 personer
Itn

JULITA: Solsken, fladdrande fanor, folkmusik
som bärs ut av vinden, här och var grupper av
fiolspelare under träden, personer i folkdräkt
varthän man än vänder sig. Det är spelmansstämman i Julita. Årets stämma hade samlat ett
60-tal fioUekare och drygt 2 000 besökare. I stämNär det är spelmansstämma i Julita, då vet man att
sommaren är här. Återigen
hade man tur med vädret. Solen sken. fastän stwdtais föumörkad äv moTfl, * h yiwlei}
blåste friskt. Detta gjerde att •
temperaturen var den bästa
tänkbara. Inte för iallt för att
folk inte skulle komma, och
inte så varmt att nan hellre
söker sig till en badstrand.

Uppvärmning
Ett 60-tal spelmän och
spelkvinnor från Sörmland
och Östergötland hade kommit samman på Julita gård
för att hålla stämma. Publiken hade också infunnit sig,
drygt 2 000 personer var där,
för att njuta av musiken och
danserna.

Spelarna började med att
v ä r m a upp sig och sina instrument med litet förspelning nere bland stugorna. När
man fått,upp r^tt tempera,tux,,
vandrade mari med fanor i!
täten och fiolerna i gång vipp
till hagen.
Till tonerna av Lästringe
gånglåt gjorde man så sin entré upp på estraden. Första
numret blev en kadrilj, som
kallas Sköldinge skänklåt.
Skänklåtar brukade man spela på bröllop, där mat och
dryck skänktes ut till gästerna, och gåvor till brudparet.

Uppteckningar
Därefter överlämnade kulturnämndens ordförande, Irma Andersson, det första exemplaret av Gustav Wetters

mans början hedrades även Mil
exemplar av sin mans upptec
kommunen har färdigtryckt. B
köpa på stämman, och hela la
smör i solsken.
uppteckningar till hans hustru
Millis Wetter.
Innan Gustav Wetter dog,
överlämnade han till Katrineholms kommun sina uppteckningar av sörmländsk lo\kmusik. Dessa har nu kommunen låtit trycka i en upplaga
på 600 exemplar.
Uppteckningarna omfattar
omkring 600 folkmusiklåtar,
mest från södra och västra
Sörmland. Publiken kunde
också köpa boken på stämman. Och på bara några minuter hade hela förrådet på
125 exemplar sålts.
I r m a Andersson sade, att
det var tragiskt att inte
Gustav Wetter själv fick uppleva den här dagen, när hans
verk var färdigt att nå ut till
alla folkmusikälskare.
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