
Sondagens fioluppbdd pa Munktappan

i Julita den storsta sedan 800 dr

De 56 spelmdnnen — av vilka hdr ses en grupp — forde strdkarna i fullodig sam-
klang trots att de bara haft formiddagen pa sig for gemensam spelovning.

Fran St.-T:s utsdnda medarbetare
JULITA SKANS den 14 jull

Femtiosex spaf/nan och speltoser fran Siirmlands alia socfynar och
satte pa sb'ndag&n fiolen under ha^an for all med strafye och stora
mafschera in so-mmarens spelmansstamma pa Julita sfyans.

Det var Sbdermanlands spelmansforbund
— det aldsta i Sverige — som efter 12 ar
aterigen spelade uipp pa Munktappan p£
Julita. Med Osterakers brudmarscih pS,
striken marscherade man fran Tobaksla-
dan, dar man tranat ihoip hela formidda-
gen, ner till den stora grasplanen pi Juli-
ta, gemenligen kallad Pampas. I spetsen
gick fryntlige Gustav Wetter i Vingakers
glatt randiga vast. Han kunde halsa nar-
mare 3.000 sormlandsbor, som mott upp
for att hora landskapets egna latar.

Det spelades sS. att det Ijb'd langt ut
8ver Oljaren. Men sS, hade det inte heller
pa 800 Ar motts sa mianga fioler pa Munk-
tappan som nu. Pa den tiden var det
munkarna som spelade, berattade dr Mats
Rehnberg fran Nordiska mueeet i ett trev-
ligt anforande.

— Det dr fplkmusiken som fir det
sdregna med Sormland, sade han. Den
har lyokats holla bade herrgofrdskul-
turen och de utldndska str&mningarna
stangen. Tiden dr inne att helt byta
ut de importerade tyska massingsld-
tarna mot svenska folklatar.

Efter de gemensamma latarna blev det
de enskilda strakarnas tur. Hjalmar
Bjorklund fran Oxeloeund spelade latar
fran Bjorkvik och stammans yngsta, 15-
ariga Ingegerd Karlsson, tog en vals p£
fiolen, assisterad av sin far. En nykom-
ponerad knap plat horde ocksa till pro-
grammet. Tva gastande storspelman fran
Narke och Ostergotland gav iprov pa sina
bygders folkmusik och Gustav Wetter pre-
senterade en vallat fran Dalarna — vall-
latsmelodier finns inga upptecknade fran
Sormland. Sa blev det tid for folkdanser,
soni utfb'rdes av NOV:s folkdanslag fran
Katrineholm.

Det var nog bade folkmusiken och spel-
mannen och Gustav Wetter som kunde ta
at sig aran av att ha astadkorrrnit Juli-
tas popularaste sb'ndag under sommaren.
Langvaga ifran hade man kommit med
cykel, bil och buss. Redan tidigt p& mor-
gonen var de forsta fardiga att duka upp
matsacken i grb'ngraeet, bada och besoka

museet. Efter gudstjikisten kom hela Ju-
lita skans i alarmberedskap. P4 Gastgi-
vargarden, Vardshuset, Backgarden och
Kaffestugan — de ligger inte mer an ett
stenkast fran varandra — gick mjolk,
smb'rgasar, varm mat och kail mat, bullar,
och tartor ur hand i mun. Och spridda
over hela omradet fanns stand med apip-
len, apelsiner, bananer och laskedrycker
sotn inte tycktes racka till. 3.000 bana-
ner och 8.000 laskedrycker var en siffra

"Basen" for spelmansstdmman Gustav
Wetter pratar fiolgrepp med den yngsta
deltagaren, 15-driga Ingegerd Karlsson

fran Sb'dertalje.

som kallarmastare Frick hade till hands,
dar han fick sno omkring och fylla -p& i
standen.

Men det var gassigt nere pa Pam-
pas och att Idskedrycksstdnden rakade
std i skuggan, hjdlpte inte att hindra
sormlandsborna att mangrant mota
upp, nar ljudet av folklatarna spred
sig over utflyktsomrddet. Spelmans-
mottot for dagen var inte for inte
"toner an fran forna dar, Ijuda dar i
skog och dal".

Malice.


