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e l m a n s s t ä m m a
 ! Nyckelharpa och näverlur 

vid Julitas spelmansträff 

F O L K E T Måndagen den 17 juni 1957 

H 'berg trakterade näverlur och 71-årige Emil Anders-
son. nestor bland spelmän^ Jjbdepå 

-t* ^ —jbundet 218 speleman, som haller. 
.- -rokigt följe uppför folkmusiken vid makt i de sörm-

-•.ogsvägen utanför ländska bygderna. De 50 som ställ-
..-ni '-i-- ^ ^ p tinhörde elittruppen och där-<̂  

till hade ett folkdanslag infunnit 
sig för att få en svängom efter de 
gamla takterna. Publiken satt bän-
kad i solgasset och njöt av tonerna 
och färgglädjen, medan killingarna 
drog sig långt bort i skuggan av 
pur förskräckelse över det ovänta-
de musicerandet. Omsider nalkades 
de försiktigt men då höll spelmän-
nen på att packa ihop. 

t 1 Torekällbergets falu 
på söndagen. Gla-

• j - ; knätofs och moll-
••i.Tide fiolerna och lät 

utM fi x >a att hartsen stod 
« i » nar det drog ihop sig 

och Skrälåt. Sö-
»r-ilmansförbund hade 
»-amma och då blir 

L* takter. 

firade triumfer på 
ta estraden utanför 
och sommargrönskan 

0~* • mot e brokiga dräkter-
mr 'rf - --nen marscherade 
p i t i - i-en, 50 man högt 
MMfcd ö m r.igonting så pass 

or= en rv;«.e!harpospelare av 
OS torte • Han hade tjänat 
-*M e- tpelman av den gamla 
-mt- -s - i for att lära sig 
i »nt instrument. Nyckelhar-
tydUpe-, ir.;e alldeles på av-

oK i bygderna ändå, ifast-

. de • isia rstrumenten hamnat 
I iiieholm i Vår-

[ A f r - fkk en aildeles extra hjärt-
bg « t " i ' ' - ''t soiouppträdande 
adb tes fick rhure Wedberg fråh 
I» m mi.: ba också. ty han är den 

i Swige . som trakterar nä- H B ... 
F - -,»:ig elmansstämma förrän man gått igenom hela reper-

r mat attraktioner. toaren och då hade man filat och j 
: spelat i drygt två timmar. 

I W D F T S XLDSTA } H i m _ f 
v f f I M ANSFÖRBUND 

in s ^relmansförbund 
lårrt'. med annat också. Det 

NESTORN ÄR 71 AR 

Alldeles utan officiell vältalighet 
försiggick inte det hela, ty det stod 
en kommunalpamp i talarstolen och 
önskade musikanterna välkomna till 
gammelgården, men sedan var det 
Gustaf Wetter som stod för de mera 
improviserade kommentarerna mel-
lan de olika låtarna. Han glömde 
inte att berätta om förbundets vete-
ran, 71-årige Emil Andersson från 
Nyköping, som fortfarande har den 
rätta svikten på stråken. Han bör-
jade spela fiol när han var 13 år 
och tänker hinna med åtskilliga 
stämmor till. 

— När man har det i fingrarna 
vill det liksom inte släppa, säger 
han själv med glad upps\n. 

Och det ville liksom inte släppa, 

11 SI, • 

Det blir förmodligen stor inva-
: sion av spelmän till stämman på 
Julita skans midsommardagen., 
Gustaf Wetter i Katrineholm räk-
nar med ett 80-tal man. Förutom 
Sörmland representeras Uppland, 
Västmanland, Närke, Småland och 
Östergötland. Liksom förra året 
presenteras musik på gamla fina 
instrument. 

Man gläder sig speciellt åt att 
i år få presentera en synnerligen 
skicklig nyckelharpospelare, näm-
ligen Erik Sahlstriim från Tobo. 
Det är första gången han besöker 

i Julita och i sällskap har han sin 
lärjunge Åke Liljeholm, Gnesta. 
Ture Wedberg blåser in stämman 
pA näverlur o;ii sedan får man så 
småningom höra Jngvar Werzell 
spela fiddla och Gösta Klemming 
traktera hummeln. Dessa två är 
kända sedan ti:l'gare julitabesök. 
Vklkomsttalare blir i år intenden-
ten och biblior.f.kar,«-n vid Nordis-

T o l v 

KatrirveKolms-Kuriren | 
Onsdagen 

~den~19 juni 1957 

ka museet Sam Owen Janssoi 
Lekledare vid dassen kring mit 
sommarstången blir Maj-Brit 
Kjellander från Ungdomsring» 
Stockholm. 

Ordentlig parkering är ordna 
för dem som kommer redan ti 
midsommaraftonsfesten är de 
ocks£ ordnat, för camping. 

För spelmännens del är det int 
slut i och med stämman på Juliti 
En ny stämma föl jer på söndage 
då Säfstaholm i Vingåker gästa 
Träf fen inleds med marsch frå 
hotellet ut till Säfstaholmsparkej 

// // Lasse med lutan 
till Julitafesten i t i 

"Lasse med lutan" — sån-
garen. Lars Andersson — har 
ju blivit nägot av en "insti-
tution" inom Södermanlands 
spelmansförbund. Publiken 
på spelmansstämmorna räk-
nar det som tradition att mel-
lan låtarna få lyssna till hans 
trevliga sånger, och i dag kan 
v i omtala, att midsommarda-
gens stora spelmansfest på 
Julita skans gästas också av 
hr Andersson. 

Bilparkeringen är ordnad på ett 1 
bra sätt i år, nämligen under vak- ' 
ters överinseende på Munktäp-
pan. I f jo l blev det besvärligt med 
den väldiga tillströmningen av 
fordon, men i år — då man givet-
vis räknar med samma massin-
vasion som i f jo l — skall några 
parkeringsproblem inte behöva 
uppstå. 

K E T Onsdagen den 19 juni 1' i-

! Arbetsamt för 
< spelmanslaget 

i Katrineholm 
Katrineholms spelmanslag h 

hektiska dagar framför sig. Mi 
sommarhelgens Julita och Säfst 
holmsprogram har redogjorts f 
tidigare. Man börjar emellertid r 
dan på midsommarafton, då sp 
manslaget åker omkring och sp 
lar för sjuka och gamla. 

Inledningen sker vid kronikt 
hemmet Lövåsen, sedan fortsätt 
man ut till särskolan och slut 
gen Furuliden. Därifrån åk 
man direkt till Djulö där t 
offentliga midsommarfirandet ti 
ditionellt äger rum. Den 30 ji 
deltar spelmanslaget i en =1 
hembygdsfest på Vinas egend< 
i Västra Ed. Den 7 juli medv 
kar laget i hembygdsfest 
Grännaberget. 

X övrigt håller man på att sk 
fa långrockar till sina Österåke 
dräkter. 

a och ordföranden, 
Wtr.er, -ekande att han nu-

taf- • räkningen på alla de 
mmor förbundet deltagit 

Jer Årens lopp. 1925 startade 
^ag som är räknar för-

• h k ^ & g h b m 

Res till spelmansstämmorna 
p å J U L I T A S K A N S midsommardagen den 22 juni 

o c h S Ä F S T A H O L M Söndagen den 23 juni 

r 
. . . och lyssna till 

tonernas språk 

från gamla tider. 

J 
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Nyckelharpolekaren nummer ett Katrineholms-k 

t i l l J u l i t a på spelmansstämma 
l>--t drar äter ihop sig till 

»lor -peliuansstämma mid-
»••mniardagen pä Julita skans 
for Södermanlands spelmans, 
forhund. Ordföranden folk-
-k'»llarare 4.u-taf Wetter i 
K itrineholm hrukar ha tur 
j u ull varjr stämma fä fram 
*vir.« attraktiva programin-
»Lis — .ivrn om "de vanliga" 
•p f lout imn i och för sig är 

klig anle<lning att dra 
åhörarskaror — årets 

•J är inget undantag. 
rr ».id ».iits om att man 
• - Ucrkande får inte 
a v rr isr » utan hela Euro-
•knklie.i-te nyekelharpo-
r. Krik Sahiström frän 

• • bibliotekarien 
• M M b f c a mi ----:-" 'ic. Sam 

Jmmoo ska'.', välkomsthal-
• 1 f b r lekarna t»!ir Maj 
M t f j r t l l h i . känd som lekle-
é u v f l te Skansen. Hon kommer 

tom a u ha flera lekledare 

med sig, vuvfnr cTét H! i r" Ti i! r;hfl 
: möjligheter för både ung och 
t gammal att under sakkunnig led-, 
j r.ing få svänga om kring maj-, 
i stången till spelmännens mu-' 
i sik. 

Stämman kommer att blåsas in i 
t av Thure Wedberg på näverlur I 
j och vidare medverkar andra kän-' 
' da spelmän såsom Ingvar Wer- j 

zell med fiddla, Gösta Klemming j 
med hummel, Erik Sahlströms! 
lärjunge på nyckelharpa Å k e Lil-
jeholm och, som förut sagts, hr 

i Sahlström själv. 

Ett 80-tal spelmän 
, från i första hand Uppland, Värm- j 

land, Närke, Småland, östergöt-l 
land och Sörmland väntas komma 
till stämman. När stämman är i 
slut blir det avresa till Vingåkers t 
hotell, där spelmännen har sam-1 

i -kvarn. 

Spelmansstämma även 
vid Sävstaholm 

j Söndagen den 23 juni anordnas 
: en spelmansstämma av mindre 

format pä planen framför Sävsta-
hohns slott. Även om antalet spel-
män inte blir så stort som i Juli-

ta, torde Sävstaholmsstämman an-1; 
då : »eka en stor publik. Sävsta-1 
ho k :.rken är ju klassisk spel-
mans r.iljö och det bör hli en bå- • 
de pe- och hörvärd stämma även j 
där. Innan dess har spelmännen ; 
bevista: högmässan i Västra Ving- j 
åker- kyrka. Till Sävstaholm blir [ 
de' avniarsch från hotellet. Rek-. 
tor L. '>. Jacobson på Sävstaholm 
har I v a t kalla hälsningstalet vid 
stämman. 

Brev från landshövdingen 
L sammanhanget, kan nämnas! 

att Södermanlands spelmänsför-
bun'i ratt ett varmhjärtat brev 
från landshövding Bo Hammåi-
skjöld i vilket han tackar för 
spel.: ansförbundets medverkan 
under kungens besök vi$£UppSa 
kulle. ? -

Han vitsordar också att kij-ri-
gen uttalade sin stora glädje ;över 
at- de: var sörmländska spelmän 
som pä detta sätt svarade, fö l ' det 
mu.-ikaliska inslaget. Larjd.sh6.y-" 
dingen uttalar sitt personliga i ack 
för den glädje han kände' över, 
att spelmännen fick tillfälle- att 
medverka och för att de fullgjor-
de sin uppgift på ett så »utomor-
dentligt sätt. • 

M j g f H H M B B K y g M • ' ' 

Södermanlands Spelmans förbund 
l-.a^sar Er välkommen till den traditionella 

SPELHANSSTÄMMAN 
å Julita Skans MIDSOMMARDAGEN kl. 13. 

T l t k raade av intendenten vid Nordiska Museet Sam Owen Jansson. Efter spel-
••MMx.-r.rr.an dans och lekar kring midsommarstången imder ledning av erfarna ledare. 
B>'rp*'*e r.r-g pä. Munktäppan. r~ 

N. år även hjärtligt välkommen till 

Stämman på Säfstaholm 
»ondagen den 23 juni kl. 13.30. 

Ett 70-tal spelmän från Uppland, 
Västmanland, Närke, Småland, 
Östergötland och Södermanland 
talar till Er tonernas språk från 
gamla tider. 

M IDSOMMARHELGEN 

står för dörren, visserligen se 
dan något år tillbaka ruckad i al 
manackan. I Mora i Dalarna, dä 
professor Boéthius reglerat kultu 
ren, har man emellertid, åtmin 
stone tidigare, varit begåvad me< 
tvenne midsommarhelger, en fö: 
det gamla och en för det nyår 
datot, och följaktligen har man 
det traditionsbundna Mora kun 
nat gå från den ena midsommar 
stången till den andra och tråd; 
midsommardans i dagarna två. 

P A K A T R I N E H O L M S BREDD-
GRADER 

föl jer vi emellertid almanac 
kans markering och möter mid 
sommaraftonen legalt. I år son 
alltid är det klang och fest kring 
midsommarhelgen. På affische: 
och på tidningarnas annonssidö: 
kan man i god tid inandas de sto 
ra festligheternas mångfald. 

Men det finns också midsom 
marfester som besitter verklig 
charm trots avsaknad av reklam 
Det är de traditoinella och lokal 
bundna folkfesterna som i gaml; 
gängor lever upp på midsommar 
aftonen och kallar bygden till lel 
och glam efter egen ritual oel 
sed. 

VID STORA DJTJLÖ 
har vi för vår del en sådai 

midsommarträff. 

Den vackra parken är ocks^ 
sommarsvensk nog för att f å del 
hela att f lyta utan tillkrånglad* 
hjälpmedel. Sång, tal till midsom-
maren, musik och ringdans kring 
midsommarstången brukar utgöra 
det fasta programmet. 

På Julita skans har vi dessutom 
varje år ett gouterat midsommar-
nöje genom den spelmansstämma 
som nu sedan flera år anordnas 
på den vackra skansen under 
själva midsommardagen. 

Där träf far man inte blott Gus-
taf Wetter och hans egna bygde-
spelmän, utan gäster från när 
>eh fjärran, var och en med sin 
äpelmansspecialitet. En spelmans-
stämma en vacker midsommardag 
nå Julita, är en upplevelse; en bå-
ie örats och ögats upplevelse! 


