Spelmansstamman 3. Julita skans den 24/6 1956

Spelman
fran flertal
K.K. 19/6 1J56

landskap till Julita
Midsommardegen kommer
det ater att klinga fran felor
och gnistra av farggranna
drakter pa Julita skans;. tonerna av allvarsmattade
kyrkliga visor skall dallra ut
over oljarens vatten, fotter
skall roras till takten av livade polskor. Det drar alltsa
ihop sig till den traditioriella
Spelmansstamman, som i ar
forlaggs till platsen bakom
Backstugan alldeles intill
Oljaren. Sodermanlands spelmansforbund ar som vanligt
arranger.

Eftermiddagen agnas forst §t
uppspelning, och senare blir det
lekar for barnen under tva erfarna. ledares overinseende. Det
kanske ocksa blir tillfalle till kul-
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turell dans alldeles gratis till
speimannens musik. .Intendent
Brynolf Hellner vid Nordiska museet haller halsningstalet.
Bland de gastande spelmannen
kommer troligen att aterfinnas
en av de aldsta spelmannen i lanet, 84-arige Frans Andersson
fran Stigtomta. Men det blir ocks§ en ung fiolspelman, namligen
12-arige Torbjorn Karlsson, Katrineholm. Ett par vackra koraler
fran Dalarna skall froken Rut Jakobsson, Katrineholm, sjunga,
och vidare beraknas hr Thure
Wedberg blasa i naverlur pa
kant maner.

ga — han gastade spelmansstamman i f jol med sitt unika instrument, en hummel — kommer, och
eventuellt far man besok aven
nyckelharpospelare. Tva representanter for spelmansforbunden
i ostergotland och Narke har aviserat sin ankomst, och dessutom
blir det troligen vastmanlanningar och varmlanningar med pa Julitastamman.
En annan publikdragande attraktion har man Tdrsakrat sig
om i ar, namligen Katrina i Klovhalla — fru Edith Soderberg i
Hvalsta, Skoldinge — som skall
gladja publiken med sina roliga
visor och bygdehistorier.
Ja, detta ar vad spelmansforbundets ordforande Gustaf Wetter har att avsloja for dagen. Och
det badar ju gott for denna folkmusikdag. Programmet ar som
synes av det slaget att det bb'r
locka massor av folk till ett akt-.
svenskt midsommarfirande pa
fagra Julita skans.

brudmarsch" mycket bra och strax
fick han satta igang med specialtraning. Det var bl. a. en marschlat som sjongs av ungdomen under "Per Johans i Hissjo" dagar
Fran andra spelmansiorbund
pa 1870—1880-talet, och vidare en
far man ocksa besok. Smalannintrettondagsvisa. Det gick utmarkt,
garnas ordforande Gosta Klem- Niir Du promenerar
och Torbjorn fick deltaga i en
p&
landsvagen
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spelmanstraff i Nykoping och klarade sig som en hel karl. Och nu
ska han alltsa framtrada pa sin
forsta spelmansstamma i Julita.
Denna kommer f. o. att bli arstradition i fortsattningen efter att
tidigare ha forekommit blott vart
femte ar.
Den aldste vid spelmansstamman, 84-aringen Frans Andersson
var ocksa med och kande sig for
vid spelmanstraffen i Nykoping i
pingstas. Han ar elev till en gammal spelman som kallades "Blinda Kalle" och ar verkligt vital
och spanstig.
Namnas kan ocksa, att arrangorerna amnar sbka fa igang underhandlingar med kantor Ingvar
Werssel fran Bjorskog, som spelar fiddla, nyligen omtalat i ett
reportage i Folket. Man anser
namligen att det skulle vara mycket {jnskvart att fa ett sa typiskt
medeltida instrument representerat vid Spelmansstamman.
Stamman ska hallas norr om
Backstugan i Julita skans, dar in- i
tendenten vid Nordiska museet
Brynolf Hellner haller halsningsAldste deltagaren i Spelmansstamman, 8^-arige Frans Ananforande. Froken Rut Jakobsson,
dersson fran Stigtomta, lyssnar till kantor Ingvar Werssells
Katrineholm, sjunger ett par koramusik pa fiddla.
ler fran Dalarna, Ture Wedberg
blaser signaler pa naverlur och
"Katarina i Klovhalla" berattar
pa bygdemal och sjunger roliga
sma stumpar. Fran frammande
spelmansforbund kommer besok
bl. a. fran S,maland vars ordfSrande Gusta Klemming spelar pa
ett sallsynt instrument som kallas
hummel; fran 6stergotland, Narke
och troligen ocksa fran Vastmanland och Varmland.
Kl. 13 borjar stamman och vid
15-tiden trades dansen kring majstangen. Invasion ar att vanta i
Julita midsommardagen!

Besokarna pa Spelmansstamman midsommardagen •
pa Julita skans far stitta
bekantskap med ett instrument, -som de troligen aldrig
fb'rut skadat, namligen fiddlan, vilken anvandes av medeltidens lekare och spelman.
Det ar kantor Ingvar Werssell i Bjorskogs skola, Valskog, som byggt fyra sadana
enkla instrument, vilka han
kommer att visa vid Julita
skans.
Fiddlan har rund botten och
striken ser ut som en sagbage
Instrumentet har en myckel
sprod klang och kommer sakerl
att vacka stort intresse,
Sormlands ende nyckelharpq
spelare
Ake Liljeholm fran
Gnesta kommer till festen, likasa sangaren Lasse Andersson,
som bl. a. foredrar en *sorglig
visa* om ett gang Ojabors f ramfart for 100—-150 ar sedan..Dessa
kom ridande pa stulna hastar for
• att stjala frukt i Julita, men tilltaget upptacktes och ledaren
skots ner.' Det ar om denna handelse som yisan handlar.
Den pa Asa pagaende Sormlandska musikskolan skall ocksa besoka Julita och spelmansstamman for att lyssna och eventuellt medverka, Vid tillfallet
kommer den pa Asa gastande I
tyrolaren Herman Jiilg att utfora '
den flaggdans, som han skall visa
aven pa folkhb'gskolan.
Vid Sormlands spelmansforbunds
midsommardagen debuterar katrine
son bland "de stora" spelmannen.
yngste bygdespelman. En betydligt
Stigtomta: Frans Andersson har h?
spelmansstamma i Julita p&
holmspojken Torbjorn KarlsHan ar bara tolv &r och lanets
aldre debutant kommer frAn
innit bli hela 84 ar!

Torbjorn Karlsson har ovat p&
fiol i manga ar, och han har med
intresse deltagit i den frivilliga
musikundervisningen i skolan. Den
fiol han spelar pa har han fatt av
en slakting, "Per Johan i Hissjo",
som var bygdespelman och en av
de tre traditionsbarare som larts
j upp av den kande spelmannen Auj gust Widmark, vilken dog 1878.
Denne var da 95 ar och hade vid
over 90 ars alder komponerat folkmelodier.
Vid en aftonunderhallning som
gavs i Katrineholm med deltagande av elever fran den frivilliga
musikundervisningen upptacktes
Torbjorn av ordforanden i Sormlands spelmansforbund, folkskollarare Gustaf Wetter. Torbjorn
spelade den svara "Osterakers

12-&rige fiolspelaren Torbjorn Karlsson.
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12-aring yngst bland
lanets bygdespelman

