Spelmansstamman a Julita.skans den 24/6 1956

3ooo trivdes paprogramrikstamma
Midsommardagens spelmansstamma pa Julita
skans gar till havderna
som en av de trevligaste
spelmanstraffarna i Sormlands
spelmansforbunds
historia. Det var, som spelmansordforanden Gustaf
Wetter i Katrineholm brukar saga — och som han
sa' den liar gangen ocksa
— "rasande trevligt".
Det vackra vadret och den
midsomtnarfagra omgivningen
gjorde naturligtvis sitt till, men
framst berodde val succ6n pa
det fbredbmligt omvaxlande
och intressanta programmet.
Det spelades pa medeltidsinstrumentet fiddla,
Sveriges
(enligt hr Wetter) yngste spelman, 12-arige katrineholmaren
Torbjbrn Karlsson, och en av
de aldsta i Sbrmland, 84-arige
Frans Andersson fran Stigtomta, musicerade, man tick
lyssna till bygdehistorier och
aven se flaggdans till minne
av de i kriget stupade^ som
Asa-gasten dr Hermann Jiilg
fran Tyrolen framfbrde.
Publiken uppgick till cirka
3.000 personer, och antalet spelman som var i farten uppskattas
till cirka 70. Intendenten vid Nordiska museet dr Brynolf Hellner
valkomsttalade och gav en skildring fran forna dagars Julita
bruk samt erinrade om den gamla traditionen med spelmansstammor pa Julita skans och det
uppskattade samarbetet mellan
spelmansforbundet och museiledningen.

Fore halsningstalet hade dock
Thure Wedberg fran Katrineholm
vederborligen "blast in" stamman
pa sin stora naverlur. Sedan foljde programpunkterna slag i slag.
Katrina i Klovhalla — fru Edith
Soderberg i Skoldinge — gav
prov pa sin stralande berattarkonst och sjong aven n.agra gamla visor, som hr Wetter skall
teckna ner nar han far tid. Valskogskantorn Ingvar Wersells
fiddlor tilldrog sig stor uppmarksamhet. Nagra dylika instrument
har tidigare aldrig trakterats p&
de sormlandska spelmansstammorna. Instrumenten ar byggda

Fru Britt Klemming fran Arboga, iford den skanska Herrestadsdrdkten med dkta 1700-talS'
smycken, uppvaktades av fran vanster kantor Ingvar Werssell fran Valskog i Vastmanland,
som spelar det unika medeltidsinstrumentet fiddla, o. lutsangaren Lars Andersson, Skogstorp.
dels sin vackra tonsattning av
prins Wilhelms Dar hemma.
Att ordforanden i spelmansforbundet Gustaf Wetter skotte conferencierskapet med samnia smittande spelmanshumor behover val
inte sarskilt poangteras?
Efter stamman foljde lekar och
gammeldans p§, banan intill stammoplatsen, som i ar var omedelbart bakom Backstugan, dar ockFR majstang rests.

i Tyskland och baserade pa medeltidens fiddlor, vilka dock hade
ett annat utseende an de droppformiga instrument hr Wersell
trakterade. Fiddlan spelas med
strake. Musikanten sitter
haller instrumentet lodratt
knana.
"Den blomstertid
nu kommer ..."

Froken Rut Jakobsson fran
Katrineholm sjong ett par vackra
gamla koraler, Den signade dag
och Den blomstertid nu kommer.
Bada passade utmarkt just pa
denna spelmansstamma.
Siirmlands ende nyckelharpospelare, Ake Liljeholm fran
Gnesta, upprepade fjolftrssucce'n
med sitt vackert ljudande instrument. Hr Gbsta Klemming
fran Arboga framtradde ocksa
i Ar med sin unika hummel, och
vidare framforde gastande spelman fran Narke, Ostergbtland
och Vastmanland sina halsningar, naturligtvis i toner.
En spelmansstamma utan sangaren Lasse Andersson kan knappast tankas, och trots att rosten
misshandlats ilia under midsommarnattens gardsfest pa Fors sateri i Floda svek han into publi-

Tribunen rackte inte till.

En av Sormlands aldsta aktiva spelman> 8^-arige Frans
'Andersson
fran
Sigtuna,
farmtrddde med ett par bejublade nummer.
ken utan sjong dels en gammal
visa om nagra ojabors appelknyckarfard till Julita, varvid ledaren
blev "omkeligen skjuten ihjal",

Tribunen som spelmannen satt
pa var for liten i ar. Hr Wetter
lat namligen tillverka den med
ledning av de inkomna anmalningarna, men sedermera visade det
sig att ett 20-tal av de glada musikanterna inte fick plats, det
kom sa manga oanmalda. De fick
darfor halla till nere p§, marken.
Men vad gjorde det — hellre en
overfylld tribun an en glest besatt. Risken av det senare torde
man dock inte behova rakna med
sa lange den nuvarande ^pelmansgenerationen lever. Deras kansla
for traditionen lever stark, och
att publike.n inte sviker fick man
ater ett talande bevis for. Sormlandska spelman ha*- heder av
midsommardagens festliga Julitastamma.
— r.

Spelmansstamman £ Julita skans den 24/6
snart. Gustaf Wetter hoppades
hanTnteYkuiie lagga fiolen at sidan fast ban skulle borja plugga
pa realen. Och det ar nog ingen
risk.
Fiddlan fran 800-talet

Fercnad pd. mfideltidsinstrumentet fiddla och luta haller fr&n vdnster kantor Ingvar Werssell
och Lasse Andersson for fru Britt Klemming, Arboga, vid en av Skansens gamla stugor.

«

- K.K. 25/6

..

•

I

I •.

Spelmansstamman i Julita
bland de bdsta genom dren
Ordforanden i Sodermanlands spelniansforbund Gustaf Wetter i Katrineholm tog
till tribunen for liten vid spelinansstamman pa Julita skans
in idsom mardagen. Det kom
ett 70-tal spelman, manga av
dem oanmalda, och darfor
fick en hel del halla till nere
pa marken. Men det gjorde
ingeiiting. Det blev en utomordentligt minnesvard stamina, en av de mera lyekade
genom aren, och det omvaxlande programmet innehb'll
sa vitt skilda saker som musik pa det fiiga kaiida medeltidsinstrumentet fiddlan och
en t'laggdnns till minne av de
i kriget stupade. Cirka 3.000
persouer deltog, och de fick
vara med om ett fargsprakande skadespel i den vanaste
av alia vana midsommarhindar, hagnad av vackra knuttimrade stugor och med den
glittrande oljaren i bakgrunden.

12-arige Torbjorn Karlsxon /JVM. Katrineholm for .sow
9tt bronsfat, overrdckt av hr Gustaf Wetter.

Kantor Ingvar Werssel fran
Valskog i Vastmanland gav en
luppskattad "konsert" pa en av
sina fiddlor. De ar tillverkade i ;
Tyskland och baserade pa ett medeltidsinstrument. De bar fiddlorna bar dock inte det ursprungliga utseendet, eftersom de ar
droppformiga. Medeltidens fiddlor
hade raka sidor. Instrumentet ar
sparat sa langt tillbaka som till:
800-talet och lar ha kommit ,fran
Asien. Tidigare var det sexstrangat — numera fyrstrangat.
Till andakt och eftertanke stamdes besokarna av de bada koraler
froken Rut Jakobsson fran Katrineholm sjong. Det var Den signade dag och Den blomstertid nu
kommer, och de vackra orden till
de alderdomliga melodierna passade forunderligt val denna midsommardag.
Tyrolaren och Asagasten dr
Hermann Jlilg utforde till inusikkonsulent Jan Martin Johanssons
musik en flaggdans "till minne av
de i kriget stupade", vilket blev
ett ovanligt och fangslande inslag
i programmet.
Katrina lockade till storskratt
Spelman fran angransande landskap, Narke, ostergotland och
Vastmanland, framtradde, och
Katrina i Klovhalla lockade fram
storskratten med sina roliga
historier och glada Infall. Hon
sjong ocksa nagra fortjusande visor. Sormlands ende nyckelharpospelare, Ake Liljeholm fr&n Gnesta, och hr Gosta Klemming fran
Arboga med sin hummel var ocksa i ar gaster pa stamman. Nyckelharpan var for 200 ar sedan
ett mycket vanligt instrument i
vara trakter, men nu ar det bara
hr Liljeholm, elev av den beromde Eric Sahlstrom, som kan traktera den i Sormland. Det ar viktigt att gamla instrument som
nyckelharpan, fiddlan och manga
andra pa detta satt verkligen blir
levande och inte bara hangs in i
museerna, och detta kan val-knappast ske pa battre satt an vid en
spelmansstamma.
En spelmansstamma utan Lasse
Andersson vore som en stamma
utan fioler. Han var forstas med
i ar' ocksa, och trots att rosten
anstrangts hart under midsommarnattens sjungande pa en privat herrgardsfest, svek ban inte
publiken utan framforde dels en
gammal Julitavisa, dels sin melodiosa tonsattning av prins Wilhelms Dar hemma;
Stamman, som inletts med att
hr Thure Wedberg fran Katrineholm blaste i naverlur och intendent Brynolf Hellner pa Nordiska
museet halsningstalade och uttryckte sin gladje over de arligen
aterkom^mande spelmansfesterna

— Det vaxer inte gras under
fingrarna pa den farbrorn, sade
hr Wetter sedan en av lanets
. aldsta spelman, 84-arige Frans Andersson fr&n Stigtomta, elev till
legendariske Blinde Kalle, spelat pa Julita, avslutades med att alia
ett par av sina bravurnummer. spelmannen framforde osterakers
Det "vaxte inte gras" under brudmarsch. Wetter var som vanfingrarna pa nagra av spelman- ligt glad och talfor nar ban preEfter
nen denna gudomligt vackra dag senterade
senteraa. de olika numren.
-v ^*>-, , .&t blev det lekar och gammaldans.
- allra minst hos minstingen i |Lekledare var fyra stockholmare,
ganget, 12-ange Torbjorn • Karls- |gom pa ett f6rnamligt satt fick
son Iran Katrineholm, som spe- (fart p^ ^§de unga och gamla.
lade nagra Flodalatar. Men ban;
midsommarafton
bar ju ocksa ordentligt spelmans- \
pabra: bans mormors far var Per gtora mangder bes5kare, och midJohan Andersson i Hissjo, som j sommaraf f on noterades over 5.000
fb'ddes ar 1853 och dog 1948. Den-j personer _ Det tor(ie vai ha varit
ne Per Johan var en mycket j nastan lika manga midsommardaskicklig fiolspelare, och det ar 1.1 gen, eftersom man hade cirka
o. m. bans fiol som Torbjorn nu 13.000 pa spelmansstamman. Bilbar. Kopman Arnold Lundkvist i anhopningen var enorm, och midsommardagen blev det inastan parKatrineholm skankte for ett antal keringskaos,
eftersom nagra parar sedan en gul spelmansfana till keringsvakter jnte fanns. Ett 50forbundet som minne av Per Jo- tal bilar blev salunda instangda
han Andersson, som var hr Lund- och forarna hade mycket besvar
kvists morfar, och den fanaA stod med att komma ut. Vidare forevid tribunen midsommardagen. kom trafikfarliga parkeringar p§
Lundkvist ar morbror till 12- den kurviga vagen mellan de'baskans.
aringen Torbjorn, och hr Wetter da nedfarterna till JulitaArr-Pe.
overlamnade under stamman ett
bronsfat fran hr Lundkvist till
den unge spelmannen. Fatet bar
en bild av laroverket i Katrineholm dar Torbjorn skall borja
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Stralande spelmansstamma
trots missnojda besokare
25/6

i sina ylada dn'itc!' r tng«.r hi for stdm'inun. Underst
dersson, ocli ynysLe, Torbjorn Karlsson, smeker felorno. medan t.
tva
Julita skans vid Oljaren norr Har framtradde dagens aldste,
om Katrineholm bar under arens 84-arige Stigtomtabon Frans Andersson, som spelade bl. a. en anlopp blivit samlingsplatsen for tik
polka tillsammans med yngste
allt fler och fler besokare och vid man, 12-arige katrineholmaren
midsommardagens spelmansstam- Torbjorn Karlsson, som foredrog
ma, arrangerad av Sodermanlands marschlat. och Brudskal fran Flospelmansforbund, marktes delta- dabygden. Han erholl minnessak
gare fran flera olika Ian. Man for sitt forsta framtradande i fortorde ha raknat in ungefar 4 000 bundets regi. Fru Edit Soderpersoner genom sparrarna till berg, Skoldinge, som Kattrina i
sjalva festomradet. Utanfb'r fanns Klovhalla, drog ned slarka appladock nagot 1000-tal som kanske der liksom Gosta Klemming, Armed ratta var irriterade over att boga, med sin traktering av humman maste losa 2-kronorsbiljett meln och Ake Liljeholm, Gnesta,
for att over huvudtaget fa nagot som smekte nyckelharpans strangar. Den strosta attraktionen var
till livs.
Med kand bravur holl Sorm- nog kantor Ingmar Werssell fran
landsordforanden G. Wetter lada Bjorskog, som trakterade en fiddvid stamman och programmet flot la — ett paron- eller droppformat
utan avbrott under tva timmar. instrument tillverkat i Brehmen.

Tyrolare med pa >
spelmansstamman
Arrangorerna av lanets spelmansstamma i Julita i midsommar
har nu forsakrat sig om kantor
Ingvar Werssels deltagande. Han
kommer att forevisa det originella
instrumentet fiddla, vilken da'rmed
for forsta g&ngen forekommer vid
en spelmansstamma.
Ytterligare en del kanda spelman har anmalt sitt intresse F^lunda kommer bl. a So1"ende nyckelharpospelarc, A'v,
jeholm fran Gnesta. Sangaren
Lasse Andersson fran Skogstorp
kommer att sjunga en typisk Julitavisa med mycket gamla anor;
det ar visan om "Oja bussar".
Spelmansstamman far aven besbk av deltagare fran den pagaende musikskolan p§, Asa. En hel
busslast yantas namligen till Julita och bland dessa marks en
tvrolare.

t. r. dagens dldste, Frans Anli. kantor Werssell visar upp de
Nar sa Ture Wedberg, Katrineholm, tog till naverluren och blaste "Engelska flottans groggsignal"
hojdes bifallet annu mera liksom
nar spelmanneri fran Soderrnanland, Vastmanland, Narke, Ostergotland och Smaland klamde i
med gemensam kraft i de olika
latarna. Ett uppskattat inslag
utgjorde aven tyrolaren Hermann
Jiilgs inslag da han med stor sidenflagga i tyrolerfargerna utforde "Miraner Fahnenswingen" eller en hyllning till de i kriget
fallna soldaterna. Han tog forresten upp programmet pa band
for att spela upp det vid sin hemkomst till Inssbruck. Efter stamman gavs allmanheten tiilfalle till
lekar och dans kring majstangen.
Qui

Kan ni spela
fiddla?
* Polket 14/6 _
Det ar latt att lara

str&Re och Miles i knat, p& samma
satt som gamba om vilken fiddlan i mycket paminner. Strangarna ar dock inte som pa. 'gamban
sex utan fyra.
Vid Bjorskogsskolans avslutning pa tisdagen spelade tre eleDet ar inte s& sarskilt svart att
ver pa ett mycket ovanligt instrument. Det var tre fiddlor som lara sig sp'ela fiddla. Greppen ar
musiken utfb'rdes pa. Fiddlan ar ett medeltida instrument som givna liksom till exempel pa gikommit till Europa fran Asien o ;h som namns i europeiska skrif- tarren och de olika tonlagena ar
ter redan pa 800-talet men da uipder det latinska namnet fidula.
utmarkta av plasttrlidar. Sjalva
Folket har vant sig till kantor ka instrument. De var relativt bil- kroppen ar droppformad och forIngvar Werssell i Bjorskog for liga, alia fyra gar inte pa mer an men ar mjuk och vacker. Sa.vM.1
att fa h6ra nagot om de alderdom- cirka 500 kronor. Vi tog hem ett tenor-, alt- som sopranfiddlan ar
liga instrumenten.
tenor-, ett alt- och tva sopranin- stamd i ters och kvarter, tenorinstrumentet frS,n lilla c, sopranin— Det kanske bor sagas att just strument.
strumentet fr&n ettstrukna c och
vara instrument inte alls ar gamla nddlorna har en ton Som nar.
utan sa gott som nya, understry- magt &minner om violinenS) aven altinstrumentet fran lilla f.
Den alderdomliga klanggn komker kantor Werssell. For en tid om s^llnaden anda ar vasentlig.
mer sarskilt till sin ratt om man
sedan tog vi hem fyra stycken p& Den _ &lderdomli kl
ar a.
prov fran en verkstad i Bremen
Instrumentet ^pelas med vill utfora barockmusik.
som speciahserat sis pS. historis-

tor Ingvar Werssel spelar pa
en alt fiddla. .

