Spelmansstamman £ Julita skans 1956

Fern landskaps allmogespelman
dros 10.000 till Julita Skans
Dagens Nyheter 25/6 1956

deltagaren, Frans Andersson — med 8.'f ar pa nacken — frdn Stigtomta, strok felan lika sdkert som Torbjorn Karlsson, 12 ar, Katrineholm.
Ture Wedberg, Katrineholm, bldser i ndverlurar, Ingvar Werssell, trakterar fiddlan medan Gosta Klemming
tar tonen pa "hummeln"

Jonglering med fana
Polket 25/6 1956
pa Spelmansstamman
Framlockandet av toner pa ett flertal originella instrument
och tonkaskader fran ett 60-tal violiner bidrog till att gora 1956
ars spelmansstamma vid Julita skans till succe. Det blev en solskensdag i verklig mening, och ett gott gemyt introducerades
av sormlandsforbundets spelmansordforande folkskollarare Gustaf Wetter med en humoristisk presentation av program och soloartister.
Han konstaterade forst och
En anslaende punkt var dokframst att man fatt anmalan om
tor .Herman. Jiilgs "Meraner
deltagande fran ett 30-tal spelFahnenschvingen", en jongleman — det koon 60! Det blev saring" med fana, allt utgorande
lunda gansika trangt pa den hopen hyllning till fallna krigare,
sniekirade "scemen", men samjan
enligt tyrolsk tradition.
liksom sipelgladjen var stor.
Publiken var val med pa noterSp'elm'annen ta,gade in med fanar i spetsen och i sikaran sjmtog na och appladerade livligt allt som
i franiista "roten" aldstingen i bjods. Gusitaf Wetter uttalade inatt
g&ngiet 84-arige Frans Andersson, ledninigsviis forhoppningen
Stiig'tomta, och yngstingen 12- stammotraditionen vid Julita skulariige Torbjorn Karlsson, Katrine- le bevarais lange och att det komholni, bada som tiiddigaire namnts mer att finnas publikt underlag
stammodebutanteir. Intendenten ar hojt utom allt tvivel. Ostervid Nordiska moseet Brynolf Hell- akers brudmarsch var den sista
l&ten for &rets sitamima, och med
ner halsiningisitalade.
Och sa ruilades det tva tinitnar den hyllades ocksa ett brudpar.
langa programmet upp. "Katarina
i Kloviialla" hade fatt ta Frans
Andeirsisons arm vid inmarschen,
och hon gav s& smaninigoim prov
pa sitt byigdemalsberattande och
aven nagon eanigistump hann hon
med innan avresan till Ericsberg,
dar annu ett engagemang vantade.
Den 60-hO'Vdad© violinorkestern
med ositgotar, narkimgar, vastmanlanningar, smalanningar och
sormlanningar lat gang pa gang
strakama locka fram kanda folkvisetoner.
Och sa var det soloartistema:
Ture Wedberg, kand naverliursblasare, blaste in stamman pa
det kravande instrumentet, smalandsoirdforanden Gosta Klemming
speiade "hummel" — ett mycket
sallsynt instrument — och kantor
Ingvar Wersell fran Valskog trakterade fiddlan. Ake Liljeholm,
Gnesita, presenterade nyckelharpan och Lasse Andeirssoii, Sikogstorp och Ruth Jacobsson, Katrineholm, svarade for sangligt valIjud.

Vid Julita Skans intill den vackra sjon ftljaren norr om Katrineholm samlades under midsommarhelgen narmare 10.000 personer. Festligheterna kulminerade pS midsommardagen, nar Sodermanlands spelmansforbund holl sin traditionella spelmansstamma under deltagande
av allmogespelman aven fran Ostergbtland, Vastmanland, Narke och
Smaland.

Har upptradde dagens aldsta, 84arige Frans Andersson, Stigtomta,
tillsammans med 12-arige Torbjorn
Karlsson, Katrineholm. Har smektes
det markliga instrumentet hummelns
strangar av ordforanden i Smalandsforbundet Gosta Klemming.
Har
trakterades nyckelharpa och blastes
i naverlur, och som klimax spelade
kantor Ingvar Werssell fran Bjorskog p£ fiddla, vars data gar langt
tillbaka pa 1800-talet. Instrumentet, som uppvisades i tva olika
exemplar, dels tenor- och dels alpfiddla, tillverkas nu i Bremen och

har en vacker paronform och en
sprod och tilltalande klang i strangarna.
Intendenten vid Nordiska museet
Drynolf
Hellner halsningstalade,
Lasse Andersson sjong till luta, det
hela togs pa trad av en tysk, Hermann Jugl, som kommer att spela
upp tilldragelspn vid sin aterkomst
till Innsbruck i Tyrolen. Han gav
aven uppvisning i en fanparad, som
komponerats till minne av de i kriget fallna soldaterna. Stralande sol
gynnade evenemanget.
(DN, Katrineholm.)

