Torsdagen den 20 juni 1957
Sodermaniands Spelmansforbund halsar Er valkommen
till den traditionella

SPBLMAMSSTlMJttJLW
a JULITA SKANS midsommardagen kl. 13,00.
Valkomstanfo'rande av intendenten vid Nordiska
Museet Sam Owen Jansson. Efter spelmansstamman DA1NS Qgh LEKAR kring midsommarstangen under ledning av erfarna ledare.
Bilparkering pS Mnnktappan.

Ett 70-tal spelman fran Uppland, Vastmanland, Narke,
Smaland, ostergotland och
Sodermanland talar till Er tonernas sprak fran gamla tider.

Ni ar aven hjartligt valkommen till

SlJinniHtii pA Stifsfahohn
sondagen den 23 juni klockan 13,30.

Nyckelharpolekaren nummer ett
till Julita pa spelmansstamma
Det drar ater ihop sig till
stor spelmansstamma midsonimardagen pa Julita skans
for Sodermaniands spelmansforbund. Ordforanden folkskollarare Gustaf Wetter i
Katrineholm brukar ha tur
att till varje stamina fa fram
extra attraktiva programinslag — iiven om "de vanliga"
spelmannen i och for sig ar
tillracklig anledning att dra
stora ahb'rarskaror — arets
stamina ar inget undantag.
Eller vad siigs om att man
som medverkande far inte
bara Sveriges utan hela Europas skickligaste nyckelharpolekare, Erik Sahlstrom fran
Tobo?
Intendenten och bibliotekarien
vid Nordiska museet fil. lie. Sam
Owen Jansson skall valkomsthalsa. Ledare for lekarna blir Maj
I Britt Kjellander, kand som lekledare fran Skansen. Hon kommer
dessutom att ha ftera lekledare
med sig, varfor det blir finfina
mojligheter for bade ung och
gammal att under sakkunnig ledning fa svanga om .kring majstangen till spelmannens musik.
Stamman kommer att blasas in
av Thure Wedberg pa naverlur
och vidare medverkar andra kanda spelman sasom Ingvar Werzell med fiddla, Gb'sta Klemming
med hummel, Erik Sahlstroms
larjunge p§. nyckelharpa Ake Liljeholm och, som forut sagts, hr
Sahlstrom sjalv.
Ett 80-tal spelman
fran i forsta hand Uppland, Varmland, Narke, Smaland, ostergotland och Sormland vantas komma
till stamman. Nar stamman ar
slut blir det avresa till Vingakers
hotell, dar spelmannen har samkvam.
Spelmanisstiimma iiven
vid Savstaholm
Sondagen den 23 juni anordnas
en spelmansstamma av mindre

r

format pa planen framfor Savsta- att SodermanlandiS spelmansforholms islott. Aven om antalet spel- bund fatt ett varmhjartat brev
man inte blir sa stort som i Juli- fran landshovding Bo Hammarta, torde Savstaholmsstammanan- skjold i vilket han tackar for
da locka en stor publik. Savsta- spelmansforbundets medverkan
holmsparken ar ju klassisk spel- under kungens besok vid Uppsa
mansmiljo och det bor bli en ba- kulle.
de se- och horvard stamina aven . Han vitsordar ocksa attrkundar. Innan dess har spelmannen gen uttalade sin stora gla'dje over
bevistat hogmassan i Vastra Ving- att det var sormlandska spelman
akers kyrka. Till Savstaholm blir som pa detta satt svarade for det
det avmarsch fran hotellet. Rek- musikaliska inslaget. Landshovtor L. O. Jacobson pa Savstaholm dingen uttalar sitt personliga tack
har lovat halla halsningstalet vid for den gladje han kande over
stamman.
att spelmannen fick tillfalle att
medverka och for att de fullgjorBrev fran landshovdingen
de sin uppgift pa ett sa utomorI sammanhanget kan namnas dentligt satt.

IULITA SKANS
Midsommarafton kl. 15 LEKAR kring majstangen. Kl. 20
GAMMA I, och MODERN DANS. • Midsommardagen SPELMANSSTAMMA kl. .13. LEKAR kring majstangen kl. 15.
Kl. 20 HALLINS och ALLANS ORKESTRAR spelar upp
till D A N S. • For ovrigt s e d y a n l i g a arrangemang.
BUSSTURER: Midsommarafton fran Katrineholm ordinarie
turer. EXTRA TURER kl. 19,45 over Bie och Marmorbyn.
Fran Vingaker kl. 20,15. Fran Julita kl. 22,15 samt ater
efter festens slut.

S6DERMANLANDS, 6STERG6TLANDS och 5REBRO
LANS SPELMANSFORBUND
anordnar

STOR SPELNANSSTANMA

Sondagen den 18 aug. kl. 14 vid BREVENS BRUK
dit allmanheten inbjudes.
Ett stort antal spelman fran de olika landskapen delta och
framfora latar saval gemensamt som i mindre spelmanslag
och grupper. — Medverkan av Axel Norling, Geta, som
berattar pa akta ostgotamal. Uppvisningar av Hemgardens
folkdanslag. Folklekar.
2 kr. — Hjartligt valkomna.

"Lasse med I utan"
till Julitafesten
"Lasse med lutan" — sangaren Lars Andersson — har
ju blivit nagot av en "institution" inom Sodermaniands
spelmansforbund. Publiken
pli spelmansstammorna raknar det som tradition att mellan latarna fa lyssna till hans
trevliga sanger, och i dag kan
vi omtala, att midsommardagens stora spelmansfest p§.
Julita skans gastas ocksS av
hr Andersson.
Bilparkeringen ar ordnad p§ ett
bra satt i ar, namligen under vakters bverinseende pS Munktappan. I f jol blev det besvarligt med
den valdiga tillstromningen av
fordon, men i §r — da man givetvis raknar med samma massin/asion som i f jol. — skall nagta
oarkeringsproblem inte behbva

Nio lans speiemdn pa Julita
bjod 2,000 pa glad musikfest
Midsommardageu gick helt
i i'olkmusikens teckeii pa Julita skans. Sormlands spelmansi'orbund hade sin sedvanliga stamina med deltagande aA* ett sjuttiotal spelman — varav en kvinna! —
Iran Lappland, Sormland,
Narke, I'ppland, Viistmaiiland, ostergotland och Sma-

land. Man fick nu inte den
bakgrund av bla hinimel och
stralande sol som man hoppats pa, men trots kylan och
gravadret hade ett par tusen
miisik- och danslystna samlats. Med tva fanor i spetsen
kom spelmannen tagande i
sina fargglada drakter till tonerna av »Ti budom och
Hoinmaretis gladje».
Folkskollarare Gustaf Wetter,
Sormlands spelmansforbunds ordforande, valkomsttalade, och darefter sattes fiolerna till hakan
och Skoldinge skanklat — upptecknad av folkskollarare Wetter
efter
Katrineholmsspelmannen
Karl-Erik Lind, en larjunge till
den kande folkmusikern Widmark — varmde de lyssnande.
Pa grund av den raa luften, hande det att man fick lov att stamma om. fiolerna, men det drojde
inte lange forran bade dessa och
de fran borjan litet »navakrumpna» spelmannen hade varmts upp
ordentligt. Det var inte manga
fotter som holl sig stilla vid den
spelgladje som framkom i den
polska, som Per Johan i Hissjo
skrev till sin nittioarsdag. En

vacker och melodisk vallat fran
Smaland blaste Thure Wedberg,
Katrineholm i sin naverlur.
LeArande tradition

Om midsommarfirandet for tvahundra ar sedan talade intendenten och bibliotekarien vid NorForts. A sid. 11 —

Nio lans.

Forts, fr. sid. 1 —
diska Museet i Stockholm, Sam
Owen Jansson, och citerade Karl
von Linnes berattelse om ett besok i Falsterbo en midsommarafton di det dansades kring maj^
stangen. Han uttryckte sin stora
gladje over att man pa detta satt
haller traditionen levande och
over forbundets stora insats nar
det galler att fora spelmansarvet
vidare. Han avslutade sitt anforande med att utbringa ett leve
for spelmannen och folkmusiken.
Eric Sahlstrom, Sveriges
och varldens skickligaste
harpolekare, framfiirde nagra
vackra ganila latar pa sitt
ovanliga instrument. Ett annat originellt instrument,
namligen hummeln, trakterades av smalanningen Gosta
Klemming, som spelade en
polska.
En liten kyrklig visa fran spdra Narke spelade Bertil Rydberg,
smalanning till borden, vilken
senare utnamndes till aktiv med'
lem i Sormlands spelmansforbund.
Ett mycket uppskattat inslag
utgjorde Lasse med lutan, alias
Lars Andersson som charmfullt
foredrog Ga pa dompen av Froding och darefter prins Wilhelms
»Flickorna darhemma*.
Efter en liten paus satte musiken i gang igen, men denna
gang var det tillatet att ta sig en
svangom och det gjorde man under sakkunnig ledning av Map
Brit,t Kihlander och tre andra lekledare fran Skansen i Stockholm.
Maj-Britt Kihlander och Erik
Lindell visade hur man skall dansa en riktig sormlandsk slangpolska, och hur en. akta smalandsk polska skall se ut demonstrerade Gosta Klemming med
fru.
Sa avslutades till sist spelmansstamman vid Julita skans
och spelmannen gav sig i vag till
Vingakers hotell dar kvallen avslutades i god stamning och med
mycket musicerande.
Ki.

Thut'c Wedbeiy blaaer I sin niiverlur, och Eric Sahlstrom leker
pa, sin nyckelharpa.

