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itrineholms-Kuriren

pnl 1982. Vecka 15. Nr 86. L6s-nr 2:50. Daglig tidning for Sormland, norra Ostergotland, ostra Narke.
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Ndr Allan Karlsson tarfram sinfiol, dr det inte sdkert att han drar enfolkdanslat. Han spelar ndmligen gdrna Wienermusik ocksd. Foto: Erik Wiksholm.

Nar han var atta ar fick
han sin fftrsta fiol. P& den
larde han sig att spela alldeles sjalv — pa gehor. Nar
han var tio ar spelade han
offentligt f6r f5rsta gangen. Nu har Allan Karlsson, Bie, haft fiolen som
standig foljeslagare i over
60 ar. Han har spelat pa
dansbanor, och han har
f6rt
folkdanstraditionen
och folkmusiken vidare
genom att i mer an ett
halvt sekel ha spelat f6r olika folkdanslag.
Allan Karlsson kan ocksd
tacka fiolen for att han i
dag ar en tamligen berest
man. Tillsammans med
olika danslag och med Katrineholms
spelmanslag,
som han var med och bildade, har han spelat i de fiesta europeiska lander. Nu
far Allan Karlsson Katrineholms kommuns fdrtjansttecken f6r en mangarig,
gedigen kulturgaming.
Sidan 7!

A ARS ALDER FICK ALLAN SIN FORSTA FI
ir jag var liten gjorfg en "fiol" av en
och lite sytrad. Min
riktiga fiol fick jag
igurd Andersson i
Stavtorp. Den koslegentligen 75 ore,
lag fick den gratis,
an tyckte jag beslantarna bast av
ia.
Karlsson, Bie,
spelman vid det
t, var bara 8 ar
ingen nar han fick
Tva ar senare spelan offentligt for
gangen vid en
(agsfest i Strangs>edan dess har det
itskilliga offentliga
fa dan den for Allan,
tart fyller 71 ar och
laft sin fiol som
foljeslagare i over
Lite Ja'ngre fram i
|ka han tilldelas
'holms kommuns
jisttecken. Det ar en
larkelse som bara
(as
kommuninsom svarat for kullinsatser utover det

Sjalvlard
spelinan
som for
musikeii
vidare...

irlsson har, sa vitt han
11, inte haft nagra spel| slakten. Fadern hade
en en fiol, men han spelaaldrig pd den. Atta ar
fstod Allan dar med en fii utan laromastare. Allan
snart Overens med sltt
it.
iarde mlg spela sjalv, pa
iger han. Nagon larare
Inte fOrran 1943 nar Jag
lusikskolan. Men jag tog
sktioner.

nar han fyllde 50 ar fick han Ungdomsringens plakett 1 brons.
Allan Karlson har ocksa fiolen
att tacka for att han 1 dag ar en berest man. Han har varit ute och
spelat 1 atminstone tolv lander.
1953 var han med Svenska
Ungdomsrlngen 1 Frankrlke och
Spanlen. 1954 var han med
Katrineholms spelmanslag till
Finland. Dar spelade han i finsk
radio och framtradde pd Flskartorget. Han har ocksa besttkt Norge, Denmark, Vasttyskland, Holland, Belgian, Osterrlke, Osttyskland, TJeckoslovakien och Tunis!en. Och inom kort blir det en ny
resa, den har gangen till Finland
igen med NBV:s folkdanslag.

t till dans
vt sekeJ har Allan Karlsfolkmusik for olika folkch han har ocksa spelat
»a dansbanor, bl.a. vid
IBie.
n han med 1 NOV:s
slutet av 1940-talet var
och bildade Katrinemanslag. I Over 20 ar
irit sektionsledare for
Ungdomsrlngen, och
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Spelmannen Allan Karlsson framfor sitt hem i
Bie, den over 100 ar gamla flygeln till doktorsvillan
pd Biedsen. Foto; Erik Wiksholm.

D Folkdanslfitar
Allan Karlsson har halllt sig till
fiolen. Viserligen prflvade han pa
att spela klarlnett en gang, men
ganska snart satt fiolen dter under hakan. Atskilliga ar fOrstas de
folkdanslatar som han Oval in pd

sin fiol, och folkdanstraditionen
haller Allan styvt pa. Han tycker
det ar synd att folkdanslagen alltmer gar ifran folkdansen for att
istallet agna sig at folklig dans.
D Uppvisning
Ska det vara uppvisnlng sa ska
det, tycker Allan Karlsson. Han
menar att danslagen inte ar ute
och dansar enbart for att roa sig
sjalva. De har en publlk ocksa att
ta hansyn till.
Nar Katrineholms kommun bestamde sig fOr att ge Allan Karlsson kommunens fOrtjansttecken,
motlverade man detta med att Allan genom att spela folkmusik i
Over 50 ar fOr olika folkdanslag pa
ett vardefullt satt fort folkdanstraditionen och folkmusiken vidare.
— Jag blev helt Overraskad nar
jag fick beskedet att jag skulle fa
fortjansttecken, sager spelmannen sjalv.
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