Spelgladje trots regn
pa jubileumsstamma

Spelman och kvinnor fran Ylenurme folkmusikensemble i Estland underholl med sitt hemlands toner.

Vill utveckla Julita
Den nye chefen for Nordiska museet, Lars Ldfgren, vill
satsa mer pa Julita gard och
museer. Det klargjorde ban
for KK pa spelmansstamman
under midsommardagen.
Nu ska det bland annat
satsas pa att fa till ett Sveriges lantbruksmuseum pa
Julita gard.
Lars Lofgren tilltradde som
chef for Nordiska museet den
forsta april i ar, efter en tid som
chef for Dramaten i Stockholm.
Nagot som nu tycks innebara
Nordiska museets nye chef
vinst for Julita gard.
- Jag ar valdigt intresserad Lars Lofgren tycker mycket om
av Julita, sager han till KK Julita gard. Han har flera prodirekt efter sitt inledningstal pa jekt i luften som syftar till att
gora garden mer kand. Foto:
spelmansstamman i Julita.
- Av museets manga gardar Mats Gustafsson.
ar Julita den finaste, anser Lofgren.
Han lovar att delta i fler evenemang och att gora sitt basta
for att utveckla garden.
Det har han stora mojligheter
fcpKT A LA CAKTE
att gora da Julita gard sedan
lange ingar i stiftelsen Nordiska
museet. Lars Lofgren vill nu
utveckla samspelet mellan
ha<lci M>pior
museet och Julitafb'rbundet.
Bland annat bur det troligen en
-fnau
. -»•
hostmarknad pa Julita.
- Vi ska oka intresset for Julita och gora garden mer kand,
sager Lofgren.
En stor satsning bur Sveriges
lantbruksmuseum som planeras
till Julita gard.
- Vi vill anvanda den gamla
ladugarden for detta, men hela
omradet bur ju en del av Sveriges lantbruksmuseum, berattar
Lars Lofgren.
Han vill utveckla det "miljokollo" som anordnades tidigare i
ar. Lofgren vill att ocks& att
larare ska kunna battra pa sin
miljokunskap p& Julita.
Drottninggatan 1
- Vi ska fb'rsoka fii Julita att
Katrinenolm.
samarbeta med till exempel
0150-501 40
Skansen och andra friluftsmuseer, sager han.
isexempel galler fran 24-bilders
JOHAN PFRIEM
egativ farg 1 3 5 - f i l m (24 x 36).
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I hela USA firms det
omkring 70 personer som
spelar nyckelharpa. Ami
Tarnstrom fran Vallingby,
med sommarbostad i Julita,
traffade av en slump en av
dem via Internet Pa midsonunardagen besokte de tillsammans
spelmansstammans 70-arsjubileum pa Julita gard.
Det var i September fbrra aret
som Ami Tarnstrom skrev till en
fragelada pa det varldsomspannande datornatverket Internet
om nyckelharpan. Hennes fraga
snappades upp av Sheila Morris
i Denver, Colorado. Detta blev
upprinnelsen till en vanskap
som till en bb'rjan upprattholls
av elektroniska brev. Detta fram
till i januari i ar. Det var namligen da som Sheila bestamde sig
for att komma till nyckelharpans
hemland Sverige.
Ovanligt intresse
Sheila berattar om hur det i
USA ovanliga intresset skapades
hos henne:
Jag gick for att lara mig
hambo och gillade musiken,
sager hon.
Nu har hennes intresse for
den svenska musiken ocksa
utvidgats till ett narmare intresse for Sverige och Skandinavien.
Hon har till och med sytt en egen
folkdrakt.
- Att ha pa vara uppvisningar,
berattar hon.
Sheila Morris berattar vidare
att det firms en amerikansk
organisation for Nyckelharpans
vanner, "The American Nyckelharpa Organisation". En amerikansk term for instrumentet
finns, men den vill Sheila bojkotta.
- Jag tycker allt att vi kan
lara oss att saga nyckelharpa
istallet, sager hon. Om tva veckor aker Sheila tiUbaka tiU USA.
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For 70 ar sedan var man langt
ifran den internationella och
hogteknologiska varld vi lever i
nu. Da fick man arbeta lokalt
och bilda foreningar med manniskor i den narmaste omgivningen. Precis sa gjorde sormlandska spehnan och skapade
1925 Sormlands Spelmansforbund. 1927 holls den forsta
stamman pa Julita gard, nagot
som kom att bli tradition.
Tvajubileer
Pa midsommardagen i ar var
det exakt 70 ar sedan den forsta
stamman holls. Och i ar fyller
aven Katrineholms spebnanslag
50 ar. Jubileerna firades med
manga evenemang och uppvisningar av spehnan. Dessa kom
fran Sormland men aven andra
platser i Sverige, och fran Estland hade Ylenurme Folkmusikensemble rest och bjod pa sin
musik och visade upp traditionella instrument. For att fa plats
Pd en spelmansstamma har dven dansen sin givna plats. Pa
med sa manga arrangemang den nya dansbananpa Julita gard gavs manga smakprov.
som mbjligt anvandes aven den
nya dansbanan. I stugorna och
buskarna stod sma grupper av
spehnan och underholl. Vadret
I DAG STARTAR VAR STORA
kunde dock ha varit battre. Den
traditionella paraden fick stallas
in pa grund av regn. Storre delen
av spelmansstamman gynnades
dock av uppehallsvader.
- Pubukantalet var val inte
riktigt vad vi hoppats pa, sager
Torsten Gau.
Han representerar Sormlands
Spehnansfbrbund som tillsammans med Julitaforeningen
arrangerade Spelmansstamman.
Han verkade and& nojd med att
cirka 2 500 personer kom trots
vadret.
Text:
JOHAN PFRIEM
Foto:
MATS GUSTAFSSON
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Spelmansstamman
pa Julita gard firade
70-arsjubileum pa midsommardagen.
Till
stamman hade Ami
Tarnstrom och Sheila
Morris tagit sig. Sheila
ar en av USA:s 70
nyckelharpespelare.
Hon och svenska
Ami traffades av en
slump pa Internet forra aret.
Omkring 10 000 personer hade tagit sig till
Julita pa midsommaraftonen.
SIDORNA 3 och 10.

