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En spelman frdn
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Vem har inte hort, njutit av eller
dansat »kultiirellt» till den smekande
valsen »En afton pa Oljaren»? Just
nu gor den valsen sitt segertag over
landet. Den har inspelats pa gram-
mofon av Nisse Linds trio och pa
andra sidan finns »Dansen pa Svinn-
sta skar». Bada hora till varje drag-
spelares repertoar qch efterfragan pa
denna skiva ar sa stor i musikaffa-
rerna, att man inte pa langt nar kan
tillfredsstalla alia spekulanter.

Men hur m£nga ar det som vet
vem som komponerat den tjusiga val-
sen? Det ar inte meningen att detta
stall bli nagon fragesport, men for-
modligen ar det inte sa manga som
kanner till »Oljarens» upphovsman.
Tonsattaren heter Philip Widen, ar
bosatt i Stockholm dar han har mu-
sikskola, spelar da och da i radio,
(fiol och mandolinbanjo som speciali-
tet), spelar in nagon film eller »dik-
tar musik».

Widen har inte for inte kallat sin
vals for Oljarevalsen — han spelade
den forresten harom dagen for Kuri-
rens redaktion pa sin 1,000 kr. ita-
lienska fiol. Han ar osterakrare till
borden, f odd vid Nederhultstugan och
uppvuxen dar. Hans foraldrahem
ligger nu vid Hallby i narheten av
Skogen. Fadern, Anders Widen ar
fiskare och har i ar fyllt 75. An i
dag fiskar han i Oljaren. Fran hem-
met har utgatt en skara pa tio barn,
alia musikaliska. De bo i Stockholm
utom en, som ar bosatt i Katrineholm.

Nagra ar fore 1920 kom Widen till
Katrineholm, forst som springpojke.
Han blev senare anstalld vid avsynin-
gen pa Kullager. Harstades tog han
lektioner for Bernhardsson-Sandsten,
fullgjorde sedan varnplikten och fort-
satte sedan musikstudierna i Stock-
holm privat for en larare vid Musika-
liska akademien, dar han ock gjorde
debut.

Widen har som sagt musikskola i
Stockholm. Han undervisar i violin,
mandolin, gitarr och cello samt mu-
sikteori. Mest kand ar han dock som
tonsattare.

— Det ar inte bara spelmansvalser
och kulturella saker jag komponerar,
sager han. Hittills har jag skrivit
ett 25-tal kompositioner, darav ett
flertal »tyngre» saker, sasom tva se-
renader, en menuett och ett inter-

dljarevalsens pappa, Philip Widen
(till vanster) tillsammans med en
kand allsangsledare fran Bollnas,
redaktor Hager.

mezzo. Men for att kunna leva mas-
te man ocksa agna sig at den bredare
publiken. Jag brukar ocksa da och
da spela i radio. Nyligen spelade jag
med Ragn. Schelen och nu har jag
satt ihop en spelmanskvartett som
skall spela opp for Radiotjanst nar
som heist. Min storsta framgang hit-
tills ar »01jaren». Den har spelats
in pa Sonora och av de senaste rap-
porterna att doma har skivan gatt
ut i omkring 40,000 exemplar. Den
spelas ocksa flitigt pa danser o. d. att
doma av avrakningarna fran STIM.
Aven min andra 'stora' vals 'Vid
Tannforsen' har gatt bra, men den
kom i gang senare och borjar just nu
bli verkligt popular. Jag har ocksa
varit med om att spela in en film.
Det var musiken till ett avsnitt ur
^Gentleman att hyra». Det var Olle
Jonny pa dragspel, jag pa mandolin-
banjo och Gunnar Turesson, som
sjong sin egen vals: Nu ankrar ett
skepp. Det var roligt att sedan se
filmen och lagga marke till att de
bada militarerna, som simulerade mu-
siken, verkligen gjorde sin sak bra.

Speleman Widen fran Osteraker ar
alltsa flitigt anlitad, men just i dessa
dagar njuter han semester i hembyg-
den.

17 landskap dansadt
daldaw i Lihkoping

(Fran Sv. D:s utsanda medarbetare.)

LINKOPING, sSiK?a«. Olof
Tillman fran Flock i Dalaraa fick
riksspelmansinarket pa Skansen
1910, for ovrigt det forsta marke
av detta slag, som delate ut, den
gangen av ajalve Anders Zorn. Nu
blanker guldmarket pa hans svarta
flodavast, och pa sondagen fick deni
yngste sonen sitt bronsmarke, medan
den nast yngste erovrade diplom.
Och darmed har hela svardssidan
inom den tillmanska familjen tecken
pa att de aro spelman.

Det var inte att undra pa, att appla-
derna danade sarskilt kraftigt och lange,
da de bada broderna Nils och Hilmer
Tillman "spelade upp" infor juryn vid
riksspelmansstamman i Linkoping pa son-
dagsformiddagen. Professor Sven Kjell-
strom oeh hans bada medhjalpare, redak-
tor Olof Andersson och malarmastare E.
Reinholdsson, nickade igenkannande at
flodapojkarna, medan pappa Olof och
aldste sonen med samma namn spetsade
oronen for att lyssna mer kritiskt an till
nagon annan av de 42 bygdemusikanter-
na. Det forpliktar att heta Tillman och
vaxa fran Floda!

Flodafamiljen var emellertid inte de
enda kanda spelman, som understallde
sig den sakkunniga juryns kritik men
det blev blott sex forunnat att fa det
atradda silvermarket, namligen G. A.
Jernberg, Osterby bruk, Uppland, K. F.
Jernberg, Stockholm, E. V. Gustafsson,:

Karlstad, Svante Pettersson, Larbro, Got-
land, Josef Lindeskog, Ringarum, Oster-
gotland, och Olle Asklof, Itvidaberg, Os-
tergotland. Liksom dussinet bronstagare
och precis dubbla antalet diplomerovra-
re fingo de sina fina utmarkelser av gre-
vinnan Brita Bielke pa Sturefors vid av-
slutningen pa utstallningsomradet pa son-
nadseftermiddagen.

Innan man kommit sa langt pa pro-
grammet att uppbrottets timma var da-
gen, hade man emellertid annu en gang
hunnit bjuda linkopingsborna och alia
andra ostgotar, som vallfardat till stifts-
staden denna dag, pa ett lysande skade-
spel. Det var pa Folkungavallen, dar de
(!00 folkdansarna, representerande 17
landskap, for sista gangen denna riks-
stamma svangda om i dansen till toner-
na fran de 60 musikanterna, som folk-
skollarare Gustaf Wetter fra Katrine-
holm pa rekordkort tid trimmat samman
till en valklmgande orkester. ;

I denna del av programmet framtrad-
de aven rikskongressens ende medver-
kande outsider, biskop Tor Andrse, som
talade karnfyllda ord om hembvgden och
ungdomen, och operasangare Gosta Kjel-
ertz, som valt att sjunga nagra foster-

landska sanger.
Ginst.


