
GÖS 

70 spelmän gjorde Uppsalasuccé 
med fiol, nyckelharpa och spilo-pipa 

Sjuttio muntra spelmän med fioler, klarinetter och nyckelharpor möttes 
på söndagen till spelmansstämma på Norrlands nation i Uppsala, där applå-
derna smattrade i fullsatt hus. 

Det var en grann uppvisning, både 
individuellt och i lag, som folkmusi-
kens män och kvinnor f rån Dalarna, 
Sörmland, Stockholm och Uppland be-
redde den entusiastiska publiken. Stor 
succé gjorde inte minst Knis-Kalle 

f rån Leksand som demonstrerade det 
gamla instrumentet spilopipa. 

På bilden två glada deltagare i 
s tämman: Edit Näslund (till vänster) 
och Dagmar Norlinger, Upplands spel-
mansförbund — Se artikel sid. 8. 
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De fyra lagledarna: fr. v. Einar Kindström, Stockholm, Jan Marin Johansson, 

Sörmlands spelmansförbund, och John Olsson, Uppland, och Knis 
Karl Aronsson, Dalarnas d:o. 

Spelmansglädje i Uppsala 
UPPSALA 16 nov. — (St.-T.) Norr-

lands nation i Uppsala invaderades på 
söndagen av fioler och klarinetter och 
nyckelharpor samt ett 70-tal glada spel-
män, därav 4 kvinnliga, från Dalarnas, 
Södermanlands, Stockholms och Uppland.' 
spelmansförbund. 

De marscherade in till Gånglåt från 
Mockfjärd varefter Upplands spelmans 
ordförande E. G. Hägg hälsade och hr 
Nils Presto betonade spelmansrörelsens 
förmåga att fånga ungdomen och bli en 
värdefull faktor i ungdomsarbetet. Efter 
en polka av Hjort-Anders Olsson gav ett 
Leksandslag med Knis Karl Aronsson som 
ledare gamla Dalalåtar och !'Knis-Kalle" 
demonstrerade det gamla instrumentet 
spilopipa. Sörmlänningarna spelade bröl-
lopsmusik med Jan-Martin Johansson som 
ledare. Från Stockholms spelmansgille, 
där alla spelmän som bar i Stockholm 
samlats under en hatt, hade kommit tre 
hälsingespelmän, som bl. a. visade sitt 
kunnande i en vals av ledaren Einar 
Kindström. Med nyckelharpor och klari-
netter kom så upplänningarna under den 
säkre riksspelmannen Johan Olssons led-
ning och till sist blev det grant samspel. 

Det var fullt och applådvilligt hus, som 

-Yf. 

Stockholmstösen Ingrid Carlsson, stämmer 
sin "fela". 

av den nye ÖD-dirigenten, redaktör Carl 
Godin, fick en lärd lektion i "folkmusiken 
i musiklivet". Vallåten är den ursprung-
ligaste i svensk folkmusik som man kan 
följa 600 år tillbaka och som inspirerat 
många av de stora kompositörerna. Upp-
lands spelmansförbunds märke i guld ut-
delades till spelmansveteranerna August 
Borg och August Bohlin, som samtidigt 
blev hedersledamöte Gustav Hertsjö, en 

v 
spelman från Stockh 
värdförbundet den 
han komponerat just 
och tillägnat Upplant 
som med detta första 
hade sin mest lyckadf 

överlämnade till 
ämliga gånglåt 

r denna stämma 
spe. länsförbund, 
>ra spelmansmöte, 
'ag hittills. 



SÖDERMANLANDS 
SPELMANSFÖRBUND 

Folkmusik från fyra landskap på upsalastämma. 
Två veteraner hedersledamöter i 

Uplands spelmanstörbund. 

August Borg (t. v:) och August Bohlin. 
Uplands spelmansförbund hade i går 

anordnat en lyckad spelmansträff på 
Norrlands nation, där en talrik publik 
fick vara med om en särdeles omväxlan-
de och medryckande uppvisning av låtar 
och polskor i riklig mängd. Stämman 
fick sitt speciella intresse genom att re-
presentanter från andra landsändar 
också kommit tillstädes. Det var, för-
utom det manstarka hemmalaget, durk-
drivna spelmän från Dalarna, Sörmland 
samt från Stockholms spelmansgille, 
som var för sig föredrog några för sina 
landskap karakteristiska låtar. Som 
effektfull inramning av programmet 
gav de femti spelmännen tillsammans 

; några frisjta prov på äkta och frisk 
I upländsk folkmusik. 

Efter en pampig inmarsch av den stora 
1 skaran nationalklädda spelmän — och kvinnor — till tonerna av Frisells gånglåt, hälsade Uplandsförbundets ordförande E. G. Hägg i några hjärtliga ord publik och deltagare välkommen. Sedan Nils Presto talat något om spelmansförbundens uppgift 

och hela ensemblen utfört Karis-Pers pol-ska, kunde de olika lagen börja sin uppvis-ning. Dalalaget bjöd på några ålderdom-liga melodier, som framfördes mycket säkert och stiltroget, Sörmlandslaget im-ponerade särskilt med en mycket fint arrangerad bröllopsmusik, som klingade alldeles förträffligt och verkade som rena kammarmusiken. Stockholmsgillet repre-senterades av uteslutande hälsingar, varför man fick höra detta landskaps litet svår-modiga men fascinerande melodier, och se-dan var det uplänningarnas tur att visa några prov på en ljusare och gladare folk-musik med Gås-Anders' fantasifulla melo-dier som lyckade inslag. 
Sedan bröderna Tallroth ytterligare 

utfyllt programmet med några låtar för 
fiol och klarinett, höll red. Carl Godin 
ett anförande om 

Folkmusikens^betydelse i musiklivet. Den spelmansmusik som vi i våra dagar lyssnar till är inte av så gammalt ursprung som man vill tro. Mycket av vår folkmusik, kanske det mesta, får anses som sjunket kulturgods, men i den folkliga traditionen har detta musikmaterial fått sin speciella folkliga prägel. En växelverkan har under olika skeden rått mellan folkmusik och 
(Forts. fr. l:sta sidj konstmusik. Båda är beroende av varandra. Det gäller för spelmansförbunden och öv- j riga dylika sammanslutningar att väl vårda det bästa av de folkmusikaliska skatterna och därigenom taga- aktiv del i musiklivets vidare utveckling. 
Efter föredraget följde lutsång av 

Marianne Jönsson, -vars trevliga utfö-
rande av skilda visor livligt senterades 
av publiken. Ordf. Hägg kallade där-
efter till hedersledamöter ett par av 
Uplands spelmansförbunds verkliga ve-
teraner, August Bohlin och August 
Borg. De välförtjänta herrarna fick 
mottaga förtjänsttecken och förbundets 
diplom. Den alltigenom lyckade spel-
mansstämman avslutades med en liten 
konsertavdelning av hela skaran med 
Nils Presto som entusiasmerande ledare. 
Det blev friska toner som strömmade 
från fioler och nyckelharpor i Gärdeby- ; 

låten, Mårten Anderssons vals och den 
utomordentliga brudmarschen i F-dur 
av Uplands geniale folkmusikskapare 
Gelotte. 


