
Star klangfrojd pa
spelmansstamman

Ett idogt sondagsregn tillat inte att den planerade spelmansstamman holls pa Tore-
kallberget. Nu forflyttades den till Blombackaskolans aula, dar den utvecklades till en
charmfullt improviserad tillstallning, som gav prov pa mest skilda spelstilar och nagra av
allmogemusikens manga provinsiella sardrag och dialekter. Ett 80-tal spelman fran skilda
delar av lanet hade mb'tt upp och 83-arige Fritz Karlsson fran Nykoping stod i schwung
och strakhantering inte sina 50—60-ar yngre spelmanskollcger efter.

kelharpor bland alia strakarna.
Tumbaduon Bertil Bystedt och
Axel Hammarberg fbrde fram har-
jedalsmusiken rned en ganglat och
en vals, vilka bada understrbk det
latt elegiska i denna landsantu
folkmusik.

Vidare framtradde en grupp u
Stockholms spelmansgille med ska
nelatar, Nynashamns spelmanslaj
med nagra latar fran Gotland oc
Nykbpings manstarka spelmanslag
vilkens numerar endast bvertraf
fas av Sbdertaljelaget, som va'xe
sig allt starkare saval numeral
som kvalitetsmassigt. Det senar
satte punkt for aulaprogrammetj
med en ridmarsch fran Ostsrha-
ninge och detta pa ett satt son]
borde tillfredsstalla alia stadend
allmogemusikintresserade.

Berattigad entusiasm rbnte den fingerfardiga trion Olof Hellman,
Erik G Fogelstrbm och Ragnar Scbilen, som har radat uppsig till-

sammans med Gustaf Wetter (andrd fran hbger).

Programmet i aulan inleddes av
Rune Andersscm, som a program -
kommitterades vagnar beklagade
den motvilja vadrets makter tycks
ha till spelmanneris upptradande pa
Torekallberget och nestorn och
ordfbranden i Sbrmlands spelmans-
fbrbund, Gustaf Wetter fran Ka-
trineholm, fbrmodade att inga va-
dergudar skulle kunna dampa spel-
humbret och i det stycket visade
det sig att han fick ratt.

Podiet fylldes av spelman med
och utan bygdedrakt och introdu-
cerade en tva timmar Ian under-,
hallning med dalalaten Till buom
och trots att trangseln kortade
strakdragen blev det en stralande
upptakt, som fbljdes av en lang

Irad intressanta och hbgklassiga
Iprestationer, beledsagade av Gustaf
IWetters ytterst sakkunniga och ge-
|mytliga kommentarer.

5verlag var prestationerna av sa-
lan klass att var och en borde ha
ttt omnamnande. Den tillsammans
130 ar gamla trion Erik Fogelstrbm
181 ar), Ragnar Schelen (76) och
)lof Hellman (73) fran Stockholms

Ipelmansgille gjorde ett bejublat
iramtradande med bl. a. Sbrm-
[andsgubbarnas vals och en grupp

tiotalet musikanter fran Strang-
aas spelmanslag presenterade en

[march fran Sundby med fbrsta och
, andra fiol och altfiol och gav dar-
kmed en mer sallsynt nastan kam-
1 rnarmusikalisk fattning at den fina

lelodien.
jts att harpolekarna Erik

Sahlstrbm och Viksta-Lasse an-
lalt fbrhinder blev den relativt

^albesatta lokalen inte utan harpo-
fcpel. Harald Narlund och hans
gang" spelade bl. a. en attondels-
3olska fran Uppland med tva nyc-

Efter stamrnan akte ett 80-tal
deltagare ut till Masnaryds pen-
sionat, dar en ytterst animera'l
supe var anordnad och vid denn
flbdade spelgladjen och under
strbks ytterligare att annu
det ofbrvaget folk som satsar h
pa att bevara vara folkmusikali
skatter at framtiden.


