
Spelmannen stammer upp for fullt under Nils Prestos ledning.

"Taktfasta toner
ur brunbetsat brost

,

Festlig spelmansstamma i Upsala

Magnus Olsson spelar for Inga Gustafsson.

bpelmansstammor hbr val
egentligen sommaren och grons-
kan till,

Orsaveteran... (Forts, fr. Sid. i
Jatteorkester med 175 fiolspelare

gav konsert i universitetets aula

s'pelgladjen sa stor och intresset
sa starkt att man aven en gra-

mea Jiar j^Upland ar ! kail novembersondag kan fylkas
' till fargglad fest, men da sker
det inomhus och i Upsala univer-
sitets aula. Det har blivit tra-
dition med denna hoststamma,
som nu for sjatte gangen holls i
gar infor en fulltalig publik med
landshovdingeparet i spetsen,
som kunde gona sig at allmoge-
drakternas fargackord och njuta
flodande, taktfasta toner ur
"brunbetsade brost" och se "stra-
karna dansa i arbetshard hand"
— for att tala med dagens pro-
logforfattare Jan Fridegard.

En skara pa 175 spelman hade
samlats till arets hoststamma. Up-

I lands spelmansforbund stod som ar-
', rangor och till traffen hade inbju-
dits att deltaga kollegerna ur saval
Sodermanlands,, Vastmanlands och
Gastriklands spelmansforbund som
Stockholms spelmansgille. En grupp
halsingar hade ocksa passat pa till-
fallet att fa visa sina nedarvda
speltalanger. Festligt brusande blev
dagens upptakt, da alia spelman
med den nitiske och instruktive le-
daren Nils Presto pa den hoga diri-
gentpallen lat fioler och nyckelhar-
por tona for fullt i Hjort-Anders
Altomtabromarsch. Det blev forres-

Spilmansstcimman
fr. l:a aid.}

ater till spelmansyfa i Gas-Anders'
polski, som hela skaran gjorde med
verklg brio. Det var harlig rytm,
tonrent genom noggrann stamning
och a& hade Nils Presto funnit pa
den geniala iden att stryka nagra
repriser. Det blev spelmansmusik
nar den ar som bast.

Madsen tecknar spelmans-
portrait.

Pa ovligt satt valkomsttalade sa
spelmansforbundets ordforande Ernst
Hagg, varpa spelmannen kom
igen med Abraham Lindhes sprit-
tande vals och sa var turen kom-
men till Lars Madsen, som den har
gangen bestamt sig for att halla
en "kort predikan". Vad ar en spel-
man? — sa 16d textorden for hans
underfundiga och stimulerande be-
traktelse och askadningsmaterialet
hade han i rikligt matt bakom sig
pa estraden.

En spelman har sitt sarskilda
kynne, tyckte hr Madsen, det ar ]
lek, skratt, sjusardeles humor, lik-
giltighet for pengar, formagan att
skaka av sig obehag hemma. Det
finns manniskor med detta kynne, de
trakterar ett instrument, men de
kan inte spela pa det "ratta sattet".
Det folkmusikaliska raffinaderiets
essens var vad som bjods vid en sa-
dan har spelmansstamma. Tal. gav
ett par fint tecknade spelmanspor-
tratt. Bl. a. om skomakaren i Ble-
kinge, som var sa helt med sin fiol
att han hade tagit utseende efter
den, nacken var krokt som en fiol-
lials och haret kroktes i skruvar
kring oronen. Pa dorren till sin
verkstad hade han satt upp ansla-
get: Har lagas inga skor, har byggs
bara fioler. Och om Viksta-Lasse —
han stod dar i egen glad person pa
estraden: Ser han inte Ut som en
lekare direkt kliveh ur valvmalnin-
garna i Harkeberga kyrka, var Mad-
sens triiffande karakteristik. Viksta-
Lasse fick besok av en violinist
fran Upsala en dag da han var
ute pa akern och plojde. Det blev
genast ingaende diskussioner om
fiolspel inne i stugan och forst efter
fyra och en halv timme kom Lasse
lhag att hastarna stod vid plogen
och vantade. Laten kom pa mig, da
jag gick bak plogen, sager spelman-
nen. An i dag kommer latarna till
"pa det gamla viset". Hjort-Anders
spelar annu vid sina 85 ar sa varje
flicka rodnande dansar pa golvet, for
"straken skall tala om laten skall
leva", sager han. En akta spelman
kanner att glittret i spelet maste
sta mot en morkare botten, han ar
instnimentet sjalv, och da hander
det att han sager som blekingesko-
makarn: Har lagas inga skor, har
byggs bara fioler.

Uplanningar tog priset
i adel lagtavlan.

Efter denna fina predikan blev
det uppspelning for hela slanten med
ett par valplacerade avbrott dels for
Lill-Stintans pigga historier, klock-
rent sjungna" visor fran Halsingland
och en vacker, krusad dalapsalm,
dels folkdans av Philochoros. De
dansade rent virtuost de manga tu-
rerna i Skra-laten och den lustiga
Trekarlspolskan, som kanske gick i
det snabbaste laget.

Det var litet oiika karaktar pa de
sex forbund som spelade upp sina
latar — och skillnad i kvaliteten
ocksa for den delen. Men overlag
var prestationerna varda gdtt be-
rom. Det spelades framfQr allt rent

^ och pa "riktigt satt". Det slarvades
^ med rytmiken pa sina hall, vilket
gj man nog framst far skylla pa res-
rt pektive ledare. Sodermanlands lag
juimed Gustav Wetter som forspelare
'*' hade granna latar att bjuda pa, nas-
_ tan barockmassigt yppiga. Halsing-
)garna gjorde den har gangen ett ble-

'; kare intryck, latarna var ratt platta
p-och spelet litet risigt. Vastmanlan-

ningarna hade battre spratt pa si-
una stycken med bl. a. Karl Sund-
'ubergs melodiska Brudlat. Ett verk-
'iligt hogfornamligt avbrott i lagspel-
oningen gjorde Eric Sahlstrom, nyc-
kelharpans kande fornyare, som ex-

ucellerade med ypperlig renstamning
foch b'vertonsrikedom. Herbert Jem-
^berg ledde flott sitt Stockholmsgille,
som mangrant slutit upp. Gastrike-

; laget var annu ett stra vassare i re-
.digt spel, och sa kom till sist uplan-


