
Gardebylat och Fiolen min
d spelmansstamma i Arboga

<• *

Arboga-flickan Margit Einarsson far hjalp med att stamma fiolen
av riksspelmannen Ragnar Scheleen. System Birgitta tittar p&.

~\ Tdstmanlands spelmansfor-
* bunds uppspelning p&, Fol-

kan i Arboga pa sondagen i an-
slutning till arsmotet blev en
verklig hdgtidsstund och man
kan endast beklaga att inte fler
an drygt 100 ahbrare samlats
for att lyssna till den gamla
vackra folkmusik, som utfordes
av cirka 60 spelman frAn skilda
delar av lanet.

Att se och hora de sma syst-
rarna Margit och Birgitta Einars-
son, Arboga, spela i lag med de
bade unga och gamla spelmannen
var en upplevelse. Dessutom fiok
systrarna inledningsvis spela en
Brudlat fran Hedbo och sjunga en
gammal folkvisa, ett synnerligen
populart och trevligt inslag.

Riksspelmannen Ragnar Sche-
leen, Stockholm, vastmanlanning
till borden, var en valtalig och
trivsam konferencier, som repre-
senterade spelman och latar och
talade entusiastiskt om den gam-
la folkmusiken. Redan som pojke,
nar han gjort sin forsta fiol av
en russinlada, som han spande
strangar pa, tyckte han om den-
na art av musik.

Folkmusiken gor nya landvin-
ningar och det finns f. n. 26
spelmansforbund inom landet, be-
rattade han.

De gamla bygdelatarna har
ater kommit till heders pa dessa
spelmansstammor och de spelades
med glo'd och hanforelse av de
till storre delen allmogekladda
spelmannen. Medaker—Himmeta

gpelmanslag bjod pa Midsommar-
polska fran Medaker, Vasteras-
laget pa en lat av "Stortrollet"
J. E. 6st, Surahammars-laget
spelade en Brudnmarsch fran Vas-
teras och rikssipelman Linus Da-
nielsson, Gotlunda, med hjalp av
ett par spelroan fran Medaker, en
marsch som han komponerat, Re-
karnes spelmanslag spelade en
Brudmarsch fran Vasteras, var-
efter spelman fran Medaker ut-
forde Bejby-Jannes marsch. En
spelman fran Leksand presente-
rade en Leksands-lat innan alia
spelniannen gav en stralande fi-
nal, dar Gardebylaten och extra-
niimret p4 begaran, Fiolen min,
av J. E. Ost, var de vackraste i
en alltigenom gedigen prograni-
komposition. Manga nya vanner
och anhangare kan folkmusiken
rakna med efter den goda pro-
pagandan i Arboga.

Efter uppspelningen sanilades
spelmannen m. fl. till tesamkvam.
dar spelmansgladjen alltjamt vai
hog.

82 nya medlemmar.

Spelmansforbundet hade fore
uppspelningen sitt arsmote. Att
intresset ar i stadigt stigande vi-
sade de nya medlemmar man fatt.
Det ar 82 stycken. Styrelsen fick
sitt sate i Vasteras ooh bestar av
hrr Birger DahFoerg, ordf., A.
Hellkvist, v. ordf., Allan Jonsson,
s'ekr., Kristian Vesterberg, kas-
sb'r, och David Nordkvist, v. sekr.
Revisorer hrr Bernhard Jagervall,
Myrby, Vasteras, och Artur Hal-
varsson, Surahammar. Forbun-
det ar 4 ar gammalt.


