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^OLSKA FOR GAS-ANDERS PENG
upplandske spelmanncn

•nders fick 1944 en staty av
Hjorth ocli dessutom en me-
D£ ena sidan av medaljen sit-

•alv pa den andra kolle-
gan Hjort-Anders. Den langa rad
av spelman som deltog i Gas-An-
ders-stamman p£ Skansen inledde
darfor annandagens Sollidenpro-
gram med att spela en marsch ar
Gas-Anders och avslutade med en
av Hjort-Anders. Dar exnellan hade
de alia visat prov pli sitt sarprag-
lade kunnande och en av dem hade
blivit sarskild belonad med arets
exemplar av Gas-Anders-medaljen

— Ingvar Norman fran Sater.
Bror Hjorths avsikt med medaljen

ar ju att belona den enskilde spel-
mannen, han som ensam med sitt
instrument lattare bevarar folkmu-
sikens konstnarliga sarart an det
stora spelmanslaget kan gora. Me-
daljen skall utdelas till en spelman
som forvaltar en folklig musiktra-
dition, forvarvad genom horsagen.

Ingvar Norman har gjort sig kand
for just detta och han ar dessutom
en fin kannare av folkdanser och
har upptecknat manga i avlagsna
byar i sodra Dalarna. Nu fick han
sin medalj av Gas-Anders-namn-
dens alderman Gustav Jernberg
fran Osterbybruk och spelade till
tack bl a ett par polskor fran 1830-
talet.

— Repriserna ar fyra-, fern- eller
sextaktiga vilket visar att de ar
alderdomliga, forklarade han.

Aldermannen sjalv hade forst
spelat nagra gastrike!4tar tillsam-
mans med sina soner Anton och
Herbert.

- Farfars polska kallar vi den
har, sade Herbert, for vi kommer
ihag den fran farfar.

Lars Madsen, som ledde stam-
man, plockade ocks4 frarn den allre
f orste medaljoren, 83-arige Joss-An-
ders fran Orsa som representerar
en uraldrig spelmantradition. Han
kom fram i laderforklade och vit
rock och hade folje med dottern
Anna.
Q De vickade latt p& var sin
svartskodd fot medan de spelade
en brudmarsch. De s^g sa glada ut
under tiden precis som alia de 6v- j

Pa Sollidens estrad b'verlamnade aldermannen Gustav Jemberg till spel-
mannen Ingvar Norman den medalj som Gas-Anders-namnden beslutat
ge honom pa grund av hans jina insatser och /or att han sa fortjanstfullt

tagit vara pa folklig musik i sodra Dalarna.

iJ

riga som kom fram med sina in-|
strument. Olle Falk fran Offerdal
tycktes ha en sarskilt liten fiol,
eller var han sjalv langre kanske.
Karin Edwards visade danssteg och
kolade — lockade pa korna p4 fa-
bodjantors vis. Ett langt hogt to-
nande som hors kilometervis.

- Utan mikrofon tack, for an-
nars forsvinner publiken.

Och tre spelman hade nyckel-
harpa, den ena mer valbyggd an
den andra. En spelade en klarinett-
vals som han lart nar han gick pa

sjunde aret, en nagot som borjade
som en signal fran ett jagarhorn,
en en melodi tillsammans med den
glade Riksta-Lasse. Och tillsam-
mans spelade de — samstamt fast
de val inte kunde vara samtrana-
de — en gammal upplandsk melodi.
n De spelade ihop men var och en

pS sitt eget konstnarliga vis s£ Bror
Hjort, insvept i filt p& forsta bank,
sag belaten. Det gjorde publiken
med. Och Lars Madsen med. Och
spelmannen sjalva med. Annika


