
LE O C H KALLE. Nää du, Calle Jularbo, säjer Spel-Kalle Salomonsson från Vinberg. Så här ska det Kåta om det ska vara ur svenska hjärtans djup. O c h fiol 
måste det till. 

•Eipt pa Sia acuuuvn.a,, 
rn". Det blev filmen "Trots" d ä r 
fcrriet Andersson slog igenom 1951. -

f Ä L , a t m - a t n e r i k a r m bräckligt mycket för att jag skul- 1/J.J.J. t i l i l l v l U V U l l O 
j kunna gå hem och skriva ett 
ircke direkt för film helt på egen 
Ind. Det blev "Lek på regnbå-
In med Mai Zetterling i en stor 
111 
I— Den gången kände jag att jag 
lide mycket att lära mig i den 
|åraste konsten för en filmförfat-

UiHo halans mellan bild 

Samba, rumba, paso-doble, tan-
go och cha-cha-cha är de fem 
"grenar" som det kommer att 
tävlas i när Sveriges Grand Prix 
i latinamerikansk dans på man-
dag arrangeras på R o n d o G o -

the Saare od 
Domare är i 
borg, Erik 
Danmark o< 
Oslo. Tävlinj 
hansson. Tävlingen 
det första s\ 



SA HÄR SPELAR VI DEN. Bertil Fröberg I Kungsbacka ledde alls 
Kjell Lindberg, Tage Johansson, Birger Hartelius och Gunnar 

en funderare Aver notbladet. 

Så skall det låta 

I 

I allspelet skötte faktor Bertil Fröberg i Kungs-backa taktpinnen och bestämde hur stråkarna skulle gå. Gånglåtar, val-ser, polskor, schcttisar omväxlade och det sjöng friskt om fiolerna. Väst-svensk folkmusik är ljus, lätt och sångbar — det är väl havet och det öppna slättlandet som präglat sinnena och musiken. 
Den engelska skepps-gossedansen — som här kallas engelskan — och förts hit av sjömän fick vi också höra. Och den kvicka, lätta typ av gång-låt som benämns brua-stregen. Det vore under-ligt om inte denna glad-lätta, glittrande musik skulle tilltala alla musik-älskande västsvenskar. 

# Lerum vann 
Göteborgs spelmansgille, Hallands förspelmansför-bund, Lerums och Nord-hallands spelmanslag täv-lade 1 lagspel med tre låtar var. Lerum fick vandringspriset som Nor-disk Folkmusik skänkt. En individuell tävling Vanns av Oskarströms Torsten Sandström med en halv poäng över Spel-Kalle Salomonsson. Då man haft tillfälle att uppleva allmogemusiken så här tillsammans med spelmännen och känna och se spelmansglädjen förstår man hur orätt det är att vi tappat kontakten med vår egen musik. 

# Valkiga nävar 
För att den — liksom all annan musik — skall komma till sin rätt krävs det duktiga musikanter. Allmogemusiken är i ett särskilt läge — många spelmän har hårt kropps-arbete. Det är grova, val-kiga nävar som skall löpa över strängarna. Stråkar-na förs av kraftiga armar. Det ger spelet sin karak-tär. 

Men är fingrarna stela och oövade eller åldern har tagit ut sin rätt bör det inte spelas offentligt. Ofta vid de stora spel-mansstämmorna presteras 

Text: 
Kurt Ebénholtz 
Foto: Jacky Leissner 

— - - — T Säj inte dragspe l i allmogespelmans närvai 
är som att svära i kyrkan. Han får något förski 
i blicken. 

Och det med rätta. Den svenska folkmusiken 
rit utsatt för två svåra påfrestningar: 1) Väckels 
kanter som satte likhetstecken mellan fiol ocl 2) Draaaagspelet. — De förstnämnda banade vä 
det sistnämnda. 

Gunnar Hahn, trägen kämpe för folk-musiken och folkdansen och ordföran-de i Svenska Tonkonstnärsförbundet vädrar sitt missnöje i en tempera-mentsfull artikel i tidskriften Aktuellt i politik och samhälle. Han föreslår ett statligt folkdansinstitut för att "få stil på svenskarnas sätt att umgås under sin fritid". Foxtrot, tango, twist etc. är inte i vårt kynne och tränger inte ned i folksjälen, säger han. Och han tyc-ker det är skam att dragspelet fått slå fiolen som folkinstrument. Handklaver å klarinett ska de va, tjo 
å tjim å inge7 annat? Nej, Gunnar Hahn är inte ute i ogjort väder. Vi borde nog uppskatta vår egen fina folkmusik mer än vi gör. Ety och emedan: Den har utvecklats av skick-liga spelmän på det ädlaste av instru-ment — fiolen. Den duger bra inte bara att dansa till, den kan "spisas" med stor behållning. Internationell musikexpertis sätter den väldigt högt. En musikprofessor i Berlin som vid ett tillfälle fick höra några drillande 

järriftandspolskor sa åt d spelmännen: Käre Gud, det Bach! Vi har ett par tusen skic män i landet och repertoare: ökat med åren. Både med och genom uppteckningar runt om i bygderna. 
• Spelglädje i Kung Vi har just varit på spel ma i Kungsbacka och smitta glädjen. Ett hundratal spc Västsverige hade samlats i bespisningslokal för att sam och redovisa sina kunskapc Spel-Kalle Salomonsson frå som både nedtecknat och sk] låtar, där var J. A. Säfströr backa — stämmovärd — oc Holmér i Heberg, Harald Kullavik — många gamla räddare — Torsten Sandbei ström, 

Forsini från Goteborg och i na t duktigt spelfolk. 

ÄKTA ALLMOGEMUSIK på skiva finns def Inte gott om. Berit And 
visar några LP arrangerad folkdansmusik. Renodlad allmogemusik 

skivor I månaden avr högst. Lite bättre på sommaren då turis 


