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en 
triumf för Arvika-bo 
Sahlström-harpa pris 

— Ja§ blev så överrumplad att jag hade svårt att spela min melodi. Så förklarar för UNT den 
överlycklige vinnaren av 1971 års kompositionstävling för 16-delspolskor, Rune Olsson från Ar-
\ Lka. efter det att han på Gammelgården i Tierp inför 660 betalande åskådare, ett 100-taI folk-
dansare och 70-talet spelmän fått framföra sitt bidrag vilket i konkurrens med 99 andra alster 
i vuxenklassen funnit tävlingsjuryns gillande. 
Rune Olsson, som är konstnär 

och teckningslärare till vardags 
och själv anser sig ganska ny på 
i D k m u s i k , h a r t i d i g a r e k o m p o n e -
ra: ett t;o:al melodier av vilka 
dock ingen vunnit den uppmärk-
mnhet som segrarpolskan i kom-
poétkmstävlingen gjorde, en låt 
han kallar Rävskallet. Den kom 
till under en eftermiddag. 

— Det gäller att passa på när 
iMpirationen kommer, säger Rune 
Olsson, som dock medger att en 
liten baktanke på kompositions-
tirliagen fanns när 16-delspolskan 
skapades. 

• PRIS: SAHLSTRÖM-
HARPA 

Priset, 1500 kr och en nyckel -
harpa byggd av riksspelmannen 
Erik Sahlström, fick vinnarkom-
positören motta av landshövding 
Ragnar Eden man vilken kommit 
till Tierp för att förrätta prisut-
delningen. 

Ur landshövdingens hand fick 
även Tierpspojken Per Näsbom ta 
emot pris. Denne duktige yngling, 
som i fjol tog hem första priset i 
IIB>W i idrlfl — i , överraskade 
nämligen publiken genom att i år 
göra om samma bedrift. I likhet 
med Rune Olsson fick han på sce-
nen spela upp sitt bidrag vilket 
gjordes med sedvanlig elegans. 

• 11-ARIXG 
Bland övriga kompositörer bör 

nämnas Sven Ahlbäck från Öster-
bybruk. Blott 11 år gammal och 
därmed tävlingens yngste delta-
t e , kvalificerade han sig för 
cLpiom. 

I et: kor: anförande före prisut-
celmngen konstaterade landshöv-
ding Ragnar Edenman att en om-
värdering av folkmusiken gläd-
jande nog håller på att ske. 
Gränser mellan den sk finkultu-

ren och folkkulturen är i detta 
fall under uppluckring, något som 
bl a kan ses i utbudet av dagens 
musikproduktion där folkmusiken 
blir allt mer integrerad med öv-
riga musikformer. Man kan också 
konstatera att flera framstående 
kompositörers och musikers störs-
ta verk är hämtade från folkmu-
siken. 

104 bidrag av 90 spelmän bor-
gar för intresset, menade hr Eden-
man. 

Utöver kompositionstävlingen 
präglades söndagen i Tierp av 
spelmansstämma och folkdansupp-
visning. På förmiddagen samlades 
spelmännen på Torget varifrån 
de marscherade till Nathanaels-
kyrkan där gudstjänstmusiken 
blev något annorlunda än vanligt. 
Ett 70-tal spelmän hade mött upp 
till eftermiddagens stämma på 
Gammelgården, vilken föregicks 
av att pastor Lage Jernevall hög-
tidstalade med anledning av 
Svenska flaggans dag. 

• VIKSTA-LASSE 
Viksta-Lasse, en av spelmans-

musikens grand old men, hedra-
de stämman med sin närvaro. 
Trotsande sina krämpor hade han 
placerat sig på en stol vid dans-
banan varifrån hans fiolspel 
strömmade ut över kullen vid 
vattentornet. 

Han hade också gott sällskap. 
Under eftermiddagens lopp fram-
trädde såväl när- som långväga 
gäster och Nils Presto kunde pre-
sentera representanter från bl a 
Skåne, Småland, Dalarna, Väst-

manland och Hälsingland. Inte fullt 
lika långväga, men lika populära 
spelare, blev medlemmar ur "dy-
nastier" som Jernbergs, Tallroths 
och Sahlströms när de kom upp på 
scenen. 
. Resultat kompositionstävlingen: 
1) Rune Olsson, Arvika; 2) Bita 
Löveryd, Kullavik; 3) Nelly ös t -
lund, Horndal; 4) Karl-Erik 
Berndt, Lund, (segrare i fiol). Di-
plom i vuxenklassen gick till VaU 
frid Sigvard Wickström, Nyham-
mar> Carl Hammarberg, Tierp och 
Röjås Jonas Eriksson, Härnösand. 

Ungdomsklassen: 1) Per Näs-
bom, Tierp. Diplom fick Per-Olof 
Davidsson, Karlstad, Sven Ahl-
bäck, Österbybruk, Lena Sjölan-
der, Strömsund och Monika Nord-
ström, Borlänge. 

V IS T ̂ reportage: x 

Carl-Åke Eriksson 

Rolf Hamilton 

Kjell Hedlund, / 

Christina Johans on 

Valter Karlssons 


