Spelmansforbundet.*
(Forts, fr. l:sta sid.)
hade aven kollegerna fran grannlandskapen inviterats. Dar fanns
gladlynta sprmlanningar, en utvald skara fran det kosmopolitiska Stockholmsgillet, praktiga dalaman och storvaxta svarthariga
halsingar. Man spelade sig samman i klingande ganglatar och
schwungfulla polskor, den fulltoniga strakorkestern pa narmare
80 man och kvinnor i fargglada
bygdedrakter anfordes av den entusiasti^ce unge Nils Presto, och
man provade aven lagspelning,
dar de olika landskapens folkmusik demonstrerades pa ett karakteristiskt och skickligt satt. Stammans hogtidstalare var professor
H. S. Nyberg, som i karv och
kraftfull ordkonst hyllade folkbildningsarbetet och folkmusiken.
Upptakten till spplmansstamman
borjade ]-a\ Garnla Teaterplan, dar
spelmannen ordnade sig i rotekolonn
med i daladrakt pyntade ingenjbr Anders Dibs i spetsen. Listigt nog och
fullt i bverensstammelse med moderna krav skred spelmantaget genom
Vaksalagatan och Drottninggatan
mot Norrlands nation med en hbgtalarbil i taten. I den satt en trio spelman och gav med de eggande tonerna av Marsatrarns och Frisells ganglat och Florsens Brudmarsch takt och
svikt at marschen. Pa Norrlands
satt en fulltalig och fbrvantansfull
publik, och nar spelmannen anlande
med entusiaster och anhbriga i slaptaget fylldes snabbt salen till sista
plats. Bland de prominenta ahbrarna
marktes landshbvding Hilding Kjellman, den svenska folkmusikens trogne tjanare redaktor Olof Andersson
och Radiotjansts representant red.
Mats Arnberg. Sa kunde spelet bbrja, och det blev ocksa med besked en
valdig klangflbdig upptakt, nar den
stora skaran stamde sipp sina ganglatar och polskor. Det var precision
och humor, rytmisk spanst och akta
spelgladje, inga efterliggare i ensemblen trots de manga granade eller kala hjassorna. Sa halsade Uplands spelmansfbrbunds ordf. E. G.
Hagg alia hjartligt valkomna, och sedan tog Nils Presto fatt pa den rbda
traden och kommenterade och presenterade de olika programpunkterna
pa sitt personliga, vinnande satt.
Konsertsangerskan Birgit Wallman
fbredrog stilvackert och med valljudande stamina nagra folkvisor och en
mycket stamningsfull vallat, och en
av aftonens hojdpunkter blev den
unge dalmasen Per Jakobssons demonstrationer pa vallpipa och kohorn,
sarskilt det sistnamnda instrumentet
trakterades med finess — det ar mycket svart att locka fram sa vackra,
fylliga toner som har prcsterades.
Han ar fran Sater och irj seminarist
i Upsala samt sarskilt skicklig violinist.

Folkmusiken och folkbildningsarbetet var amnet for prof. H. S.
N y b e r g s anf6'rande, som formade sig till en storstilad, akta
kand hyllning till hembygdsvard
och folkbildningsfostran.
Folkbildningsarbetet har, yttrade
tal., manga uppgifter. En av de vikj tigaste ar att skapa fbrstaelse for
j den varld vi lever i, lara oss att se
sammanhang och ingjiita kunskap orr.
annat an det som blott ar for vara
fb'tter. Det som intresserar varje
sund manniska ar inte enbart det nyttiga, det timliga. Hon behover ocksa
veta nagot om det forflutna, hon behover ha en trad ute i det forgangna
for att inte L.ppa bort sig i livskampen. Det blir folkbikiningsarbetets
uppgift att ta reda pa var egen bygds
historia, den sbker fbrbindelse med
hembygdens ande, nagot som ej trol-1
lats fram under maskinernas tidevarv
utan har perspektiv djupt in i arhundradens slaktled. Ett betydelsefullt led i folkbildningsarbetet ar att
locka manniskan till bildning, kanske
framst hjartats bjldmng, detta att

Ett avsnitt ur den valdig a skaran allmogemusikanter
fran fyra landskap.

Stor spelmanstraff i Upsala.
Uplands spelmansforbund hade
stor stamma i gar pa Norrlands
nation. Det har blivit till en vacker tradition i vart landskap, att
da hosten blir kulen och mork, da
hon vinner fbrmaga a-tt kunna odla
sina sjalsliga anlag. Tal. paminde om
hembygdsvardens vackelsetid under
sekelskiftet, da de "frivilliga entusiasterna" grundlade den rbrelse, som
nu blivit en statens angelagenhet.
Folkbildningen har aven betydelse
for var kannedom om konstens skapelser i olika former. Ett viktigt led
ar dar var rika folkmusik. I vara
dagar st-bmmar det in utifran musik
yom sages vara uttryck for var tids
smak. Var tid ar international, lat
sa vara, men vi bbr besinna och bevara var egenart i var folkmusik,
denna som ursprungligen hade en sa
betydelsefull funktion i samhallet.
Den har vuxit fram, ar ingen fabriksprodukt, och den ar en dyrbar sak
som lagts i vara handcr att varda.
Prof. Nyberg vadjade till tonsattarna att hamta impulser ur folkmusiken till nya tonskapel.ser.
(Pa den
punkten undrade man nog, om det
inte redan gjorts vad som bverhuvudtaget kan goras.) Professorn uttryckte slutligen siti gladje over att
fa vara bland uplandska spelman och
passade naturligtvis aven pa att
framhalla sina landsman, dalamannens betydelse for svcnsk folkmusik,
vilket vi alia var ense med honom om.
Matte, spelmanstraditionen bli fruktbarande for vart framtida svenska
kulturliv, slutade prof. Nyberg. Det
anslaende talet gick rakt in i publikens hjartan, det hordes pa den varma appladen.

Nu var det de olika lagens tur
att visa sina fardigheter. Forst
kom dalalaget representerat av
bara tva man, men fragan ar om
inte dessa uppvisade den finaste
spelstilen under aftonen. 'Speldosan", ett piggt stycke med pizzicatoinslag gjordes alldeles fortraffligt. .
Sbrmlandslaget var 20 man starkt
med folkmusikupptecknaren och folkskollararen Gustav Wetter som instruktiv konferensiar. Det var trevligt att lyssna till deras durfriska
glada latar, men arrangemangen var
inte sa varst piffiga. Ett litet blekt
intryck gjorde de tre representanterna fran Stockholms spelmansgille. De
hade onekligen en verkligt akta timbre pa sin spelton, men det blev val
f alskt i intonationerna ibland. Halsingarna stallde upp utom programmet och spelade kackt och redigt nagra robusta latar med god patina. En
sarskild eloge bbr broderna Bergsman
ha for sin rent artistiskt utformade
Alvdans. Det var mycket bra gjort.
Sist kom uplandslaget, en septett med
Johan Olsson som praktig annonsbr,
rolig och redig. Det spelades friskt
och frejdigt och laget hade ju ett extra klangtillskott i nyckelharpan, det
instrument som en vitsig stockholmskis en gang dbpte till portvaktsfrun.
Det blev ett par verkligt goda prov
av den uplandska spelmansmusikens
framsta skapare Bysskalle och Gelotte. Trion Tallroth och de tre vid
en spelmansstamma obligatoriska
herrarna Jernberg, far och sbner, avslutade lagtavlan. Och sedan blev
det ater ensemblespel av hela skaran. En statlig avslutning pa en
glansfull och givande dag for det livaktiga Uplands spelmansforbund.
C. G.

blir det generalmonstring av lanets allmogespelman, och var
skulle den stora traffen sta orn.
inte i Upsala. Den har gangen
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