varldens framste expert pa nyckelharpa, Erik Sahlstrom, fram pa
istraden och demonstrerade ett straande spel, som utloste publikens
itarka ovationer.
i Landshovding K j e 11 m a n s tal,
iom sedan foljde, blev en kraftig
jrinran om hembygdsvardens betylelse i vara dagar. Efter att ha be•oi't dess utveckling och pamint om
'orgrundsgestalter som Hazelius,
3orn, Karl-Erik Forslund och Aniarcrona, framholl tal., att hemoygdsvarden inte bara far vara ett
irbete for det forflutna, utan aven
stt nydaningens arbete. Nar hembygdsvarden ger det gamla varde i
nutidens liv, forst da har den funnit
sin ratta uppgift. De gamla melodierna som lamnats i arv skall ge
upphov till nya. Spelmansstammor
och tavlingar sporrar till folkmusikens fornyelse. Ar 1906 holis den
forsta spelmansstamman i Sverige
pa Gesundaberget vid Siljan och tre
ar senare, 1909, kunde i Upsala hallas den forsta stamman pa Uplands
nation. 100 spelman deltog i tavlingen, aldern var mellan 13 och 85 ar.
Anmarkningsvart var att inte mindre an 36 nyckelharpspelare deltog.
Sedan dess har folkmusiken blivit en
allt karare egendom, den ar arv fran
gammal tid men allt annat an muT. v. Ragnar Schelen, Stockholm, spelar for 3-drin- seal. Uplands spelmansforbund har
gen Hans och t. h. Nils Presto, Upsala, tillsam* under aren gjort en utordentlig insats for dess bevarande och fornymans med Delsbostintan.
ande. Med ett tack och en o'nskan
om nya landvinningar slutade landshovlingen sitt tal.
Ett for en spelmansstamma mera
ovanligt men stimulerande inslag
blev sedan en liten korsangsavdelning med ett par finlands-svenska
folkvisor, utforda av kulturella folkdansgillet under Nils Prestos ledning. Sa kom turen till Gillesflickorna fran Stockholm, som spelade
mycket vackert Froso brudmarsch.
S t i n t a n steg sedan upp pa estraden, blomsterhyllades av Ernst Hagg
och jubileumshurrades pa det kraftigaste av publik och spelman. Stintan var bade rord och glad och yttrade pa sitt oefterharmliga satt, att
"Folkmusiken ar en livsbeja- "varre kan det val inte bli nar jag
kande faktor, val vard att bev.a- fyller nitti". Sa blev det de tokroliras och omhuldas", yttrade lands- ga historierna, om bjurakerskarlarna
som doktorn fick sy ihop och "brohovding Hilding Kjellman i sitt dera till" efter ett kraftigare slagstal vid den stora hoststamma, mal, som de kallade en studiecirkel
som Uplands
spelmansforbund med muntrationer, och flera andra
handelser hade Stintan
holl pa sondagen i universitetets ;; spannande
att fdrtalja pa sitt genuina satt. Sa
aula. Att den gamla spelmansmu- ( spelade hon ocksa pa sin vallpipa
siken ar popular och alskad visa- j nagra krusiga latar.
de den stora publikanslutningen. J Efter Stintans muntrationer kom
Aulan var i det narmaste full- turen till de olika gastande lagen,
satt, fortjusningen var stor och som fick spela var sina tva latar.
Gastrikland, som representerades av
bifallet stormande infor den be- fyra fiolspelman, borjade i mera allromvart rena och friska musik irarliga, vemodiga tongangar, Sormsom bjods.
Spelmansstamman landslagets elva deltagare bjod pa
fick ocksa en antydan av jubi- [jusare melodier. Spelmansfamiljen
far och tre soner, represenleum, d& det var jamnt 40 ar se- rillman,
terade pa ett praktigt satt Dalarna,
dan den forsta stamman holls i 5ch Stockholmslaget spelade under
Upsala. Ett sarskilt uppskattat Ragnar Schel6ns ledning med sarinslag i det omvaxlande program- skild schwung och precision Johan
Rune Lundqvlst, Storvik, mottar met blev Stintans historier. Hen- Dlsson i spetsen for atta man gjorde
av landshovding Kjellman forsta nes 80-ariga oforbrannerliga ung- aplandsforbundet heder med ett
dammigt spel, dar nyckelharporna
priset i lattavlingen.
dom spred som alltid gladje och satte extra farg pa klangen och
trevnad. Vidare forekom diplom- /iksta-Lasse extra piff pa publikLandshovdingen utdeutdelning till tre vinnare i en stamningen.
ade sedan diplom till vinnare av den
kompositionstavlan. Dessutom ut- tompositionstavlan, som anordnats
aeiaaes IOT lorsta gangen Gas- iv spelmansforbundet och som avAndersmedaljen till fyra "syn- gjordes fb'rra sondagen; De diplonerligen fb'rtjanta" spelman. I merade blev spelmannen Rune LundStorvik, Johan Olsson och
,tamman deltog ocksa spellag qvist,
Ernst Hagg, Upsala. Gas-Anders
fran andra landskap, Soderman- medaljen utdelades sedan. Den har
and, Gastrikland och Dalarna skapats och skankts till spelmanssamt fran Stockholms spelmans- forbundet av konstnaren Bror Hjorth
och tilldelas arligen spelman som tolille och dess damlag.
kat en gammellat efter juryns stranDen festliga tillstallningen inled- a;a krav. Medaljen ar annu icke fardes som sig bor med stor ensemble- lig, varfor en av Bror Hjorth textad
musik. De over hundratalet delta- idress nu overlamnades i stallet.
i fargsprakande, vackra land- 3as-Anders medaljen for 1949 tillo
skapsdrakter — nagon enstaka ka- delades
Uplands aldste spelman 90vaj brot val av mot fargspelet — ut- irige Vilhelm
Gelotte, Skutskar, Olle
forde fran estraden tillsammans Jansson, Gstervala,
och Artur Tallnagra latar under Herbert Jernbergs roth, Upsala.
ledning. Det klingade storartat, musDen pampiga stamman avslutades
tigt, rytmiskt sakert och med akta med
hela skaran aterigen spelade
spelhumor i alia repriser och de var upp att
latar med Ljusdalsvalsen
nu inte fa precis. Nils Presto hade som etttrepiggt
slutnummer. Hela tilldenna gang overlatit musikledningen stallningen blev
lyckad och
at Jernberg och upptradde som triv- sarskilt gladjandemycket
var den klara presam konferensiar. Efter den pam- cision, den tonrenhet
och den goda
piga introduktionen halsade spel- uppfattning som spelmannen
uppvimansforbundets ordforande E r n st sade i de musikaliskt overlag mycket
H a g g i ett val svarvat tal publik fornama latar som fyllde programoch inbjudna gaster valkomna
framst da landshovdingeparet. Den I met.
C. G.
kanda uplandska brodratrion Kurt
Artur och Sven Tailroth gladde se
dan publiken med nagra latar i be
sattningen klarinett, nyckelharpa
och fiol. Och sa steg Sveriges, och
darrned far man val ocks4 sae-?

Hovding och Stinta
i festligt spelmanslag
Diplom och medaljer vid Spelmansforbundets hoststdmma
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