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Speimansstamman i Arboga for
f o r s t a gangen blev storsucce
Ett unikt musikalisk evenemang
dgde pa sondagen rum i Arboga
dd i Folkets hus en jdtteorkester
med femtiotalet fioler spelade upp.
Det var Vdstmanlands unga Spelmansforbund som for forsta gangen forlagt sitt drsmote och sin
spelmansstdmma i Arboga och
den senare, som var offentlig,
blev en verklig hogtidsstund for
alia dlskare av folkmusik. Det
later ndgot dd femtio gamla erfarna bygdespelmdn
- ja riksspelmdn med for den delen — gemensamt lockar sprittande polskor, gamla valsmelodier och hurtiga gdngldtar ur sina felor, det
dr ndgonting helt annat an det
"sdgande" som vanvordiga klassiker och unga jazzfantaster brukar karaktdrisera bygdeldtarna.
Riksspelman Ragnar Schelen fran
Stockholm, som agnat sa gott som
tiela sitt langa liv at folkmusiken —
men som inte kan noter for det —
talade varmt och innerligt om de
skatter bygdespelmannen bar pa i sin
oupptecknade repertoar. Tack vare
spelmansforbunden haller dessa skatter
p& att raddas at eftervarlden, men upptecknandet gar, ganska sakta da spelmannen sjalva i regel inte kan notskriften och krafttag maste tas.
De gamla bygdespelmannen ar nastan alia sjalvlarda och Ragnar Schelen
borjade sjalv som 13-aring lara sig
spela pa en av en russinlada egenhandigt forfardigad fiol. Da fick han inte
spela inne utan i honshuset for det lat
sa forfarligt ilia, nu Sr han val trots
sin okunnighet om noter en av de flitigaste skaparna av ny folkmusik.
Folkmusiken har urgamla anor och
ar direkt utsprungen ur de gamla visorna som sjongs pa den tiden da man
inte hade tillgang till instrument. En
akta leksandskarl i akta dalkarlsdrakt,
lang svart rock med vackra roda broderier, knabyxor med tofsar vid knana,
vacker vast och blankande spannen
ja en dalkarl som skulle
omslaget pa en

Dalecarlia — demonstrerade ocksa
detta ursprung med att tolka en visa
i vars vemodiga toner man tyckte sig
hora medeltidsvisan.
Det maktigaste intrycket gjorde i
alia fall de latar som de 50 deltagande spelmannen gemensamt presterade,
det var musik av alia de gamla kanda
storspelmannen i Ostergotland, Dalarna, Halsingland och manga andra.
Att man slutade med "Spelmanstraffen" och pa allman begaran "Fiolen
min" ar alldeles sjalvklart en dag som
denna. Populart blev ocksa de olika
spelmanslagens framtradanden Medaker—Himmeta-laget blev t. o. m. inropad en extra gang och starka applader fick ocksa det tio man starka
laget — alia i folkdrakter — fran Rekarnebygden med sin brudmarsch fran
Vastermo. Men det livligaste bifallet

Ung och gammal hade lika roll gt vid den stora spelmansstdmman och alia visade samma sprittande spelglddje. T. v. lyssnar
riksspelman Ragnar SchelGn, en
av landets mest kanda tolkare
och skapare av folkmusik, till en
Idt som de ndtta syskonen Margit och Birgitta frdn Arboga
spelar. De tvd var stdmmans
yngsta aktiva deltagare. Annu
yngre var forstds fyradringen
Alf Roger, men han hade lamnat
fiolen hemma och nojde sig med
att anddktigt lyssna dd "SmeHalvar" Pettersson frdn Meddker
och Gotlundas vdlkdnde riksspelman Linus Danielsson forsokte
sig pa en polska tillsammans.
Den senare har inte bara gjort
sig bekant som en framstdende
spelman, han har ocksd sjalv
komponerat manga f'.<ia stycken
och en av dessa f^iredrog han
ocksd vid stdmman.

