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pelf risk femtiaring
firade fin Holiest

Med mangfaldiga fiolers och harpors klang firade i gar Upplands
spelmansfbrbund sitt 50-arsjubileum. Ar 1912 var det alltsa fbrsta
gangen som spelmansstamma hblls. Mycket inom den upplandska
spelmansmusiken har hant sen dess, mycket har utrattats. Spelmannen har fatt hyfsning, sting och fart i spelet. Det ar mbjligt
att det klingade frejdigt ocksa den gangen 1912, men jubileumsstamman i universitetsaulan pa sbndagsmiddagen gav i alia fall
ett vackert bevis pa livskraften hos fbrbundet, liksom man starktes i sin tro pa folklatarnas fortbestand ocksa i Uppland.
Det var som vanligt vidoktober-' spelman och funderingar over
stamman i Uppsala en rad gas- spelmanskynnet. Det blev sagt
traffande ord om spelman som
tande lag Iran olika landskap, sa tystnat och om spelman som annu
man fick en liten trevlig provkarta har gigan fulltonig. Om Johan
pa de svenska latdialekterna. Det Olsson som pa dbrren till sin veenda felet med dessa stammer ar locipedverkstad satte en lapp
"Kommer om en halvtimme".
deras langd, men den finns val Ingen Johan kom, men det kom
knappast som vagar stoppa en en ny lapp i stallet, dar det stod:
spelman nar han satt igang, eller "Kommer om torsdag." Det hade
vagar stryka nagra repriser. Som namligen kommit en spelning
emellan cykelreparationerna.
tur var kom Lars Madsen som
Eller Viksta-Lasse som gickfran
raddaren och holl spanningen lasten och plogen da en lat rann
uppe pa sitt oforlikneliga satt att pa honom. Han maste knata in i
beratta om spelman och spelmans- stugan och spela och det blev inte
bara nagon timme det. Nu har
musik.
Viksta-Lasse traktor.
Viksta-Lasse vigare
an nagonsin
Samlingen vid pumpen skedde
med Mungalaten och allspelet fran
den stora farggranna skaran pa
estraden tonade och jommade valdeliga aven i de andra numren,
Langbacka Jans polska, den halsingska Horgalaten — som ar alldeles for bmtalig for en sa massiv
behandling — ooh en glattig vals
fran Skane. Repertoaren har tydJljgen utbkats. Ordfbranden Harry
et Pettersson ledde med sedvanligt
fbrstand och Viksta-Lasse var vi1- gare och mjukare i knavecken an
nagonsin, till den talrika publikens
stora fbrtjusning. Viksta-Lasse ar
i alia fall russinet i kakan.
Sedan ordfbranden halsat valkommen begynte laguppspelningarna. Bast vill man denna gang
satta Orebro lans spelmanslag som
artigt satte glans och rytmisk svang
pa en upplandsk ganglat och serverade ocksa med stor skicklighet
en liten mjuk fin vals av narkingarnas stbrste spelman genom
tiderna Carl Viktor Rulin. Man
faste sig ocksa vid latarnas balanserade arrangemang, ingen bverlastning sasom det var pa en del
hall den har gangen.
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231-arigt spellag
Aven Danderyds spelmanslag,
som alltsa representerade stockholmsfbrbundet var i god form
med en mycket klar intonation i
instrumenten men kanske litet
stelt i utformningen av latarna.
Trots en musikaliskt knaande ledare. Halsingarna har alltid skickat till upplandsstammorna sakra
lag, litet tunga, men sa har de
ocksa en ganska allvarlig latmusik. Litet tunga var nog ocksa de
latar som berbmvart spelades av
Selangersbygdens lag. Ytterligare
norrlandskt kom med Medelpads
spelmanslag och det lat inte alltid
sa bra.
En extra attraktion var det
fbrsta laget pa tre man, som tillhopa raknade 231 ar. Ragnar
Schelens lag hette det och kvintilerade riktigt bra nagra krusiga
latar. Schelen sjalv fick en egen
flink skanklat bra spelad av Sbdertalje spelmanslag.
Den fullandade spelmannen
kvmtessensen av en folklig kulsa Lars Madsen i sin fangs^ cch roande portrattering av

Jordbruksnavarna
krbker at ratt -hall
Eller Hjort-Anders med sina 42
larjungar och Gbssa-Anders, Dalarnas mastare, som spelade som
en runsten. For Lars Madsen var
han den starkaste av dem alia att
bara spelmanstraditionen. Han karaktariserade spelmannen inbordes.
Naturligtvis skall hos konstnarer
finnas avundsjuka och vad galler
spelman sa tycks ocksa talesattet
galla, att det gar bara en taltrast
pa varje grantopp. Spelmannen ar
innerst inne sjalv ett instrument.
Det ar ocksa darfor som de stora
jordbrukarnavarna kroker at ratt
hall nar de haller i fiolen och
lockar fram sa obegripligt fina
toner. Da har man ocksa full fbrstaelse for den spelman som pa
sin dorr helt resolut satte "Har
lagas inga skor. Har byggs bara
fioler." Nar spelmanJiumbret rann
pa, taldes inga halvsulningar.
Lars Madsen sade vad som skulle sagas just pa en sadan jubileumsdag. Man kande sannerligen
inte nagon saknad efter jubileumstiraderna. Langa, starka applader
och sa fortsatte lagspelet igen.
Men Birgitta sjbng ocksa ett par
folkvisor och det gjorde hon trevligt. Kurt Tallroth avlbste felorna
med klarinett i en brudpolska, Ett
par fran Dalarnu gav prov pa den
fina lattraditionen i det landskapet
och spelade nyanserat och rytmiskt.
Upplanningarna i bvrigt var i god
trim. Samtliga nyckelharpor klingade grant i Gas-Anders polskorj
och Viksta-Lasse med kompanjon
gjorde en briljan^ sak av HjortAnders "Lat mot trbtthet." Den
fbrjagade helt enformigheten som
garna installer sig vid en tva och
en halv timmes spelmansstamma.
Men huvudsaken var att alia var
nojda pa estrad och i salong.
Nojd var ocksa
C. G.
SEMINARIST FOR HUSLIG UTBILDNING. Till en facklarartjanst
i AO 19 i hemkunskap med lanthushallning vid seminariet for huslig utbildning i Uppsala har ingen
sokande anmalt sig.

