Dalaspelmän populära
på Smedjebacks-afton
Under mottot "Dalaspelmän i helg och socken" hade Smedjebackens
Manskör arrangerat en musikafton på fredagskväll -n i Morgårdsgammar. Underhållare, förutom manskören var Kni? !karl Aronsson och hans
spelmän från Leksand. Att folkmusik från F .åarna och i tappning av
spelmän är populär i Smedjebacken vittnade de brakande applådåskor,
som Knis-Karl och hans mannar fick f*an den talrika publiken,
Kvällen inleddes med att Smedje- __
backens Manskör på ett förnämligt
sätt underhöll med sex visor.
— Detbrukar ju vara så, att man
alltid spar det bästa till sist och
därför börjar vi med vår manskör
och låter Knis-Karl komma sist i
programmet, sade konferensiären Olle Dahlkvist, själv medlem i manskören.
Det är svårt att avgöra, vilket som
var bäst denna kväll. Både manskören och spelmännen visade upp en
kunnighet inom sitt område, som
gjorde publiken belåten. Speciellt
minns man Knis-Karls tolkning av
"Gärdeby gånglåt". Under detta framförande var det inte många fötter,
som kunde låta bli att vicka eller lil
stampa takten. Hela underhållnin- Hl
gen var medryckande och man önJ
skar att sådan här form att underf-nc
hållning kunde vara lite oftare. Smedjebacksborna är inte bortskämda när vai
det gäller underhållning av så hög pä
lite j
klass.
te
Knis-Karl berättade också om gamla dalabröllop, där spelmännen, trots
brudparet, var huvudrollsinnehavarna. Spelmännen var förtrupp i brudföljet till och från kyrkan. Spelmännen svarade för dansmusik. De
svarade också för samlingsmusiken
på morgonen efter den stora bröllopsfesten. På den tiden var bröllop med 200 — 300 gäster inger
ovanlighet. Man hade också riktig
trevligt på dessa fester.
Valsen kom till Dalarna och Lek
sand 1852 genom en dalkulla, som
tillsammans med sin fästman vistats
i Stockholm och där lärt sig denna
"syndiga och omoraliska" dans. Alla
som lärde sig denna danskonst skulle
enligt dåtidens bedömningar, bli evigt förtappade. Vad skall man då
säga om dagens många olika danssätt? Den leksandsflicka, som införde valsen till Dalarna, fick så
småningom ett passande namn. Befolkningen i Leksand började kalla
henne Vals-Knepa, med anledning
av att han kunde "knepet att dansa
vals".
Musikaftonen i gymnastiksalen i
Morgårdshammar avslutades med att
Knis-Karl fick göra ett extranummer. Publikens applåder ville aldrig
ta slut och många är dom som instämmer i Olle Dahlkvists slutord ,
att han hoppas att Smedjebacken
inom en inte alltför avlägsen fram1
tid åter skall få ett besök av KnisKarl Aronsson och hans spelmän
från Leksand.
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Röda Kvarn i Lodvika har på programmet i kväll, måndag, och i mor-
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Knis-Karl Aronsson, t v, med
små spelmän blev mycket populära gäster vid den musikafton,
som anordnades av Smedjebackens Manskör på fredagskvällen
i Morgårdshammar.

Aveny i Ludvika ger på måndag
och tisdag kväll filmen "En kula i
Taylor, Claudia Cardinale och Härnacken". I rollerna märks bl a Röd
ry Gviardino.

