Korna
fick vika
for felan!
En spelmansfamilj — det later val gammaldags och hemtrevligt? Mycken gammaldags charm fann vi ocksa hemma hos
Nelly och Folke Ostlund i Dalama, som maste salja korna nar
den nya folkmusikvagen kom och gjorde familjen eftersokt
som spelman over hela landet. Men aven till vardags "lever de
som de spelar". Med sinne for rytmen i arstiderna och gladje i
sysslor som skapar varm och levande gemenskap.
Text: YLVA BROSTROM Foto: SVEN-ERIC SJOSTROM

m Nelly bjuder p& hembakade
goran i dalagardens finrum. Vi
sitter bekvamt i modern manchesterkladd soffa, men bakom
ryggen star ett gastabudsbord
fran 1700-talet. Folke har hamtat upp det fran kallaren och
snyggat till det efter artiondens,
kanske arhundradens bruk som
slaktarbank. Solen kastar regnbagsskiftningar genom de gamla, latt blasiga rutorna. Snart
ar det dags att satta in innanfonster igen.
Dalauret slar. En bukig skonhet i blatt, handgjord av Folkes
fars morfar, som egentligen var
skraddare men ocksa hade jordbruk. Dessutom var nan spelman. Precis som Folke, som
Nelly, som deras 19-ariga dotter
Birgitta.
Man lever som man spelar i
denna riksbekanta spelmansfamilj fran Rassberga i Bys kyrkby. Med sinne for gamla traditioner, med omhet for gamla
ting.

Flodvag av f olkinusik
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Mer energiskt an nagonsin har
folkmusiken den har sommaren
valt fram over landet som en
flodvag av fiolklang och taktfasta nig-och-kuta-runt-rytmer.
Spelmansstammorna drar allt
storre lyssnarskaror, allt yngre
str&kforare bjuder pop-banden
allt framgangsrikare konkurrens. Motdraget mot slagverken
ar traskornas stampningar mot
golvtiljorna.
Vi overlater at framtida musikforskare att avgora vad i det
har som ar akta och vad som ar
Skansen. Om det ar grona-vagen-svarmeri som spokar och
hur djupt den har kanslan for
Hjort-Anders polskor, vallatar,
folkvisor, ganglatar och anda
fler polskor sitter.

Man tanker -p& en Zorntavla nar man ser Folke, Nelly och Birgitta i sina sockendrakter spela en visa
i moll — det tir "Gr&tlaten". Bakom dem syns g&rdshuset med sin vanliga veranda.

Minst 500 latar
i repertoaren
De gifte sig 1945. Folke overtog fadernegarden och de bada
knogade hart med jord och djur,
med hus och hem och tre barn.
Sarskilt for Nelly, som faktiskt
var proffs fore giftermalet och
turnerade landet runt med damorkestern Halsingeflickorna, var
fiolen den basta avkopplingen.
Och Folke drogs med. De sporrade och inspirerade varandra,
fick en allt storre repertoar —

att spela upp for en strang jury
och bli vagd pa musikalisk vag.
Bada fick Zornmedaljen i silver
— ett aretecken i kretsarna.

Fiol i stallet for kor
Det gick inte att ha djuren
kvar for musikens skull, nar resorna till stammor, brollop och
moten blev fler och langre. S&
nu driver Folke kreaturalost
jordbruk och maste ha handskar
vid de hardare sysslorna. Den
tributen kraver fiolfingrarna.
— Vad vi vet om den nya
folkmusikvagen ar att intresset

/ undantagshuset st&r vdvstolen.
Alia flickorna Ostlund — har ar
det Nelly — vaver sd snart de
har en stund over.

Arv och tradition
Betraffande Folke och Nelly
ar det ingen som heist diskussion. Har ar det arv och tradition och en kansla for musiken
som fargat hela deras livsstil och
livsaskadning.
Nelly fick sin forsta fiol pa
postorder for 15 kr nar hon var
nio ar och bodde hemma i Halsingland och hade en morfar
vars rykte som flojtspelare fortfarande lever i spelmanskretsar.
Samma sak med Folke. Han har
spelat fiol sedan pojkaren.
For dem har de gamla folklatarna, spelade eller gnolade av
aldre manniskor i deras hemtrakter, alltid varit ett sjalvklart
"maste". Fran barnsben har de
lart sig att folklatarna ar ett naturligt satt att ge uttryck for
sina kanslor. Man spelar for att
man ar glad, ledsen, kanner behov av trost.

Kanslan for gamla ting har gdtt i arv till Birgitta, som har Idgger
ner tdlmodigt arbete pa att luta av en gammal fallbank.

minst 500 latar — av blandad
halsinge- och dalamusik.
Hemma i byn blev de forst&s
snart anlitade till fester och
brollop, ja sedan vaxte ju folkmusikvagen fram — kanske har
de sjalva bidragit till den. Bada
blev riksspelman. Det innebar

sprider sig som ringar p& vattnet. Det ar alldeles markvardigt,
sager Ostlunds, och det tycks ju
vara samma sak over hela
varlden.
ostlunds spelade i Grekland i
varas. De har varit i Finland och
gjort radioprogram i sommar.

De har setts i svensk TV. Deras
forsta LP har tagit slut. Hur
manga brollop de spelat pa?
Kanske 300. Men numera spelar
de i kyrkor ocksa — folkmusiken har variationer som passar
jamt: att dansa efter och att
bedja till. Ofta blir de ombedda
att spela i skolor som ett led i
musikundervisningen.

Berattande musik
— Moter ni aldrig manniskor,
som talar om fiolgnissel och att
alia latar later likadant?
- Visst, och det har jag full
forstaelse for, sager Nelly. Men
jag har en liten metod som nastan ar ofelbar. Jag berattar vad
musiken forestaller, for det ar ju
ofta s& med folkmusiken att den
ar illustrerande eller har en anknytning till vardagslivet. HjortAnders "P& efterkalken" t.ex. ar
en skildring av hur timmerlasset dras genom skogen en gnistrande kail dag. Det framgar tydligt av musiken hur medarna
gnisslar mot snon. "Herrarbetslatei" \-^. t'il n<>i Karlarna,
som hade varit i Stockholm och
arbetat pa vintern, skulle hem
igen till sommaren. De gick och
vagen var lang och trottsam.
For att forstro sig sjong de.
"Klabblaten"
fran Rattvik
— spelades vid brollop nar spelmannen kom fram till brollopsgarden och som tack blev bjudna p& klabb, en matratt som var
en sorts klimp, kokad i flott.
Och Nelly, Folke och Birgitta
demonstrerar vad de menar och
spelar "Klabblaten" och "P& efterkalken" ute p& tunet s& de
forsta hostloven singlar ner i
luftdraget fran strakarna. De
stampar takten mot forstubron,
de bojer kropparna i smidiga

Forts. p& sid. 8.

Korna tick

Forts, fran sid. 5.
vinklar efter den speciella folklatsrytmen. Folkes polkahar
fladdrar, Birgittas blonda folkviselockar flyger, Nellys ogon lyser. Man kanner plotsligt och
intensivt suget i musiken.

Lank niellan gammal
och ung
- Det fina med det nya intresset for folkmusiken ar att
den blivit en lank mellan generationerna. Vi har de narmaste
exemplen i vara barn. Men det
marks pa stammorna ocksa, 18
eller 80 ar, vi talar samma sprak
med var musik. Sak samma med
de sociala skrankorna. Bonde eller professor har ingen betydelse.
Vi kommer alia varandra narmare. sager Nelly och Folke.
Och Birgitta, sedan nagra ar
tredje man i familjemusicerandet
och redan uppmarksammad
sangsolist, nickar instammande.

Egen fabod
Birgitta drommer om en egen
fabod. Och f abodjantans kula beharskar hon redan till fullandning. Det ar det urgamla sattet
att sjunga "ovanfor skalan" sa
det hors kilometervis. Sa pratade fabodkullorna med varandra.
Hon bor i Uppsala nu for att bli
forskollarare. Men hon liksom de
andra tva syskonen kommer hem
till garden sa ofta de kan. Dar
vaver alia damerna ostlund i undantagsstugans vavstol. Dar gar
man ute i markerna och samlar
bar och svamp och sa har pa
hosten mossa till mossmattorna.
Nelly gor langa remsor av mossa, flatar dem och lagger dem
framfor ytterdorrarna. De doftar, de gronskar av regnet och
valkomnar besokarna med sin
mjukhet. Nar sista skorden ar
bargad tar Folke garna till sin
slojd. En langbank i koket ar
gjord i ett enda stycke av en
fura som klovs av blixten.

Gastfritt
Det ar pa gammalt vis ett
gastfritt bus. Musikvanner fran
nar och fjarran tittar ofta in.
Nelly bjuder pa hembakat ragbrod och "vad hon har". Ofta
sill och skalpotatis bara. Man
sitter alltid i det stora hemtrevliga fyrkantskoket med sitt gamla fina bredplankiga golv och
glodande ronnbarstrad i blickfanget gehom fonsterrutorna.
Folke och Nelly tar garna ner
fiolen fran vaggen, drar en lat
efter maten och for den som vill
finns det plats att ta en folkdanssvang ocksa. Och det vill
barn och barnbarn och gaster i
det har huset valdigt ofta.

