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Amanuensen Olof Andersson från Stockholm hälsas vid centralen med en gammal 
gånglåt utförd av ett spelmanslag med H. R. Strömqvst och Evert Vernberg i teten. 

Spelmansinvasion fill Stöde 
Tonerna lockade fram solsken 

D e n första spelmanskontingenten, som anlände till Stöde vid ^ll-tiden i går förmiddag, 
gav en värdig upptakt åt spelmansstämman. Som på en given signal klämde de i med en 
pampig polska sedan tåget stannat Hembygdsföreningens ordförande, herr J. O. Engström 
mötte och bekantade sig med spelmansstämmans jurymedlemmar och stinsen på Stöde sta-
tion vann tågresenärernas gillande, när han dröjde med att vinka av tåget någon halv 

I minut. 

Spelmännen möttes med app-
låder och det var bestämt dessa 
som rev ned ett åskregn som 
följde på de närmaste minu-
terna. Vädrets makter lugnade 
sig sedan då spelmännen nått 
GT-lokalen i Källsta, där de 
spelade upp för juryn och spe-
lade fram solsken över bygden. 
Andersson från Eskilstuna var 
naturligtvis med. 

Men för att ta saken från 
början. En sextett medelpaft-
sptelmän spelade upp jury med- || 

lemmarna ur sovvagnarna på 
Sundsvalls central vid %8-tiden. 
Där kom den grånade kämpen 
på folkmusikens fält, redaktör 
Olof Andersson, där kom den 
spänstige ordföranden i Svenska 
ungdomsringen Sven Axéll och 
dalkarlen Tur*e Gudmundsson 
glatt överraskade över det goda 
samspelet. Det var idel solsken 
ömsesidigt. 

I Stöde började uppspelning-
arna kl. 12. Förste man på 
skansen var Olov Andersson, 
Sundsvalls brandkår. Att han 
spelade Ante Sundin-låtar var 
ju solklart. Därefter spelade 
Torsten Karlsson, somharZorn-
märket i brons tidigare och som 
tredje man kom hans son Jan 
Ivar. Sedan följde spelmän från 

% när och fjärran, frän Stockholm, 
från Sörmland och från Väster-
botten. Samtidigt spelade 27 
mannar upp innan det blev mid- \ 
dag. En stödebo, Edvin Krist-
mansson dök upp överraskande. 
Gamle Arvid Bergkvist från 
Sättna spelade bl. a. en kyrk-

; marsch efter framlidne riksdags-
man G. E. Nordin. En rikssp'el-
man från Göteborg, Gösta Ör-
berg tillhörde också överrask-
ningarna. Av Medelpads riks-
spelmän mötte Evert och Ver-
ner Vernberg upp samt Harald ( 
Pettersson. De sptelade bara en 
låt var inför juryn, men de 
kunde vara säkra om sina di- i 
plom. 

Medan spelmännen spelade 
upp inför juryn, samlades grup-
per av spelmän ute i det fria 
och man fick ten föraning om 
vad det stora musikkriget vill 
säga. 

I dag, lördag inledes 
festligheterna 

och publiken är välkommen. 
Dock icke till uppspelningen ! 
som börjar kl. 10 och skall un-
danstökas innan femtågen kom-
ma på eftermiddagen. Det är 
då det roliga börjar med upp-
marsch från järnvägsstationen 

till Berggården väster om Hu-
berget. Där får publiken det 
fint och trivsamt samt gott om 
utrymme. 
. Vi har tidigare redogjort för 

både lördags- och söndagspro-
grammten och nu nöjer vi oss 
med att erinra om att sönda- j 
gens festligheter börjar efter I 
högmässan med uppmarsch från 
kyrkvallen till Huberget. 

I går kväll anlände spelare 
från skilda håll och det blev 
musik vid Tlera tåg. Sista upp-
spelningen tilldrog sig vid ^ I l -
tiden på kvällen då västgötar, 
gotlänningar m. fl. anlände och 
fingo ett hjärtligt mottagande. 
Den stora spelmansinvasionen 
sker i dag och man har endast 
ett bekymmter, nämligen att 
hinna med uppspelningarna, då 
inte stort mer än ett 20-tal me-
delpadingar hörsammade kallel-
sen till .första dagen. 

Slutligen bör nämnas att 
prosten Ossian Petersson har 
lovat visa några av kyrkans 
historiska minnen och reliker 
omedelbart efter högmässan. 
Man räknar med att det skall 
medhinnas innan den stora upp-
marschen till Huberget börjar. 



'aref Fritz och Ingrid Holmgren från Marsfjället tilldrog sig uppmärksamhet för sitt spel och sina färgrika dräkter 
h. En grupp spelmän skötte stråkarna till välkomsthälsning för kolleger med eftermiddagstågen till Stöde. 

Liten grabb spelade som hel karl 
Fin upptakt tör spelmansstämman 

Sällan har väl över stödebygden vajat så många flaggor som under gårdagen, då spelmän 
från när och fjärran mötte upp för att pröva sina krafter i en dust, som länge skall lata 
tala om sig. På Stöde station gnoddes stråktaglen i ett par timmar, medan tågen tillförde 
bygden nya förmågor från olika landsändar — tonerna flödade och folket applåderade — 
det var sannerligen inte vardagsmat som bjöds. 

verkade minst sagt nervpirran-
de men det klarade sig till sist 
och med tre vajande fanor i 
täten anträddes marschen mot 
festplatsen vid Huberget. Där 
var alla förberedelser klara för! 

Redan vid halv fyra-tiden ha-
de stationsområdet invaderats 
av allmogespelmän i national -
dräkter och man prövade här 
och där ett samspel för att un-
dersöka möjligheterna för kom-

mande evenemang. Här träffa-
des tre stödepojkar, bröderna 
Verner, Gösta och Evert Vem-
berg och det dröjde inte länge 
förrän fiolerna kommo under 
hakan ooh instrumenten voro 

samstämda och sen blev det 
den ena biten efter den andra, 
alla av egna kompositioner. 
Särskilt en bit av 1700-talsmo-
dell, som Verner Vemberg 
snickrat ihop vann rungande 
applåder bland de tätnande le-
den. Här träffades gamla be-
kanta från norr och söder som 
den gamla folkmusiken förenat 
i fasta band och nya bekant-
skaper stiftades, allt eftersom 
skairan av spelmän ökades. För 
varje tåg som anlände bjöds på 
ett halvdussin låtar av en sam-
lad trupp, som utförde sina 
prestationer från den naturliga 
tribun, som blomsterfallet fram-
för stationen utgör. 

Men så småningom drog det 
ihop sig till festtåg, varvid 
kommittén fick det litet extra 
svettigt. Att, sortera upp hela 
denna hundrahövdade skara 
50m skulle utgöra tågets kärna 

mottagandet och o sedan man ; 
kryssat runt området samlades 
hela skaran på friluftsdansba-
nan, där folkskollärare Otto 
Sjöberg anförde* framförandet 
av festmarschen, en gånglåt av 
Petter Blomberg. Häri voro 
samtliga engagerade och musi-
ken flödade fyllig och harmoni-
rik över nejden, som den ned-
gående solen förgyllde med si-! 
na sista strålar. I främsta ledet 
stod en liten grabb, Bertil Pet-
tersson från Bräcke, spelmans-
stämmans yngsta deltagare, och 
hans musik var sannerligen in-
te av det sämsta slaget. I den 
blombergska gånglåten spelade 
han de förrädiska passagerna 
lika säkert som sin store kol-
lega vid sidan om, och någon 
rampfeber stod inte att märka i 
hans lugna ansikte. 

Spelmansförbundets 
ordf. And. W. Strand 

hälsade samtliga välkomna och 
Uttryckte sin glädje över att så j 
många hörsammat kallelsen till j 
denna högsommarens musikfest. 
Han betonade också vikten av 
att vi får behålla och utöka vår 
samling av gamla folklåtar och 

att dess upptecKriare ocn iram-
förare icke förtröttas, om det 
också mången gång tycks bris-
ta i folkets intresse för de me-
lodier, som tolkar våra förfä-
ders liv i glädje och sorg. Lik-
som hembygdsföreningarna sam-
lar på husgeråd, dräkter och 
annat så samlar vi på gamla 
låtar och melodier och arbetar 
således ungefär i samma rikt-
ning och vi vilja väcka till liv 
kärlek och förståelse för hem-
bygdens egen musik, slutade 
han sitt hälsningstal samt för-
klarade den stora folkfesten 
öppnad. 

Eftersom tiden led fylkades 
skarorna kring spelmännen, och 
deras dueller och applådåskor-
na rungade runt åsarna i halv-
skymningen. Här tävlade de 
flesta av Sveriges landskap i 
egenartade tonskapelser men 
här samsades man också i en-
dräkt under en större uppspel-
ning, då var och en gjorde sitt 
allra bästa. Ett spelmanspar 
från Marsfjället i Västerbotten 
— Fritz Holmgren med frun 
Ingrid — trakterade sina in-
strument med omisskännlig zi-
genarromantik i tongångarna 
och var ett ypperligt inslag 
bland allt dur- och mollandet. 
Deras färgrika fantasidräkter 
skapade också en viss stäm-
ning åt rätt håll vilken ytterli-
gare förhöjdes av vildmarks-
bons yviga konstnärman och 
sydländska tangorabatt. Stånden 
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SPELMANSFEST.ISO spelmän på riksstämma i Stöde 

På hembygdsgården i Medelpadssocknen Stöde håller 150 spel-
nän riksstämma med prov för Zornmärken och diplom. Från 
lela lajjjlet kommer musikanter dragande i färgglada bygdedräk-
:er till festplatsen på Huberget, men Medelpadsborna är naturligt-
vis flest och sätter därmed sin prägel på stämman. Riksspel-
mannen och målaren Nils Olsson, Sundsvall uppvaktar här Stö-
äesystrarna Ingrid och Elsa Sahlifi, under en paus i det flitiga 

spelandet. Se sidan sex, spalt tre. 

i 

Fru Greta Andersson, Oxelösund, lyssnar till konserten från fr, v. Evert 
Nilsson, Stockholms Gille, Ture Falstenius, Stockholm, Algot Jorlin, \ 

Hanviken, och Helge Forslin, Erikslund, Medelpad. 

Från Dagens Nyheters utsände medarbetare 
STÖDE, lördag. 

Genom fagra Stöde socken i Medelpad tågade på lördagskvällen 150 folk-
dräktsklädda spelmän tiU tonerna av egen folkmusik in till Stödebornas | 
hembygdsgård på Huberget i Källsta by, där de samlades till spel-
mansstämma. Uppspelning för blivande riksspelmän var en av punk-
terna på programmet. Det utspelades bland uråldriga medelpadsstugor, 
som minner om både den sista stora björnjakten och bergakungens 
kvinnorov. 

Redan på fredagseftermiddagen 
togs de första prövande spelmans-
tonerna i Stöde, men först på lör-
dagen blev det riktig folkmusikstäm-
ning i den långsträckta socknen vid 
Ljungan. 

Pampiga led av flitigt kvintileran-
de spelmän drog från Kävsta by till 
en för spelmansstämman särskilt 
timrad dansbana vid hembygdsgår-
den. Man fick lyssna till "Gånglåt 
från Medelpad" och "Polska från 
Liden" från 150 samstämda stråkar. 

Några ungdomar som 1928 tyckte 
det var på tok att man tänkte riva 
den förnäma 1700-talsstugan Bérg-
gården på Huberget och köpte bygg-
nader för att uppföra den på ny 
plats åstadkom 1930 en liten början 
till det storartade hembygdsområdet. 
Men sedan dess har intresset för 
hembygdsvård vuxit i Stöde, och just 
nu är man i färd med att skaffa sig 
eget vandrarhem i den anrika "Smyg 
gården", som förts till Huberget från 
Fanby i en annan ända av socknen. 

Den sista björnen som fälldes i 
Stöde har fått ett äreminne i Hu-
bergets museum, som innehåller en 
av Sveriges förnämsta samlingar av 
föremål från Norrlandsbyarna. Trä-
varupatronen Olov Peter Åström 
donerade över 800 värdefulla före-
mål till Huberget, bl. a. en björnklo. 
Det var en av dem som Stödejäga-
ren Edström tog från den sista 
björn han sköt. Fem barn hade 

han, och vart och ett fick var sin 
av björntassens fem klor som fa-1 
dersarv. 

"1718 om messommardag så kon 
här bårt en däter som heter Annal 
om sex år", lyder inskriften i den! 
gamla lada där Stödeflickorna pål 
lördagskvällen sålde filmjölk till I 
svettiga riksspelemän. Hemfoygdsf ö-1 
reningens primus motor, hemmans-1 
ägare Evert Svedin, berättar gärna I 
om hur bergakungen tog lillpigan,! 
som varit olydig mot farmor, med I 
sig till skogs. Det hjälpte inte ens I 
att ringa i kyrkklockorna: pigan var | 
försvunnen. 

Försvunnen är också den namn-1 
kunnigast Stödespelmannen, den troll-1 
kunnige Spel-Jöns, som lärde bortl 
spelmanskonsten vid midnatt i kyr-| 
kan för 50 riksdaler kontant betal-1 
ning. Men kvar i Medelpad finns I 
dock än spelmän som kan få fiolen I 
att låta lika trollbunden som näcken | 
i sägnerna. Den konsten visar de 
söndagen bi. a. för hovrättspresident I 
Knut Eiliot, skriftställaren Auge Flo- I 
dén och hembygdsföreningens ord-1 
förande, folkskollärare J. O. Eng-1 
ström, som alla tre hållet tal för I 
folkmusikanterna. De mest förtjänta [ 
av dessa mottar under högtidliga for- [ 
mer sina Zornmärken och diplom I 
som avslutning på Stödes glada spel- ] 
mansstämma. 

Niels. 


