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Redan när vi steg på lokaltåget mellan Sunds-
vall och Stöde på fredagsmorgonen den 4 augusti 
märkte vi att något ovanligt var å färde i trak-
ten. Lite varstans i kupéerna satt nationaiklädda 
herrar med fiollådor i knät. Muntra och talföra 
som kanske så ofta annars var de inte; nervosi-
teten gjorde sig påmind i tystnad. Skulle dagens 
uppspelning för Zornmärket ge dem silvermärke 
och riksspelmanstiteln. Ja, nej, j a . . . n e j . . . 
j a . . . och héder och ära ända till döddagar. 

Zornmärket — vad är det? 
Anders Zorn, konstnären, fröjdade sig inte 

bara åt att skildra socitetsherrar och mulliga dal-
kullor med pensel, duk och palett, utan också åt 

Den största publikattraktionen vid spelmansståmman i Stöde var 100-manna-
orkestern. Har ser vi Medelpadsgruppen på marsch upp till festplatsen på 
Huberget. »Allspelet» som denna form av musicerande kallas — låtarna år 
ju annars solistisk musik — år en helt ny företeelse, med stor reklamkraft 
men utan djupare konstnärliga vården. 

felornas surr och spilåpipornas drillande. Han 
samlade omkring sig på sin Moragård spelande 
och sjungande masar och kullor. Därmed gav 
han i en kritisk period folkmusiken en uppmärk-
samhet som kom den till godo för framtiden. 
Med väckelserna under förra. seklet, med de för-
bättrade kommunikationerna, med industrialise-
ringen och dragspelsimporten riktades den ena 
nådastöten efter den andra mot den gamla all-
mogekulturen och för att väcka allmänhetens in-
tresse för de stora värden, som därmed höll på 

att gå förlorade, behövdes s. a. s. konstgjord and-
ning. Men bara för en tid. I våra dagar har spel-
mansglädjen åter börjat blomstra och det häg-
rande målet för flertalet musikanter blir att 
erövra det hedersmärke, eller ännu hellre, det 
mästarbrev som Anders Zorn instiftade. En duk-
tig spelman får märket i brons, en verkligt fram-
stående i silver. 

Uppspelning och utnämning brukar försiggå 
vid stora spelmansstämmor inför en tremanna-
jury — som nu senast i Stöde i Medelpad, f. ö. 
den första i Norrland. Ett hundratal spelmän 
hade mött upp, men »bara» sjuttio av dem lät 
höra sig inför juryn. Och med ett utmärkt resul-
tat! Konkurrera med dalmasarna kunde väl inte 
norrlänningarna men både deras spelkvalitet och 
deras låtmaterial visade sig höra till det bästa i 
landet. Ett tjugotal riksspelmän och ännu fler 
bronsmedaljörer korades. 

Bedömningspunkterna anger i stort vad en 
spelman bör behärska för att kunna utöva sitt 
kall. 1) Låtvärde. Under årtiondena kring sekel-
skiftet försiggick ute på landsbygden en. allmän 
smakförskämning av folkmusiken,' delvis under 
dragspelsrepertoarens inflytande. De gamla he-
dervärda låtarna dög inte längre, de var gammal-
modiga och tråkiga. Det är emellertid j-ust bland 
dessa som vi möter det ur kvalitetsynpunkt bästa 

materialet. En ovärderlig 
nytta har man för den nu 
pågående folkmusikrenäs-
sansen i det stora samlings-
verket »Svenska låtar», där 
en betydande del av de 
bästa gånglåtarna, polskor-
na, valserna och vallåtarna 
upptecknats. Förnyelsen av 
den svenska folkmusiken 
utgår från de många för-
nämliga spelmanstraditio-
ner som där blivit bevara-
de. Låtvalet vid uppspel-
ningen bör helst vara stil-
enligt, antingen från den 
äldre låtkulturen eller ge-
nom komposition, i samma 
anda. 2) Renhet. 3) Ton 
(kvalitet). 4) Teknik. 5) 
Stil, rytm och karaktär. 
Dessa punkter tar fasta på 
rent violinistiska kvaliteter. 
— Till den äkta låtkaraktä-
ren hör också ett måttligt 

tempo — hela tiden valt efter den åsyftade dan-
sen, även om denna kommit ur bruk, såsom ex. 
polskan — och en klang i instrumenten som inte 
helt motsvarar den i konsertmusiken vanliga. 
Något torrare, inte så känslosam, inte så anlagd 
på att endast »låta vackert». Folkmusiken spelas 
på rytmen och på melodin, inte på olika klang-
karaktärer. Kommer så till sist en extra poäng 
för Egen komposition (6) . — Spelar man per-
fekt rent får man siffran 5 i motsvarande kolumn. 
Händer det att fingrarna inte är smidiga nog i 



16-delspolskan får man kanske bara^STS eller 4 
i tek^ikkolumnen. Blir slutpoängen 20 och där-
över torde silvermärket ligga inom räckhåll, men 
stannar den mellan 15 och 20 får man nöja sig 
med brons. 

»Den polskan är f—n i h—e så grann», kom-
menterade offerdalingen Olof Fatk en av sina 
härliga Lapp-Nilspolskor. Denne Falk var f. o. 
den störste konstnären bland alla de närvarande 
spelmännen. På någon upphöjd tron i splendid 
isolation fick han dock inte sitta. Den medel-
padska brödratrion Evert, Werner och Gösta 
Wernberg imponerade storligen med sitt en-
semblespel och den förstnämnde av dem utförde 

vid ett samkväm den sista kvällen några låtar 
efter Medelpads store låtmakare Gullik Falk 
(verksam i början av seklet) med en glöd och ett 
artisteri som man sällan får höra maken till. På 
toppen stod också härjedalingen Per Mesch, lap-
pen Jon Engström och den originelle polskakom-
positören Joel Böhlén från Liden. 

Stödemässan var inte någon intern norrlands-
fest. Det hade kommit gäster från både Gotland, 
Södermanland, Västergötland och Värmland. De-
ras situation är något annorlunda än dalmasar-
nas, jämtarnas och medelpadingarnas. Spelmans-
kulturen på Gotland har inte varit isolerad till 
allmogen: prästmän, kantorer och godsherrar bi-
drog också med egna låtar. Repertoaren har där-
för blivit mer hövisk än annorstädes. Gotlänning-
arna har tekniskt svåra låtar, men inte alltid så 
värdefulla. Det »samhällsblandade» draget finns 
också hos värmlänningarna: en duktig spelman 
från Mangskog, Adolf Söderkvist, presenterade 
Stödeborna ett par utmärkta saker efter Lom-
jansgutten. Magrare har det varit i Söderman-
land — och i synnerhet i Västergötland — man 
har måst börja om från början. Kompositions-
tävlingar utlyses och spelmännen uppmuntras på 
alla de vis. Ännu kan väl deras nya låtkultur 
kallas artficiell, men med åren kommer traditio-
nen. Den måste spelmansmusiken ha — liksom 
konstmusiken. 

Vad Stödestämmän visade: 
att svensk folkmusik, delvis under nya villkor, 

har blivit en produktiv, levnadsfrisk företeelse 
igen, 

men också att den inte är någon musikkulturell 
kuriositet, utan att vi alla bör rikta våra blickar 
mot den och tillgodogöra oss av dess rika skatter. 

Olof Falk från Offerdal spelar upp en Lapp-Nils-
polska. 


