
o Attioåring och två söner 
triospelar farfars polska 

400 spelmän från hela landet invaderade på lördagen 
helt fredligt Skansen i granna bygdedräkter. Den största 
"stämman" i sitt slag, men så har också 50 år förflutit se-
dan den första riksspelmansstämman, några av veteraner-
na nu var med också då: 

— Ja, ja, det var tider det, sa SJ-pensioBären Edvin 
Bergqvist, 70 år, från Lotte näs vid Bollnäs. En gång i sin 
gröna ungdom spelade han på ett bondbröllop, som på-
gick i fem dagar utan uppehåll . . . 

nas namiigen en i a l j e 
Mariekällskolan under m 
av blåsorkestern, sångarf 
ABF-kören och Spelman; 

Initiativet till detta mi 
samarbete togs i höstas a 
energiska her ra rna Thur( 
och Folke Nordeman i s 
laget. Egentligen var de 
Enberg som kom upp me 
get, säger hr Folke Nordf 
samtal med Länstidning 
kom till mig och vi blev 
tusiasmerade för saken. I 
hos de tre övriga organis; 
gav positiva svar och vid 
manträde i slutet av novei 
stämde man sig för att 

Iförd häverödräkt sipelade 80-årige Gustav Je rnberg f r ån ös te rby bruk på sin fela, omgiven av spel-manssönerna Anton, 51 år, verk-tygsarbetare pä bruket, och Her-bert, 49 år, laJfärsinnehavare 1 Stockholm. En trio som är väl samspelt. I bergsmansgården berä t t ade 80-åringen a t t han lärde sig hantera fiolen som 8-åring: — Far min var en skiaklig fiol-spelare och f a r f a r kunde sä t ta schwung på dansbanorna! 
1912 gjorde Gustav själv sin debut i mer officiellt samman-' hang, han inledde sin karriär som s. k. prisploekare vid en stor spelraansträff i Uppsala. Sin "farfars polska" spelar han och sönerna med slädje — denna låt av Anders Gustav Jernberg är populär överallt där spelmän möts. 

Själv är Gustav gästr iklänning, barnfödd i Sjjtvik: han började sin bana som fisikare,. men övergick till g ju taryrket . For t fa rande s^äger han inte ne j till a t t dra upp en och annan gädda. Veteran med 76 vårar på nacken är jämten Erik Nilsson från Mattmar, lantbrukare til! professionedi. En gång var han sä gott som ensam om att spela klarinett 1 den landsändan, själv-lärd gäpåare. —• Nu är jag för gammal a t t spela, säger han. Ins t rumente t har han i alla fall tagit med sig till spelmansträffen. 
Hus t run Lisbeth nickar, s jälv var hon i sin gröna ungdom berömd för sina väl l judande vallåtar. Rigmor Burman f rån Bräcke i Jämt land är kopist och ivrig folk-dansare: — Kul, tycker hon och svänger med benen i tak t med spelmans-låtarna. Her ra rna i gula mollskinnsbyxor och blanka knappar på väs tarna intonerar Jämt lands brudmarsch. Rigmor få r någont ing romant iskt 1 blicken. 

Den »om skall V«T» med I MI sådan här sväng skall förstås ha folkdräkt, inte något billigt nöje 

80-årige Gustav Jernberg från österby med sina söner Anton, Bl, 
och Herbert, Jf9, år en trio som gärna intonerar "farfars polska", en 
populär låt överallt där spelmän möts — komponerad av Oustavs 

farfar Anders Gustav. 


