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Några kvintilerande spelemän på gårdstunet utanför Jämtebölegården. 
ström, Husum, Gustaf Olsson, Själevad och Walter Wickberg, Sko g. 

Bert Eriksson från Roslagen drar en gånglåt för Jan Hägg-

Riksspelmansstämmans folk 
sätter färg på Umeå stad 

Det var äkta dansglädje, som visades på Umeås rådhustorg på 
fredagskvällen. 

Et t femtiotal spelmän, både kvinnor och män, och 10—15 
aktiva folkdansare försökte på fredagskvällen muntra upp och 
dra till sig publiken och ge liv åt den litet kylslagna efter-
regnsluften på Kådhustorget i Umeå. Det kanske var det ovan-
liga ar rangemanget i förening med den svala kvällen oeh publi-
kens oförmåga a t t dansa gammaldans (dess ovilja), som gjor-
de, a t t spelmännen måste b ry ta upp i förtid. Något fel på vare 
sig musikernas eller folkdansarnas prestationer var det annars 
inte. 

D e 'e t gäller för oss att 1 den snab-
ba förändringen, som nu pågår, räd-
da det värdefulla från dagar, som 
varit. Dit hör mycket av saga och 
dikt, av musik och sång, som levt 
bland allmogen också i detta län. 
Stämmodeltagarna från när och fjär-
ran är välkomna till Västerbottens 
län och till Umeå". 

Så skriver landshövding Filip Kris-
tensson i företalet till programmet 
för riksspelmansstämman i Umeå, 
som börjar i dag. 

Men den började sätta sin prägel 
på staden redan under onsdagen. 
Man i knätofsar och kvinnor i färg-
glada bygdedräkter lyste som färg-
klickar i solen på järnvägstorget på 
morgonen. Och på Gammlia vimlade 
det av spelemän, som sökte sig till 
Jämtebölegården, där man spelade 
upp med darrande knän för en sträng 
jury, som har att dela ut Anders 
Zorns märke, diplom med silver och 
guld samt dela ut den eftertrakta-
de titeln Riksspelman. * % 

I SOLSKENET PA GARDEN satt 
klungor av spelmän och kvintilera-
de på sina felor. Man måste en sis-
ta gång före uppspelningen mjuka 
upp fingrarna, precis som hundra-
meterslöparen mjukar upp sina ben 
före starten. 

— Har du spelat upp, var den 
vanliga frågan. 

— Ja, jag har darrat färdigt — 
ett rätt vanligt svar. 
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Västerbottniska 
spelmanslåtar 

Inför riksspelmansstämman i Umeå 
kan det vara lämpligt att fästa upp-
märksamheten på det häfte spel-
manslåtar, "Bland spelmän i Väs-
terbotten", som utgivits av Väster-
bottens läns spelmansförbund. 

Häftet innehåller 25 låtar av skif-
tande värde, satta två- eller trestäm-
migt. Endast ett fåtal av melodierna 
är komponerade av namngivna spel-
män, flertalet är uppteckningar, att 
döma av de kortfattade kommenta-
rerna. Somliga melodier är kanske i 
alldagligaste laget, byggda mest på 
treklangsrörelser uppåt och nedåt 
(ex. nr. 1). En annan svaghet hos 
flera av de medtagna låtarna är de-
ras obetydliga format, endast två el-
ler tre notsystem långa. 

Av prima halt är nr 13, Råbäcks-
lek, av K. O. Widman, Skellefteå, i 
tvåstämmig sättning av polskaspecia-
listen Sven Kjellström. Med sina tre 
kontrasterande repriser är den om-
växlande och säkerligen mycket 
"slitstark". Brudmarschen (nr 12) av 
"Fjällkungen" Frits Holmgren i Vil-

helmina är också av god klass, och 
Kadriljen (nr 5) i Göran 0:n Föl-
lingers sättning hör till de bättre. 
Janne Norgrens i Hörnefors Gång-
låt (nr 25) bör låta bra för tre fio-
ler (Föllingers arrangemang), Och 
Gunnar Hahns tvåstämmiga sättning 
av den mollstamda folkvisan vill man 
också framhålla (nr 24). 

Några av arrangemangen har gjorts 
av fil. lic. Nils Stålberg, en av ju-
rymännen i årets spelmansstämma. 
Uppmärksammas bör, att kommenta-
ren vid nrs 21 och 24 råkat byta 
plats. 

Utgivandet har möjliggjorts tack 
vare anslag från landsting, Kempe-
fonden och enskilda. Alla folkmusik-
intresserade bör ha intresse av att 
ta del av det 20-sidiga häftet, som 
kostar åtta kronor. 

A x e l V . S u n d k v i s t 

K. G. Nilsson f r å n Umeå stads 
tur is tnämnd hälsade spelmännen 
välkomna. Det var e t t t jugofem-

tal, som fick plats under vajand» 
svenska f laggor på en särsKili 
björkförsedd estrad. Bland den 
fanns ett par felande kvinnor, an-
nars var det bara män f r å n näs-
tan hela Sverige. Färgprak ten i 
de olika landsändarnas kläder var 
rik. Där fanns västerbottensdräk-
ten, ljus med knäbyxor, randig 
väst, vit sk jor ta och en prydlig 
rosett. Där fanns också den prakt-
fulla medelpadsdräkten med gula 
knäbyxor, svart jacka och bred-
brät tad hat t . En speleman f rån 
Göteborg var skrudad i kalott och 
en lång blå, kaftanl iknande kap-
pa, i allt påminde han om en äk-
ta kines. 

Men man ställde inte upp oara 
för att fägna ögat. Det var naturligt-
vis musiken, som man f r ä m s t vil-
le f ramföra . Och det var både 
okänd och på publikens begäran 
gammal men ändå välkänd folk-
musik, som gneds f r a m ur fioler-
na. Ur fiolerna — det fanns också 
en occarina f r ån Mellansverige. 
Allt som allt gjorde spelet e t t me-
lodiöst, mjuk t och förvånande 
samtr immat intryck. 

| Till det ta kom folkdansarna, 
som gjorde en fin uppvisning i 
folkdansens olika turer. Holger 
Vigren och hans medhjälpare bör-
jade med schottis i turer, men tog 
också en svängom i vanlig gam-
meldans. 

Medan dessa dansade runt på 
det ännu våta torget berättade 
spelmannen Lorenz Sandberg, 
Umeå om riksspelmännen. Dal-
karlen Röjå^ Jonas Eriksson ta-
lade också litet om de normer 

man har, då man bedömer spel-
männens arbete. Han är med i den 
jury, som "fiolisterna" spelar upp 
inför, n ä r de i dagarna söker er-
övra hederstiteln riksspelman. Vi 
bedömer, om spelmännen kan be-
handla en låt bra, hans teknik, 
hans fö rmåga a t t hålla sig till 
originalet och om han komponerar 
själv. 

När intresset f rån publiken och 
spelmännen började t ryta steg 
Oskar Larsson, ön, f ram och fick 
publiken med sig i ett välförtjänt 
leve för spelmännen. Han passade 
också på a t t reklamera för lörda-
gens festliga t åg genom staden, 
som han under allas syn- och hör-
bara för t jusning lovade skulle bli 
världens största show. 

Innan musiken falnade bort 
hann man glädjande nog få stifta: 
bekantskap med en äkta spelman. 
Denne verklige spelman heter Ver-
ner Vernberg och är f rån Selång-
er. Han och hans två bröder Gös-
ta och Evert utgör vad de själva 
kallar en unik spelmannatrio. De 
är alla riksspelmän och har bl a 
komponerat "Hem f r ån Delsbo" 
och "Trollfars sista färd". — Krut 
och temperament behövs om folk-
dans och -musik skall locka, sade 
herr Vernberg och gav synbart be-
vis för den åsikten inför publiken. 

B. N. 


