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Busk-Margit inte bara sjunger bra, hon är också högst förtjusande 
att se på, och i spelmäns lag ä r hon riktigt i sitt esse. Gammliavallens fest 

störd av högtalarna 
Riksspelmansstämman i "Björkarnas stad" har pågått i fyra dagar. 

Torsdag, fredag och lördag f. m. användes till provspelning för Zorn-
märket, och kl 18 på lördagen ägde det stora festprogrammet rum 
på Gammliavallen. Men dessförinnan hade man samlats på Järnvägs-
torget och tågat genom staden i samlad tropp. 

Efter inmarsch ställde den nästan 
hundrahövdade spelmansskaran upp 
i fyrkant framför Gammliavallens 
läktare, flankerad av Västerbottens 
spelmansförbunds flagga. I det pro-
gram folklåtar som utfördes fanns 
kraft i stråkdragen och takt i fot-
stampningarna. 

Stadsfullmäktiges ordförande Elon 
Dufvenberg tackade i sitt hälsnings-
tal arrangörerna samt riktade ett 
välkommen till samtliga medver-
kande och den ej alltför talrika 
publiken, som dock tycktes växa 
något i antal under programmets 
gång. 

Mary Wallskogs flickkör sjöng 
ett vackert knippe vårsånger, och 

framträdde rikskonsulent Nils 
Presto och höll högtidstalet, vars 
första del tyvärr ej kunde uppfattas 
på grund av den dåliga högtalaran-
läggningen. Ungefär 20.000 ungdo-
mar är aktivt verksamma inom 
folkdansrörelsen, och cirka 3.000 
spelmän tillhör Svenska spelmans -
förbundet, sade hr Presto. Dessa 
stämmor med provspelning för 
Zorn-märket hålls för att spelmän-
nen ska öva sig och för att de 
gamla låtarna ska hållas vid liv. 

På grund av all den musik, 
som väller fram ur radio- och 
TV-apparater, transistorer etc., 
tappar vi förmågan att lyssna. 
Vi håller på att förlora förmågan 
att uppskatta det egna arvet. 
Spelmännen vill ge människorna 
{glädjen tillbaka, vill föra in i den 
trädgård, som heter musik, där 
det finns många vackra blomster. 
Före och efter föredraget gav 

medlemmar av Disa-laget från 
Uppland prov på den uppländska 

folkmusikdialekten. Den från 
Skansen och från tidigare spel-
mansstämmor kände nyckelharpo-
spelaren Eric Sahlström var liksom 
Viksta-Lasse förhindrad att delta. 
Musik på nyckelharpa blev det i 
alla fall genom Eric Sahlströms 
bror Sture, som bl. a. utförde 
polskan "Byggnan" av den s. k. 
Byss-Kalle. Såväl styckena för 
nyckelharpa som de övriga låtarna 
spelades rent och välljudande och 
applåderades livligt. Sist kom 
Upplands brudmarsch av Gås-An-
ders, en under senare delen av 
1800-talet mycket anlitad bröllops-
spelman. 

"Duett" av Busk-Margit! 
Operasångerskan Busk-Margit 

Jonssons första sång lät som ett 
försök att sjunga duett med sig 
själv: ljudet från de avlägset pla-
cerade högtalarna nådde fram en 
sekund e f t e r det direkta ljudet. 
När förstärkarna bortkopplats, 
kunde man ostört njuta av sånger-
skans mjuka röst och fina känsla 
för folkvisans poesi i såväl mu-
sik som ord. Sture Eriksson 
ackompanjerade. 
Sista inslaget i lördagens fest-

program var folkdansuppvisning: 
Jämtpolska, Väva vadmal, Oxdan-
sen och Daldans. De båda grup-
perna dansare var väl samövade. 
Särskilt uppskattad blev Oxdansen, 
där "oxarna" stångades på lite olika 
manér. 

Himlen var kulen hela eftermid-
dagen, och publiken satt och hutt-
rade i den kyliga luften. Men spel-
mansglädjen kunde utläsas i både 
ansiktsuttryck och kroppsrörelser. 

S—t 

Umeå blev "fadderort" 
åt 19 nya riksspelmän 

Strålande stämmofinal 
Umeå blev fadderort åt hela nitton nya riksspelmän, som klarade sina uppspelningar unde? 

söndagen. Den yngste av dem var 15-årige Lennart Eriksson från Stöde i Medelpad, Äldste mär-
kes tagare var 83-årige Albin Öberg från Lycksele som fick brons. Samtliga de nitton erövrade sil-
vervalören av Zorn-märket, vilket ar minimifordringen för titeln riksspelman. Men härutöver 
erövrades bronsmärket samt diplom. Ett sommarfagert Umeå bjöd stora famnen med strålande ju-
niväder, då riksspelmansstämman avslutades på Gammlia. VK-medarbetaren Axel V. Sundkvist 
redogör i det följande för den strålande spelmansfinalen. 

Besök vid högmässan i Umeå 
stads kyrka stod först på program-
met för söndagen, men de spel-
män, som sökt sig dit, torde kunna 
räknas på ena handens fingrar. 
Varför denna likgiltighet? 

Innan Gammlia-programmet bör-
jade, fick jag en stunds samtal med 
N i l s P r e s t o , sedan februari 1955 
heltidsanställd rikskonsulent inom 
Svenska ungdomsringen för bygde-
kultur, som bildades år 1920. 

Han omtalade, att man i juryn 
alltid har någon från orten, som 
väl känner till "musikdialekten' 
landsändan. Detta har i år varit 
fil. lic. N i l s S t å h l b e r g , Vin-
deln. övriga jurymedlemmar var 
folkskollärare Gustaf Wätter, Katri-
neholm, och Raj os-Jonas Eriksson 
från Boda, föreståndare för Kapell-
gårdens musikskola nära Härnö-
sand. (Man söker_förgäves i pro-
gramhäftet efter ett omnämnande 
av dessa viktiga funktionärer). Vil-
ken hembygdsförening som helst 
kan hemställa om att få anordna 
Zornmärkesuppspelningar. I år har 
Västerbottens spelmansförbund stått 
som arrangör, fjolårets riksstämma 
i Östersund anordnades av Svenska 
ungdomsringen för bygdekultur och 
Svenska spelmansförbundet gemen-
samt. Märkets högsta valör, i guld, 
utdelas endast vid uppspelningar, 
som anordnas av Ungdomsringen. 

Söndagens festligheter på Gamm 
lia inleddes med hembygdsbröllop 
t se särskilt referat!). Utanför kyr 
kan tog spelmännen vid med brud-
marschen, och så blev det stor 
folkvandring upp till Wallmarks-
gården, där brudparet, Inger Nils-
son från Umeå 'och Bo Hiilphers 
från Stockholm, hyllades. Den rym-
liga gårdsplanen blev snart packad 
av människor, bland vilka de na-
tionaiklädda syntes rätt ralrika. 
Men ännu flera skådelystna fanns 
dock u t a n f ö r "staketet". 

Ordföranden i Västerbottens 
spelmansförbund, A x e l B i l a r e 
från Lycksele, redogjorde för till-
komsten av Umeå-stämman, och 
N i l s L ö f g r e n , Malmö, ledde 
spelmansskaran på sitt medryc 
kände och taktfasta sätt. Och en 
taktfast ledning behövs. Även lå-
tar ur det nya västerbottenshäftet 
spelades upp. 

Så följde tonande parad av spel 
män från olika landsändar. Disa 
laget från Uppland inledde, och så 
kom Göteborg (Hälsingepolskor), 
Skåne (Kadrilj), Norrbotten (Låt 
från Medelpad), Jämtland (Brud-
låt), Hälsingland (Trollens brud-
marsch), Ångermanland (Rova-
polska) och Västerbotten, som upp-
trädde med en manstark trupp 
(c:a 20) och spelade en gånglåt myc-
ket vårdat. Hälsingarna bör ha be-
röm för sin fina nyansering och i 
övrigt vackert spel. 

Wallskogs flickkör sjöng vår-
sånger, och hr Bilare stack emellan 
med en redogörelse för juryns ar-
bete, som varit både ansvarsfullt 
och ansträngande, eftersom ett 90-
tal spelat upp för att söka få be-
viset på sin spelkunnighet, Zorn-
märket med diplom. 

Men vi får inte glömma opera-
sångerskan Busk-Margit Jonsson, 
blond och vän som en svensk folk-

ja. Hon gladde med två avdel-
ningar, först tre sånger av Adolf 
Lindblad och senare Peterson-Ber-
ger somt två polskor av Isidor 
Dannström. Som en souvenir från 
Umeå överräckte hr Bilare en mi-
niatyr av Helena Elisabeth-kyrkan, 
O s c a r L a r s s o n på Öhn ut-
nämnde, inte utan skäl, Busk-Mar-
git till folkvisans främste tolkare i 
vårt land just nu, och allt folket 
hurrade. Må det också tillåtas att 
citera riksspelman Jon Erik Östs 
rättframma omdöme: "Hon sjonger 
d-kla vackert". 

Björkstalagets vackra framträ-
dande i Västerbottenskadrilj och I 
Ränninge bör nämnas, men spel-1 

männen var här inte alltid ense om 
tonstegen i melodin. 

Det blev alltså stora festligheter 
på Gammlia, som programmet ut 
lovade. Dessa kulminerade förstås 
i tillkännagivandet och utdelandet 
av erövrade Zorn-märken. Pro-
grammet drog emellertid ut på 
tiden, och just då började många 
att troppa av från Wallmarksgår-
den. Följande 19 personer tiller-
kändes silvermärket med åtföljande 
diplom: Ingemar Andersson, Hu-
diksvall, Victor Bodén, Långsele, 
Östen Brännlund, Hammarstrand, 
Elvira Classon, Djurås, Gunnar 
Doll, Malmö, Lotten Ekstrand, Erik 
Englund, Laxede, Erik Eriksson, 
Stensele, Lennart Eriksson, Stöde, 
Sivert Hallberg, Helge Holmquist, 
Malmö, Jan Häggström, Husum, 
Åke Johansson, Rot, Harry Lindahl, 
Lycksele, Gustaf Olsson, Själevad, 
Magda Thögersen, Ludvika, Bertil 
Westling, Bollnäs, Walter Wickberg, 
Storuman, Arne Wiklund, Ånge. 

25 spelmän fick Zorn-märket 
brons: Elov Andersson, Bollnäs, 
Torsten Dahlberg, Husum, Konrad 
Engvall, Västerås, Berth Eriksson, 
Edebo, Gerhard Halvarsson, Li-
densboda, Holger Hammarlund, 
Njurunda, William Holmgren, Sor-
sele, Sune Johansson, Vännäs, Sö-
ren Johansson, Dorotea, Edmund 
Leijon, övsjöbyn, Herbrand Lind-
gren, Åsträsk, Tage Magnusson, Gö-
teborg, Helmer Markström, Boden, 
Georg Nilsson, Kungsbacka, Ivar 
Nyman, Umeå, Otto Persson, Teg, 
Carl Pettersson^ Njurunda, Ola Ro-
ninge, Umeå, Thore Sjöblom, Vin-
deln, Carl Strandberg, Gräsmyr, 
Karin Sundelin, Björkå bruk, Ed-
vin Thillberg, Hudiksvall, Anders 
Thungren, Sundsvall, Altyn Öberg, 
Lycksele, Erik Östlin, Njutånger. 

Äldst var Albin Öberg, 83 år, och 
yngst Lennart Eriksson, 15 år. 

Sist utdelades diplom till några 
spelmän, som förut har silvermär-
ket, och även några diplom till spel-
män som-uppmuntran till fortsatt 
förkovran på sina felor. 

* 

Folkmusik — folkdans — folk-
dräkter, detta är viktiga kompo-
nenter i hembygdsrörelsen. Efter-
som så många av spelmanslåtarna 
är danser — polskor, kadrilj er — 
så är ett samarbete med folkdan-
sare, som här visats, naturligt, ja, 
rentav nödvändigt, om låtarnas 
verkliga funktion skall upplevas. 

Inga anslag utgår till resor och 
andra omkostnader, och de enskilda 
spelmännen får vidkännas bety-
dande uppoffringar för att kunna 
delta i riksstämmor som denna. 
Men den som har ett stort intresse 
är alltid beredd att offra för detta. 

Det är ingen betydelselös gärning, 
som våra spelmän och folkdansare 
utför. De bidrar på sitt sätt till att 
hålla kontakten med det förgångna 
levande, vilket inte är lätt i vår 
hårda tid. Det uppväxande släktet 
har i allmänhet beklagligt föga av 
känsla för det fäderneärvdas värde. 

Tack, spelmän och folkdansare, 
för den glädje ni berett oss lyssnare 
och åskådare vid riksspelmans-
stämman i Umeå 1962! 

A x e l V . S u n d k v i s t 
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Ståtligt bygdebröllop 
PÅ FIN SPELMANSSTÄMMA 

DET BLEV ETT REJÄLT och ståtligt hembygdsbröllop som musikdirektören Bo Hiilphers, 
Stockholm, och studeranden och Umeå-flickan Inger Nilsson fick vid spelmansstämman i hel-
gen. Brudparet hyllades av massor av folk och glada trivsamma spelmän. På bilden ses de på 
Wallmarksgårdens farstubro och vid deras sida står glade tegsbon och spelmannen m. m. Oscar 
Larsson. 

Vigseln förrättades av kyrkoherde Karl Gunnar Grape i Helena Elisabeth-kyrkan som var 
fylld till sista plats. Men för dem som inte fick plats fanns det möjlighet att följa vigselakten 
via högtalare. 

Flickkörens tonkaskad 
och felors durackord 

inramade bygdebröllop 
Ett av toppinslagen vid riksspelmansstämman i Umeå i går 

blev bygdebröllopet i Helena Elisabeth-kyrkan på Gammlia-
området. Inför allt folket — packat tempel och månghundra-
hövdad skara "koksande" utanför — försäkrade musikdirektör 
Bo H i i l p h e r s , Sollentuna och umeflickan, musikstuderan-
den I n g e r N i l s s o n , dotter till gårdsägare Alex Nilsson 
och hans maka Emy, varann tro och loven. Under en portal 
av skira björkkronor tågade brudparet in i kyrkan medan 
felorna tonade vekt i dur. Bruden bar myrtenkrona och häl-
singedräkt, medan brudgummen skrudat sig skånskt i Torna-
härads guldknappade och knätofsprydda ståt. Brudbuketten 
bestod av prästkragar och brudnäbb var nätta L e n a M a r i a 
A s p l u n d . 

Det blev inga tårar i den brud-
kronan — solen hade tidigare gömt 
sig bak tunga moln, men när tiden 
var inne för vigseln visste inte solen 
hur väl den ville, brudparet. Den 
lyste betagande över skir junigron-
ska och färgstarka allmogedräkter 
medan ystra vindar lekfullt tuscha-
de flaggor och damernas vida kjol-
tyg. 

Kyyrkoherde K a r 1-G u n n a r 
G r a p e , som förrättade vigseln, möt-
te brudparet i kyrkporten. Offician-
ten var iförd vit stola och alba. 
På det lilla altaret, inramat av ny-
huggna fräscha björkar, lyste skära 
rosor och lila luktärter. I bänkkvar-
teren satt bröllopsgästerna och på 
särskilda stolar i koret Inger Nils-
sons kära sångarkamrater i Mary 
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Regnet försökte in i det sista att störa den välorganiserade 

Riksspelmansstämman i Umeå. Men på söndag, när det unga 
brudparet, musikdirektör Bo H u l p h e r s , Stockholm oeh stu-
deranden I n g e r N i 1 s s o n, Umeå, strålande av lycka tågade ut 
ur den lilla Gammliakyrkan, genom den björkport som vackert 
klädda folkdansare ordnat utanför kyrkan, då bröt också solen 
fram för att titta på grannlåten. Och de många hundra som sam-
lats för att se brudparet, värmdes till soliga leenden. 

44 spelmän klarade 
Zorn-märket 

För de måniga som inte fått plats 
i kyrkan var det väl sörjt. De 
kunde genom högtalare utanför 
följa vigselakten, som förrättades 
av kyrkoherde Karl-Gunnar Gra-
pe, som också !höll ett mycket j 
vackert personligt tal till dle unigai 
tu och önskade dem all lycka. 

Till musik av en grupp spel-
män tågade brudparet från kyrkan 
upp till Wallmarksgårdien, där die 
samlades tillsammans med släk-
tingar och ett antal inbjudna. Men 
ganska snart var de ute bland de 
tusentals festbesökama på gårds-
planen och lyssnade till den land-
skapsparad med fioler, som spel-
männen bjöd på. I stort upprepa-
des det program som lördaigiskväl-
lens festdieltagare fick vara med 
om. 

När man väl var framme vid 
den storslagna finalen, med hela 
podiet av spelmän som klämde 
i med Jon Erik östs »Fiolen min», 
då kunde spelmansförbundets 
ordförande A x e l B i l a r e , lo-
kala organisatörerna O s c a r 
L a r s s o n , öhn. K l a s J ä r v -
holm, Umeå och manga andra 

dra en lättnadens sdck: arrange-
mangen hade, trots regnstörning-
arna, kunnat genomföras på ett 
sätt som hedrar arrangörerna. 

90 PRÖVADE FÖR 
ZORN-MÄRKET 

Att förlägga en Rilksspelmans-
stärmma till Umeå var ett djärvt 
tilltag. Men uppslutningen till 
Umeåstämman var lika stor som 
till stämmor som ordnats söderut. 
Och likaså antalet spelmän, som 
prövade för Zom-märket. Man 
räknade till ett 90-tal ocih av des-
sa klarade 19 silver ocih 25 brons 
— även det ett normalt resultat. 

Hade bara Jon-Erik öst kunnat 
vara med, då hade arrangemangen 
varit den verkliga fullträjffen, sa' 
en av de gamla i spelmansgänget. 
Och hans beklagande understrctks 
också av spelmanshövdingen i 
länet, Axel Bilare, i dennes häls-
ningStäniförande. Det var lediglångs-
reumatismen som tvingade Jon-Erik 
att utebli. Han kom visserligen 
till Umeå söndag kväll. Men infce 
för aitt spela utan för att söka la-
sajrettsvård för den besvärliga vär-
ken. 

Zorn-märkesspelningens facit: 

19 nya riksspelmän 
19 ERÖVRADE SILVER 25 KLARADE BRONS 

Västerbottens Folkblad kan här Och så namnen på de 25 som 
presentera namnen på de spelmän erövrade bronsmärket, odh som T->M 1 x" Tir-Lxi: T > " _ i. T 

Busk-Margit Jonsson tackar här för applåder hon fick. Insp. Os-
car Larsson utbringade också ett leve för sångstjäraan. 

j som under Rikssipelmansstäminan i 
Umeå erövrade Zom-märket i brons 
eller silver. Först de nitton silver-
medaljörerna, som fick sina mär-
ken vid Spelmanisstämmans avslut-
ning på sendag: 

Erik Eriksson, Stemsele, Jan 
Hägigström, Husum, P. Gustaf Ols-
son, Själevad, Åke Johansson, 
Älvdalen, Lotten Ekstrand, Malmö, 
Walter Wiokberig, Storuiman, Gun-
nar Doll, Malmö, Victor Bodién, 
Långsele, Östen Brännlund, Ham-
marstrand, Helge Holmquist, Mal-
mö, Arme Wiklund, Ange, Inge- \ 

til Wefetling, Bollnäs, och Lennart 
Eriksson, Stöde. 
även de fick sina märken Söndag 
kväll: 

Ola Raninge, Umeå, Otto Persson, 
Teg, Sören Johansson, Dorotea, 
William Holmgren, Sorsele, Torsten I 
Dahlberg, Husum, J. Helmer 
Markström, Boden., Berth Eriksson, 
Ediebo, Konrad Emgvall, Västerås,1 

Edmund Leij-on, Övsjlclbyn, Ger-
hard Halvarsson, Lidensiboda, Al-
bin Öberg, Boden, Georg Nils-
son, Kungsbacka, Sune Johansson, 
Vännäs, Gumnar Olsson, Matfons, 

mar Andersson, Hudiksvall, Mag- ! Elov Andersson, Bollnäs, Anders 
dsr Thögersen, Ludvika, Elvira 
Classon, Djurås, Silvert Hellberg, 
Stockholm, Harry Lindahl, Lyck-

Gustaf Thungren, Sundsvall, Carl 
Pettersson, Njurunda, Holger Ham-
marlund, Njurunda, Herbrand 

sele, Erik Englund, Laxede, Ber-1 Lindgren, Asträsk, Thore Sjöblom, 

Vindeln, Carl Strandberg, Gräs-
myr, Karin Sundelin, Björkå bruk, 
Edvin Thillberg, Hudiksvall, Ta-
ge Magnusson, Göteborg, odh Erik 
Östlin1, Njut ånger. 

LANDETS YNGSTE 
RIKSSPELMAN 

När man erövrat Zorn-märket i 
silver, då får man också kalla sig 
riksspelman. Det brukar vara nå-
got som spelmän erövrar vid »mo-
gen» ålder. På stämman i Umeåi 
lyckades en 15-åring, Lennart1 

Eriksson, Stöde, klara fordringar-
na för Zorn-silvret och blev där-
r landets genom åren yngste 
liksspelman. Han hyllades speciellt 
vid Riksspelmansstämmans avslut-
ning för denna prestation. 



Hembygdsbröllop 
kulmen på riksspelmansstämman 

Det var en ståtlig syn, när samtliga spelmän samlades på podiet för att spela »Fiolen min» — en hyllning till kompositören Jon-Erik 
öst, som på grund av sjukdom var förhindrad att närvara. 

Hembygdsbröllopet i Helena 
Elisabeth kyrka blev en hög-
tid värd att minnas. Kyrkan 
var till trängsel fylld när brud-
paret tågade in till tonerna av 
Greigs Hyllningsmarsch. Vig-
seln förrättades av kyrkoherde 
Karl-Gunnar Grape. Marianne 
Lundmark sjöng Bröllopshymn 
av Gustav Nordqvist före vig-
seln och Birgitta Schörner sjöng 
»Det spirar i Guds örtagård, av 
Hammarström. 

Köruppvaktning 
för brudparet 

Brudparet, musikdir. Bo Hiil-
phers, Stockholm, och stud. In-
ger Nilsson, Umeå, var klädda 
i hembygdsdräkter. Bruden bar 
myrtenkrona och hade en brud-
bukett av vackra prästkragar. 
Brudparet uppvaktades också 

Vallskog-kören, som sjöng 
»Sommarsång» 
Åhlén. 

av Valdemar 

Skrällig högtalare störde lördagsprogrammet 
På lördagseftermiddagen sam 

lades spelmännen på Järnvägs-
torget för att under glad fiol-
musik marschera genom staden. 
Även de nationaldräktsklädda 
bland åskådarna slöt upp till 
festtåget, så det blev en färg-
glad hembygdstrupp som tågade 
genom Umeå till Gammliaval-
len där orkestern fortsatte att 
spela. Man hade där monterat 
upp en ganska primitiv scen och 
ett piano hade man också lyc-
kats arrangera. De som spelade 
på detta tvingades använda en 
gammal trälåda som spelstol, men 
det påverkade ändå inte musiken. 
, Stämmans hedersordförande Elon 

Dufvenberg inledde festligheterna 
med ett hälsningstal till musikan-
terna och till publiken. Tyvärr var 
mikrofonerna dåliga och talet blev 
tvåstämmigt och det vair mycket 
svårt att höra vad som sades. Man 
försökte laga dean men det miss-
lyckades och då kunde man inte 
göra ammat än klara sig utan 
mikrofoner. Ljudet blev då betyd-
ligt bättre. 

Därefter höll rikskonisulent Nils 
Presto ett högtidstal. Han började 
med ett referat av Karlfeldts dikt 
»En glad spelman», som ju pas-
sade mycket bra in i samman-
hanget. Han talade sedan om gläd-
jen med musiken, särskilt om fiol-
imisikens glädje, som förde med 

•j sig så mycket hembygdstankar och 
; hembygdskänslor. Det var synd, 
tyckte han, att. folk i allmänhet 

>inte brydde sig om sin hembygd 
på det sättet, men nu skulle de i 
alla fall visa det fina i jfiolmusi-
ken, det som män,n iskorna hade 
glömt. Och det lyckades de också 
göra. 

Att inte lördagsfesten blev den 
fullträff man väntat var sannerli-
gen inte arrangörernas fel. Ett me-
ra välkoiwponerat program på vå-
ra breddgrader torde låta vänta 
på sig. Men nu svek publiken. 
Endast ett par hundra betalande 
mötte upp. Det var dessutom mu-
let och gråkalit och slutligen bi-
drog som sagt högtalareanläggning-
en till att förstöra de möjligheter 
som fanns att få avnjuta det vär-
defulla programmet. Finns verkli-
gen ingen ansvarig för Gammlia-
vallen, som har skyldighet att se 
till att högtalaren kan fungera? 
Med ett ständigt eko från den. 
motsatta sidans högtalare gick hal-
va programmet förlorat. Slutligen 
kom man sig för att stänga av 
eländet och därmed fick publiken 
möjlighet att följa det som bjöds. 

SISTA FRAMTRÄDANDE 
AV MARY WALLSKOG 

Gammliavallen är betagande vac-
|ker och synnerligen lämpad för en 

sommarfest av denna karaktär. Den 
njuka, gröna gräsplanen och den 

vackra trädvegetationen i bakgrun-
den samt slutligen den färgrika 
dräktprakten blev en färigsymfoni 
i en tilltalande harmoni. Den vack-
ra folkmusiken, folkvisorna, hem-
bygdstalet och folkdanserna gav 
ett hembygdsinnehåll värt att se 
och höras av en mångtusenhövdad 
publik. Innan stadsfullmäktiges ord-
förande, stämmans hedersordföran-
de Elon Dufvenberg, själv spelman 

ungdomsåren, hälsade välkom-
men hade spelmännen, ett hundra-
tal, samt folkdansarna marscherat 
upp på den gröna gräsmattan och 
musikanterna hade hunnit ge några 
goda prov på sin samstämmighet 
under ledning , av den frejdade 
riksspelmannen, ingenjör E. Löf-
gren från Malmö. Och sedan blev 
det stadens egna sån^arförmågor, 
Umeå flickkör under ledning av 
musikdirektör Mary Wallskog som 
framförde en knippe folkvisor, ny-
anserat, välövat och tonrent. Om 
detta' var fru Wailskogs sista fram-
trädande, innan hon lämnar sta-
den för att tillträda plats på an-
nat håll, vill vi betyga att hon 
med denna konsert gav oss alla 
ett vackert och minnesrikt av-
skedsintryck. Hon har med intres-
se och kunnighet gett Umeå och 
sin flickkör ett gott namn. 

DISALAGET EN 
ANGENÄM BEKANTSKAP 

Disalaget med nyckelharpospe-
laren Sture Sahlström och prima-
rien, rikskonsulenten Nils Presto, 
blev en angenäm bekantskap i 
sin presentation av de uppländska 
tongångarna. Hr Presto, som även 
högtidstalade var en kunnig och 
charmerande företrädare för ton-
konst och hembygdskultur. 

Nils Presto ville ge uttryck för 
hembygdsrörelsens uppgift att väl 
vårda våra blomster, våra gamla 
kulturskatter, sången och musiken. 
Vi håller på att förlora, vår för-
måga att . lyssna och sovra, vi som 
lever i transistorernas tidevarv. 
Musiken går in genom det ena 

örat och ut genom det andra. Vi 
har glömt att lyssna och värdera. 
Svenska Riksspelmansförbundet, 
med sina 3.000 medlemmar, vilil 
bevara något av den gamla spel-
manskulturen, eller med Karlfeldts 
ord, »en glad speleman vill ge 
glädjen tillbaka». Med Zorn-mär-
ket, som utdelas i tre valörer hål-
ler man spelmanstraditionen le-
vande, en tradition som efter konst-
nären Zorns bortgång övertagits 
av Svenska ungdomsrigen för byg-
dekultur. Och för första gången 
'kommer Zorn-märkena att över-
lämnas i Västerbotten i samband 
med denna stämmas avslutning. 

BUSK-MARGIT BJÖD TOPPROGRAM 
Operasångerskan Busk-Margit 

Jonsson, vårt lands kanske allra 
främsta tolkare av den svenska 
folkvisan trädde fram i sin vack-
ra hembygdsdräkt och fullständi-
gade tavlan med de vackra ängs-
blommorna. Hennes okonstlade upp-
trädande och klockrena röst, hen-
nes Kristallen den fina, Ensam går 
jag här och vankar m. fl. av vå-
ra allra vackraste folkvisor blev 
en betagande punkt i det sommar-
lätta programmet. Hon accompan-
jerades följsamt och skickligt av 
pianisten, kamrer Sture Eriksson. 
Båda fick mottaga välförtjänta 
blommor av hr Bilare. 

Festprogrammet avslutades med 
folkdansuppvisning. Man börja-
de med jämtpolska och fortsatte 
med några andra kända folkdan-
ser. Den kanske mest intressanta 
var den s. k. Oxdansen, som utför 
des av två herrar. Den inleddes 
med rytmiska vredesrörelser i 
takt med musiken och fortsatte 
med slagsmål. De<t blev aggressiva 
rörelser igen och därefter gjorde 
de fula grimaser åt varandra 
och sedan ett rejäilt slagsmål. Dan-
sen avslutades till sist med fred 
och handtryckning. Efter Oxdan-
sen visades Daldansen och allra 
sist tog man ringdans runt Gamm-
liavallen. 

Trivsam Umeå-fest 
för Riksspelmän 

Södra Sverige är mest känt — men Norrland är vackrast, 
sade fryntige förbundsordföranden G u s t a f W e t t e r från 
Katrineholm på fredag kväll i Stora Hotellets festvåning, där 
Umeå stad stod som värd för en glad sammankomst med kaf-
fe och musik på programmet. Att hr Wetter är betagen i 
Umeå, så mycket smålänning han av födseln är, var inte att ta 
miste på. Umeå behöver inte offra på turismen, sade han, hit 
kommer vi ändå. Och så hurrade man för Umeå stad och för 
kvällens värd, handelslärare K. G. N i l s s o n — han med skäg-
get — som från början anslagit den gemytliga tonen, när han 
hälsade de långväga gästerna välkomna. 

c - ^ 

Musikaliskt eko 
från Sävargården 

Det spelades i varje horn 
i Savargåirdens festsal på lör-
dag kväll då spelmännen och 
folkdansarna samlarts till festlig 
samvaro. Det blev polskor i al-
la valörer, framträdianden av 
de mest namnkunniga, som vi-
sade prov på sin«a färdigheter. 
Utan aitt förringa någon kan 
man inte underlåta att nämna 
15-årige Lennart stödle, spe-
lens yngste deltagare oclh re-
dan en. av de allra bästa. Lägg 
namnet på minnet. Han kom-
mer stäkert att höras i andra 
större sammanhang. 

Även denna kväll kom pro-
vinsdntressena fram. De egna 
hembyigdslåtarna presenterades 
som sig ber. Och så sjöngs 
det så att taket kunde lyftais, 
diansades så artt golvet kunde 
brista ocih alla hade trevligt 
som endast sker då alla hjälps 
åt. Och kaffet, som staden 

y b j ö d på, smakade gott. . 

vilket också kan sägas om baro-
nen Gunnar Tröndberg med ma-
ka och tredje partner. Och bland 
våra västerbottniska förmågor ska 
vi inte glömma vår storspelman 
Allan 'Karlsson från Blattnicksele, 
som väl hävdar sig i den högre 
konkurrensen. Vår egen Oskar 
Larsson från Ön, som håller fiolen 
(på gammeldagsvis, underhöll också 
med en låt. 

STÄMNINGSFULLT 
INSLAG 

Att gamla koraler har ett mu-
sicaliskt värde, som måste räd-
das ur glömskan och som i mångt 
är nära besläktat med vår egen 
äkta folkmusik, blev man överras-
kat erinrad om. Med en fyllig, bä-
rande altröst framförde en av 
de lång väga främmandena, fru 
Lotten Ekstrand, en gammal koral 
samt balladen om Jungiby Horn 
Det var ett stämningsfullt inslag 
i en fest, som helt präglades av 
den spelmansanda, som fördjupas 
och blir allt vackrare år från år, 
som förbundsordföranden sade, då 
han erinrade om sin egen person-
liga känsla för dessa musikfester, 
som lian nu i så många år fått 
delta i . T . L - t . 

, Att det var ett spelsuget släk-
I t e som invaderade Stora Hotellet 
I fick man erfara. Det blev folk-
1 musik i alla varianter, med pro-
I vinsinslag i moll och dur. Att 
• folkmusik inte är skrap och gnis-
Isel , som många tror, utan verk-
l l ig t fin vara, blev man angenämt 
1 erinrad om. P ir passerade de gam-

var f. ö. en spelman av sådan 
klass att man gav sig helt. F .ö . 
också en spelmansledare av ena-
stående mått. Vilket väl alla som 
besåg torgdansen kunde konsta-
tera. RÖJAS I TOPP 

I den absoluta solistklassen märk-
tes Röjås-Jonas Eriksson, Härnö-

-1 l ! . • n n l r n n m , v-vn r m f l i , e i 1 r _ 

Lions Lycksele-
tävling avgjord 

LYCKSELE (VF) Dvärgbocken 
"Stingo" i Lycksele djurpark vi-
sade sig vara en svårbedömd her-
re i fråga om levande vikt. Som 
bekant har Lions Club i Lyck-
sele gått i bräschen för att hjäl-
pa djurparken till nya tillskott 
och medelsanskaffning skulle 
bl. a. ske genom gissning på 
"Stingos" levande vikt. 
Kl. 15.00 på söndagen skedide väv-

ningen. Vikten visade sig vara 33.90 
kilo. Trots att 1.500 gissningar av-
lämnats hade ingen träffat prick* 
Närmast kom byggmästare Oskar 
Öhrnan från Teg och fru Göta 
Södergran i Lycksele med 33,85 
respektive 33,95 kilo. Lotten fick 
avgöra och lottndngen utföll till 
fru Södergrans förmån. Hon fick 
ett rejält tält för sin gissning me-
dan byggmästare Öhrnan fick tiiö1-
ja sig med tröstpriset. 

I djurparkssiammanhang kan 
nämnas att söndagens besökare 
av Gammplatsens djurpark redan 
nu fick beskåda ett nytillskott. Em 
av hjorthindiama har nämligen 
lyckligen nedkommit med ett väl-
skapat men än så länge rätt vim-
melkantigt hjortbarn. Tib. 

Konfirmandträff 
i Skellefteå lfs 

SKELLEFTEÅ (VF) Det var ett 
glatt återseende för många, när 
11917 års konfirmander i Skellef-
teå och Bureå socknar träffades 
på söndagen efter hclgmässian i_ 
Skellefteå landskyrka. Många ha-
de inte sett varann på de 45 åren 
ocih man hadle förstås mycket att 
berätta. Två av konfirmanderna I 
hiade gått prästbanan, nämligen I 
kyrkoherdarna Degerman o. Sund- I 
qvist, som när de gick oclh läste I 
för prästen — det var prosten 
Fellström det — var hemmahöran-
de i Stämningisgården och Kus-
mark. Om deras öden lämnade de 
personliga vittnesbörd vid sam-
kvämet i församlinigsihemmet, där 
"läspojken" Karl Marklund från | 
Tjärn hälsade alla välkomna. 


