
Töreboda. (NoN. Norrköping.) 

Spelemän svarar för högmässomusiken 
GÖTEBORG. (SvD:s Göteborgsred.) 

En spelman av den gamla stammen som 
en gång hört själva näcken spela är 
76-årige riksspelmannen Axel Hakberg 
från Skövde. Han är nestor på Göte-
borgs spelmansförbunds årsstämma, vil-
ken avslutas på söndagen, då bl. a. hög-
mässomusik av ett spelmanslag för förs-
ta gången i Västsverige skall framföras 
i Haga kyrka. 

Spelmansstämman öppnades på lör-
dagen vid Näckrosdammen med fan-
far på lång lur av riksspelmannen, 
tandläkaren och baronen Gunnar 
Trönnberg, Göteborg. Man hade tur 
med vädret och publiken fick vara 
med om ett trevligt och omväxlande 
program med gamla folklåtar, fo lkdan-
ser och spel på så nordiskt exotiska 
instrument som bockhorn, spilåpipa 
och nio skånska äkta träskofioler. Trots 
den vackra omgivningen vid Näckros-
dammen hoppades riksspelman Trönn-
berg att man nästa år skall kunna för-
lägga s tämman till den bygdegård i 
Slottsskogen som Svenska Ungdomsrin-
gen i Göteborg fått som gåva. Det är 
Grävsnäs säteri som skänkt sin 350 år 
gamla mangårdsbyggnad till förenin-
gen 

Riksspelman Axel Hakberg är av gam-
mal spelmanssläkt och har spelat f iol 
i 70 år och deltagit i ett hundra ta l 
spelmansstämmor. H a n kan berät ta om 
hur det var at t spela på storbröllopen 
för cf rka 60 år sedan. Dessa varade 
bokstavligen i dagarna sju, och spel-
mannen fick sällan mer än en t immes 
sporadisk sömn per dygn under hela 
bröllopsveckan. 

Näcken hörde han en tidig morgon 
spela i en å i t rakten av Stenstorp. Hans 
far hade sagt att "näcken f å r man 
bara höra en gång i sitt liv", och Hak-
berg har inte heller hört den sorgsne 
spelmannens toner någon mer går.g. 
Han har däremot undersökt fenomenet 
med de vemodiga tonerna och t ror sig 
veta att de uppstår genom at t vassens 
blad i åar och sjöar vid sällsynta vind-
och s t römförhål landen gnider mot vass-
piporna och f ramkal lar de spröda to-
ne. som varit upphov till så många 
sagor och sägner 

S tämman anordnade på lördagskväl-
len spelmansafton i Slottsskolgen, och 
p; söndagseftermiddagen bjuder man 
bl. a. på spelmanslåtar och folkdan» i 
Kungsparken. 
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