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Riksspelemannen har anlant och nu blir detfart pdfiolerna. Fr. v. Ingvar Anders-
son, Julita, riksspelemannen sjdlv, Ivar Bostrom, Valla, Sven Kemhagen, Katrine-
holm, Harald Sundin, Skoldinge, Birger Hellberg, Stockholm samt Arne Blomberg,
Sodertdlje. Foto: Erik Wiksholm.

91-ARIG SPELMAN LAR
DE UNGA ATT "KOMPA"

Utbildnlngsgruppen i Sormlands
Spelmansfttrbund hade samlat ett
gang spelman/kvlnnor fr&n hela
lanet till 5vningar 1 sekundertngs-
spel pA Katrlnebergs gasthem 1
Skoldinge under helgen. Ingvar
Andersson, ordfttrande 1 Sttrmlands
Spelmansfttrbund holl i tradarna
Mllsammans mod Instruktttr Jonny
Soling fran Stockholm.

Pa plats fanns ocksa SL-arige Ed-
vard Fettersaon, en gammal spele-
man fran norra Sttrmlanrt nnmera

bofast i Skebokvarn. Han besokte
Katrineberg under lordagen fttr att
visa hur man spelade i bbrjan av
1900-talet. DA var ban sjalv mycket
ute och spelade pa kalas, glllen och
brbllop.

Den 91-arige riksspelemannen
Ivar BostrOm fran Valla besOkte
ocksa Katrineberg. Under sondagen
var det hans tur att ge deltagarna 1
aekunderlngskursen en undervis-
nlng i sin hogst personliga spelstll.

KOMPAR MELODISTAMMAN
Sekunderlngsspel betyder att man

"kompar" nagon som spelar
melodistamman. Man kan saga att
det ar grunderna till att improvise-
ra en given melodi. Forr
praktiserades det har spelsattet all-
mant. I ett spelmanslag om tre
spelade exempelvis en melodistam-
man, den andra spelade sekun-
deringsspel i de hogre tonarterna
medan den tredje hdll sig till de lag-
re tonarterna. Pa sA satt fick man
ett fylligare spel och det hela lat
battre.

ARRANGEMANG
Med tiden kom arrangemangen.

Var och en skulle spela pA ett visst
satt efter sarskllt arrangemang.
Det lat bra och var publikvanligt.
Nu bOrjar man alltmer ga ifran
arrangemangen i spelmanskretsar.
Man vlll sla vakt om den gamla
spelmanstraditionen. Det ar inte
bara att lasa noter och spela. Det
finns sa mycket runt omkring. Var
spelman har sin stll, sitt satt att
spela och tolka musik och det ar den
personliga prageln som ar en del av
musiken.

Men visat ar det viktigt med noter.
Det ar det enda sattet att bevara en
melodi. Trots detta ger det andock
bara en melodlsllnga. Noter sager
inget om improvisationer, nagot
som kannetecknar den gamla folk-
muslken. Det ar dessa improvisa-
tioner som gor att en och samma
melodi inte later llkadant alia gang-
er, aven om det ar samma spelman
som spelar.

GEHORSPEL
Gehorspel fOrekommer ocksa

mycket inom folkmusiken. Man
samlas och lar in melodier av
varandra. Fdrr var det mycket van-
ligt att lara sig spela pa det har sat-
tet och tldigare har ocksA utblld-
ningsgruppen i SOrmlands Spel-
mansforbund arrangerat kurser 1
gehorsspel. Da har det i fdrsta hand
gallt melodistamman.

TAKTFAST
For en riktlg spelman ar bl.a. stil

och tolkning ett signum och det
fanns gott om stllar bland deltagar-
na. En del hbll flolen pa det "vanll-
ga" sattet, under hakan, medan
andra foredrog att halla fiolen mot
overarmen, enllgt Ingvar Anders-
son ett mycket populart satt pi 1700-
talet. Aven om stilarna ar olika har
spelman i alia fall en sak gemen-
samt och det ar det taktfasta
stampandet med fotterna i golvet.

Nar de drog igang fanns det Inte en
enda som kunde sitta alldeles stllla
och det taktfasta dunkandet i golvet
hordes langt utanfor huset.

Det ar nagot vlsst med folkmuslk
nar den spelas enllgt gammal tradi-
tion, men nya tlders pafund — spel-
manslagen — har gjort allt Wr att
likrikta spelstilen, sager Ingvar
Andersson.

— Men annu har de Inte lyckats
och skont ar det.


