UNIK BRODRATRIO
Spelmansmusik, hembygdskultur och
folkdrakter bars just nu fram pa en
valdig vag av intresse i vart land. Det
patagligaste beviset for hur maktig manifestationen av folkmusik och feststamning blivit far den arligen aterkommande spelmansstamman i Delsbo
utgora bevis pa.

1971 hade omkring 20.000 personer
samlats kring Delsbo forngard for att
lyssna till ett 30-tal spelmansgrupper,
som hela tiden holl igang med "buskspelning", jamsides med stora scenens
uppspelning. Men det ar inte bara de
registrerade som det later om. En rad
besokare har instrument med sig.
Revolutionarer

Spelmansmusiken har lange ansetts
som lite tarvlig och lojlig med sina knatofsar och mollskinnsbyxor. Nu har en
ny, radikal generation upptackt folkmusikens tjusn'ing. Det ar inte ovanligt
att langhariga ungdomar med FNLmarken och vidbrattade hattar aven
gar omkring med fiol under hakan.
For dessa yngre och socialt medvetna
spelman, "revolutionarer" har folkmusiken blivit en symbol for en social och
kulturell vackelse. Kanske en reaktion
mot det overciviliserade samhallet och
kultursystemets standardiceringscess.

Traditionsbararna

Traditionsbararna inom var svenska
folkmusik ar i huvudsak de aldre spelmannen. Till dessa far vi bl. a. ra'kna
brodratrion Wernberg fran Sundsvall
och da i synnerhet "Han med hatten"
alias Werner W. Han var med pa den
tiden under krisaren pa 20- och 30-talet, da han med fiolen i en ryggsack
fick vandra mellan skogsbyarna i Medelpad och Halsingland och spela for
brodfodan. Ibland kunde han samla
nagra ahorare pa en liten bylokal for
att halla "konsert". Da var det karva
tider.
Julafton
Wernbergarnas "julafton" ar nar de
far aka till Delsbo pa spelmansstamma.
Da blir de borta flera dagar - det ar
manga bekanta att halsa pa efter vagen
mellan Delsbo och Sundsvall, och sa
ar det sa skont att fa spela av sig r'iktigt - minst en gang om aret.
Unikt ar att under 20 ar i foljd har
riksspelmansbrodratrion Evert, Gosta
och Werner Wernberg deltagit med sina felor vid stamman i Delsbo. Unikt
ar ocksa att samtliga ar riksspelman
och med val klingande vitsord. Inte att
undra pa att det klingar sa bra nar de
sa utmarkt kompletterar varandra.

Evert med virtuosens skickl'ighet och
ett finstamt musikora for andrafiolens
tongangar. Gosta med sin enkla frigjorda spelstil, samt Werner for det genui'na utforandet.
Gosta Wernberg ar bl. a. en framstaende latkompositor. Mest kand av
hans latar ar valsen "Hem fran Delsbo", som bland annat ar inspelad pa
grammofonskiva av Eric Osts kapell
under namnet "Brudvals fran Medelpad". Denna vals tillkom forresten pa
vag hem fran en sadan spelmansstam•ma i Delsbo.
Forsta reprisen tillkom under sjalva
spelmansstamman, andra reprisen pa
taget fran Delsbo till "Hudik". "Det
dar blir nog en bra vals Gosta", sporde
Werner, men du maste ha en repris till
pa den, vi gar pa "Tre Bockar" (f. d.
olkrog i Hudiksvall) och dar tillkom
faktiskt den tredje reprisen.
Werner Wernberg har manga strangar pa sin lyra. Fiolen har han trakterat
sedan tio ars alder och redan som 12aring var han sa pass avancerad i fru
Musicas ortagard, att han ofta anlitades som spelman pa danstillstallningar
och brollop.
Klimax pa hans spelmansbana far
man val dock anse hans utnamning till
riksspelman vara, han erholl namligen
Zornmedaljen i valoren silver direkt.
Hans diplom fick inskriptionen "For
sarpraglat konstnarligt spel". Aven som
latkompositor har han haft lycka med
sig och hans latar spelas litet varstans
saval inom som utanfor distriktet.
Werner W. komponerar inte bara latar utan skriver aven en liten dikt
ibland nar andan faller pa.
Skogen star skrudacl - vitt bortom bergen
sd Idngt ogat nar syns den bldvita fargen.
Forhaxad - fortrollad i stjdrnklara natten
nar mystiken breder sin sloja kring skog, myr
och vatten.
Vad syns bortom skogen - en stuga grd
med fdnster sd smd och dorren sd lag.
Kanske ddrinne rdder armod men lycka
att enslingens kdll intet nar att fortrycka.

Riksspelmansbroderna Evert, Werner och Gosta Wernberg frdn Sundsvall, har portratterats
i Erik Erikssons TV 2-program "TRE SPELMANSBRODER". Har har vi spelmansbroderna
i en liten spelmanskvdll i Werner Wernbergs "specialgjorda" spelmansstuga i Halls jo, Tuna
socken, Medelpad.

En av Medelpads fornamsta och styvaste spelman ar Evert Wernberg fran
Sundsvall. Han ar fodd pa "Kvastrisbacken" i Fanbyn, Stode och ar i nedstigande led slakt till storspelmannen
Jon-Petter Liv. Redan i unga ar kom
han till Selanger och Sundsvall dar han
pa heltid utovar konstnarens yrke. Som
tavelmalare ar han mycket produktiv
men ar for den del i besittning av god
kansla och god uppfattning for de motiv han valjer.

Med sina broder Gosta och Werner
har han pa ett erkant fortjanstfullt satt
burit den medelpadska folkmusiken och
dess traditioner vidare vid spelmansstammor, vid en lang rad radioframtradanden och i manga andra musiksammanhang. Ar 1946 tilldelades han den
av alia spelman atradda Zornmedaljen
i silver direkt, pa diplomet star det
"For masterligt latspel", sa han kan
raknas till en av vara mer betydande
traditionsbarare inom var svenska folkmusik.
Goran Sjolen

MELLAN PARMARNA
BARNOLYCKSFALL behandlas i en
stor broschyr - Det gatfulla folket fran Samarbetskommitten mot barnolycksfall. Den beror forskolealderns faror och vander sig framst till foraldrar
och andra som har hand om barn.
Skriften ger nagra exempel pa varfor
och hur barn rakar ilia ut - handelser
som vuxna kan och maste forhindra
genom att satta sig in i barnens situation och tankegangar. Det gatfulla folket pekar pa helt alldagliga forhallanden - medicin, tandstickor som ar latttillgangliga, lek vid stranden, i trafiken
osv och ger en tankestallare 'hur latt
nagot kan handa. Skriften kan rekvireras gratis till kurser. Adressen ar Samarbetskommitten for barnolycksfall,
Svenska Roda Korset, Fack, 10440
Stockholm 14, tel 08/67 06 85.
P. S. Det gatfulla folket har nyligen
fatt diplom i en tavling om basta affisch, broschyr, annons, film osv.
RENHET, SKONHET, FRIHET, en
bok om manniskans landskap, handlar
om sociala, tekniska och estetiska problem inom miljovarden. Den ar skriven
av professor John Nihlen och utgiven
pa Raben & Sjogren. Boken ar skriven
delvis infor varldskonferensen i Stockholm 1972, da globala miljovardsproblem kommer att diskuteras.
SLUTA ROKA vill manga men kan
det inte, sager de. I boken Sista cigarretten kan man fa tips och stod fran
dr Ture Arvidsson, psykiater vid Stockholms rokavvanjningsklinik. Han ar
den lakare i Sverige som mest agnat sig
at att hjalpa folk sluta roka, bl a genom suggession och hypnos. I boken
berattas hur andra genom olika knep
lyckats sluta roka och hur man sjalv
kan bara sig at. Man far bl a veta att
det inte ar nagon ide forsoka om man
har en pressande och stressig period
framfor sig. Sluta roka lyckas man bast
med i lugna perioder, t ex semestern.
Boken innehaller en lang lista pa lasvarda bocker, filmer, ljudbildband, affischer och kampanjmaterial. Priset ar
ca 14 kr och bokforlaget heter Larsson.

