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NORDISK KULTURVECKA
MED SPELMANSSTAMMA
VID SLOTTSVALLARNA

NYKOPING: I tva och en halv timma under-
holls Nykopingsborna med allskons musik pa
Slottsvallarna, det vill saga de Nykopingsbor som
sokt sig ut till vallarna och solskenet. Nu var val
inte publiktillslutningen den basta, men det for-
hindrade inte att spelmannen spelade av hjartans
lust och konferencieren Gnesta-Kalle drog en och
annan lustig historia mellan spelningarna. Spel-
mansstamman avslutade helgens inslag i den
nordiska kulturveckan, som pagar den har veck-
an ut.

Junghilljran Shane spelade traskofiol. Har samtalar hon med Gnesta-
Katte.

Spelmanslag fran Norge och
Danmark gastade NykSping pa
sondagen. Darutover deltog
flera svenska spelmanslag och
sa forstas Nykopings eget spel-
mansgllle. Spelmansstamman
inleddes med avmarsch fran
Tovastugan till vallarna. Innan
Lillehammers Spelmanslag vi-
sade sina kunskaper pa in-
strumenten forekom en stunds
allmusik.

Gnesta-Kalle halsade de gas-
tande spelmanslagen valkom-
na, liksom publiken som slagit
sig ned i grongraset f6r att av-
njuta sondagen.

D Enda cittran
Lillehammers Spelmanslag

bestod av atta fioler, ett drag-
spel och en cittra. Innehavarin-
nan av cittran berattade att Lil-
lehammers Spelmanslag ar det
enda norska spelmanslag som
har en cittra med bland de ovri-
ga instrumenten. Den kvinnliga
spelmannen var otvivelaktigt
mycket skicklig pa instrumen-

tet. Hon har 48 ars traning
bakom sig pa cittran. Vidare
berattade hon att hon spelar pa
strangarna med fingrarna, det
vill saga utan nagot hjalpmedel.

— Blir inte handerna valdigt
valkiga, undrade Gnesta-Kalle.

— Jovisst, genmalde kvin-
nan, men det ar bara bra nar
man skall "banka ungarna".

D Solister
Fran den danska vanorten

Nykobing deltog tva grabbar
och darefter foljde en rad svens-
ka spelman. Gotland hade spel-
man med pa stamman, liksom
Uppland med Trogds Spelmans-
lag. N&gra solister forekom
ocksa, bland annat Sonja Jung-
hill fran Skane och Cecilia Gag-
nefjord.

Vidare deltog Katrineholms
och Sodertalje Spelmansgillen.

Spelmansstamman avsluta-
des med allspel och publiken
fick lyssna till Tystbergavisan,
Polska fran Helgaro och Polska
fran Nykoping.

Trogds Spelmanslag tranare lite vid sidan om

ipingsflickan Kristina Hagberg deltog med sinfiol i Spelmansstamman.


