
Spelmansstamman 
— en verklig fullträff! 

Med Lästringe gånglåt inleddes spelmansstämman i Grassagården av Arne Blomberg och de övriga spelmännen. Det är tradition vid 
alla spelmansstämmor i Sörmland. 

• • Vilken spelglädje 
och vilken folkfest! Spel-
mansstämmah i Grassa-
gården och på de pitto-
reska kringliggande går-
darna vid Västerviken i 
Strängnäs i lördags, blev 
precis den fullträff som 
arrangerande Strängnäs 
Gilles folkdanslag hop-
pats på. Det kom om-
kring 50 spelmän från 
Sörmland, Uppland och 
Östergötland. Och när 
Andreas Jöhnemark i nä-
verlur på traditonellt 
spelmansvis blåste in 
stämman, var den gamla 
krögargården till träng-
sel fylld av publik i alla 
åldrar. 

— Ja, Grassens krog var en 
av 13 i Strängnäs på 1700-talet. 
Så nog har det varit feststäm-
ning på den här platsen förr, sa 
Dan Stenmark, när han hälsade 
välkommen. 

— Och nu ska vi ha fest men 
på ett annat sätt. 

Dessförinnan hade spelmän-
nen i det första allspelet klarat 
av Lästringe gånglåt. För med 
den gånglåten inleds varenda 
spelmansstämma i Sörmland. 

Arne Blomberg, Södertälje, 
en av de stora spelmännen i 
Sörmland idag, gav Grassagår-
den högsta betyg som plats för 
en spelmansstämma. 

• Idealisk plats 
— En kringbyggd gård är en 

idealisk plats, förklarade han, 
och berättade också om hur 
mönstret för en spelmansstäm-
ma brukar vara med ett inle-
dande allspel, där alla deltar, 
och därefter s k buskspel i stör-
re eJJer mindre grupper. Samti-
digt som det /hela tiden finns 
grupper som framträder på sce-
nen. Och så avslutas det hela 
med ett stort allspel. 

— En spelmansstämma är en 
i högsta grad både förberedd 
och improviserad tillställning, 
fortsatte Arne Blomberg. För-
beredd såtillvida att arrangö-
rerna ordnat de praktiska detal-
jerna. Men improviserad därför 
att man aldrig vet vilka som 

kommer till en stämma. 
— Många har kanske aldrig 

träffats tidigare och aldrig spe-
lat ihop. Och då gäller det för-
stås att välja låtar som alla el-
ler så många som möjligt be-
härskar. Och det finns en reper-
toar som varje spelman kan. 

• Egna grupper 
Strängnäspubliken fick bl a 

höra ett par "egna" grupper 
från scenen. Dels fem ungdo-
mar som inte bara spelade utan 
också sjöng, dels Gillesgruppen 
Visor och dängor. Och båda 
grupperna blev mycket upp-
skattade. Även en och annan so-
list tog chansen att spela för 
hemmapubliken. 

Och ute i de smala gränderna 
och på de trivsamma gårdarna 
pågick hela tiden det s k busk-
spelet. 

— Vi hade vidtalat fastighets-
ägarna i kvarteret och alla 
ställde välvilligt sina gårdar till 
förfogande, säger Rolf Frykmo 
i Strängnäs Gilles folkdanslag. 

— För övrigt fick husägarna 
ju också ett bra tillfälle att 
själva hälsa på hos grannarna! 

• Flickor 
De medverkande spelmännen 

representerade alla åldrar. Och 
bland de många yngre fanns 
också ett flertal flickor. 

— Förr ansågs det ju inte 
lämpligt för en flicka att spela 
t ex fiol, säger Rolf Frykmo. 

Fiol och nyckelharpor domi-
nerar instrumenten. Men flöjt, 
klarinett och munspel kommer 
mer och mer. Och t o m basfiol 
förekommer på stämmorna. Bl 
a i Strängnäs i lördags. 

Efter tre timmars spelande 
avslutades stämman i Grassa-
gården. Men spelmän och and-
ra intresserade f lyttade då över 
till Hagaskolan, där spelet fort-
satte och där också många tog 
chansen och dansa. 

— Vi kunde inte ha fått en 
bättre start, säger Rolf Fryk-
mo. Nu ska vi göra spelmans-
stämman i Grassagården till en 
tradition. 
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Det spelades på gårdar och i gränder, bl a av Knapp-Bertil Eriks-
son och Jonas Jöhnemark. 

Hemmapubliken fick tillfälle 
att höra flera "egna" grupper. 
Bl a sjöngs det visor och dängor 
av den här Gillesgruppen. 


