
Måndagen den 29 augusti 1983 
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Musik i varje buske 
och på varje gård 

I ett gathörn stod spelmännen Hans Strömbergsson, Eskilstuna, Rune Eriksson, Katrineholm, och Nils Bengtsson, Eskils-
tuna, och spelade för flanerande folkmusikvänner. 

Sören Olsson och Arne Blomberg värmde upp tillsammans 
med nyckelharpspelaren Henry Alvin. 

Den gamla kulturmiljön 
kring Grassagården i 
Strängnäs sjöd av liv och 
musik på lördagseftermid-
dagen. I varje buske och på 
varje gård spelades det 
folkmusik av spelmän från 
hela Mellansverige. 

Det var Grassagårdsstäm-
man som för femte året i rad 
lockade en rekordstor publik 
och runt 80 spelmän till 
Strängnäs för att under några 
timmar bjuda på folkmusik 
för alla som ville lyssna. 

Grassagårdsstämman bör-
jar bli en av de livaktigaste 
stämmorna i Sörmland, något 
som är extra glädjande med 

Marianne och Per Furå från Gnesta förvånade kanske 
många med att påpeka att säckpipan är ett gammalt tradi-
tionsrikt svenskt folkmusikinstrument. 

Rolf Frykmo och Åke Persson från Strängnäs gilles 
folkdanslag var två av arrangörerna på stämman. Åke bar 
en folkdräkt från Vång. 
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ett tiotal är sedan var näst 
en vit fläck på Sörmlands folk-
musikkarta. 

— Det är verkligen roligt 
att så många spelmän och 
lyssnare hittar hit varje år, 
säger Rolf Frykmo från 
Strängnäs gilles folkdanslag 
som arrangerar stämman. Vi 
har inga publikdragande af-
fischnamn utan låter den som 
vill uppträda. 

Och nog kom det folk, både 
spelmän och åskådare. När 
Tor-Inge Svensson, ordfö-
rande i gillets folkdanslag, 
hälsade alla välkomna var det 
fullt till minsta ståplats inne 
på Grassagården. Folk stod 
långt ut på gatorna och vän-
tade på att "buskspelet" 
skulle starta. 

Inne på gården ledde da-
gens två spelledare, Arne 
Blomberg och Sören Olsson, 
allspelet med närmare 30 
spelmän på scenen. 

— Det är extra roligt att 
Grassagårdsstämman har bli-
vit en så fin tradition, menade 
Arne Blomberg. Det var bara 
för ett tiotal år sedan som, 
främst genom Sören Olssons 
förtjänst, folkmusiktraditio-
nen togs upp igen här i Sträng-
näs. 

Efter allspelet vidtog det 
traditionella buskspelet på 
gårdar, i buskar och på ga-
torna runt Grassagården. 
Folkmusikvänner vandrade 
runt i det vackra vädret och 
njöt av spelmännen och spel-
kvinnornas uppträdanden. 

Vid en husvägg stod Ma-
rianne och Per Furå från 
Gnesta. Marianne spelade fiol 
och Per spelade säckpipa. 

— Många förknippar säck-
pipan bara med Skottland, 
men faktum är att ända sedan 
1400-talet har man spelat 
säckpipa i Sverige. Till Skott-
land kom den först senare, be-
rättade Per Furå. 

Pers pipa är en kopia av den 
traditionella svenska säckpi-
pan, en modell som kom till 
Sverige från Östeuropa. Det 
finns inte så många svenska 
säckpipespelare, men Per är 
mån om att hålla traditionen 
vid liv. 

Efter "buskspelet" och mer 
uppträdanden på scenen var 
det dags att dra sig mot Ha-
ga-skolan där dansen hölls. 
De flesta spelmän följde med 
till dansen, man hade pic-nic 
utanför skolan och dansade 
till klockan två på natten. 
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