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Spelmännen hål 
liv I traditioner] 

Elektron i Gnesta svajade 
i folkmusikens rytmer un-
der hela lördagen. 

Där arrangerades nämli-

stämmor med fioler och folk-
dräkter. Men spelmanstraditio-
nen är så mycket mer, visade 
det sig. 

från Malmköping. Han har självt 
byggt sitt instrument. 

— Stråkharpan har funnits i 
vårt land för hundratals år se-

Här klämmer Kemmingekören i med körsång i folkmusikstil. 



Zar som håller liv i säckpipetraditionen. För några 100 år sedan var säck- Detta är Bernt Olsson från Malmköping och hans egenhändigt tillverka 

traditionen kvar i gamla svensk-
bygder i Estland och därifrån 
har vi importerat stråkharpan 
och dess möjligheter. 

— Stråkharpan är en efter-
följare till den mycket gamla li-
ran, menar Bernt. Jag är glad 
för att åtminstone några i detta 
land vill slå vakt om instrumen-
tet för framtiden. 

Det var Folkets Hus-förening-
en, Bygdens blandning, Spel-
manslaget Nyckelknippan och 
Södermanlands spelmansför-
bund som arrangerade i Gnesta. 

Faktum är att säckpipan var 
ett vanligt instrument i Sörm-
land för sådär en 3 - 400 år se-
dan. Och än i denna dag finns 
det entusiatser som blåser i 
säckpipa. 

En av dessa, Pär Furå från 
Gnesta, fanns förstås på plats. 
Han uppträdde tillsammans 
med hustru Marianne. 

Och den som aldrig förr hört 
eller sett en stråkharpa hade 
chansen i Elektron i lördags. 
Detta mycket gamla intrument 
trakterades av Bernt Olsson 



Måndagen den 11 februari 1985 

I en fönstersmyg de sig gömt, Birgitta, och Kåre Widénfrån Eskilstuna. Dotter och mor, Anette och Gulli Holmqvist spelar sig tillsammans på sina nyckelharpor. 

Succé för 
stämman 

/ 

i Gnesta 
Lördagen i Gnesta gick i 

spe lmansmusikens tecken. 
Från när och fjärran an-
lände spelmän. Alla ville 
de vara med på den första 
Gnestastämman och täcka 
in även februari månad 
med spelmansaktiviteter. 

I allspelet deltog nära 60 
spelmän, m e n det var 
långt ifrån alla. Många fö-
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lämpad för nyckelharpor. 
Lille Gustaf, var trots sin 

"litenhet" en imponerande 
man med fin spelmanstradi-
tion. Nu spelades en av hans 
polskor. 

Ef ter ytterligare en polska 
avslutades allspelet med 
Lerbo gånglåt, som egentli-
gen ä r f rån Österhaninge, 
men följt med upphovsman-
nen och döpts om. 

Antalet eruDDer och en-



respektive ^ P ^ I a t t be 
kring 350 åhörare satt De 
kvämt bakåtlutade i Elek 
toons fåtöljer och njöt av 
diT toner som ^ ö m m a d e 
ut från fiolernas och nye 
kelharpornas inre. 

SpelmanssW^—^^Tugt — 
r .musommar. Så ä r det 

Inte alls. Om det bara finns 
lämpliga lokaler kan stäm-
mor arrangeras vid vilken 
årstid som helst. 

I Elektron finns de ytor som 
fordras. A-salen, med stor 
scen och nära 400 fåtitfjer, 
kom väl till pass för själva 
stämman. 

Allspelet ä r Är många, 
både spelmän och åhörare, en 
speciell högtidsstund. I Sörm-
land kräver traditionen att 
Lästringe gånglåt :av Anders 
Andersson kommer högst upp 
på spelplanen. När den sista 
tonen förklingat blev det fritt 
f r am för spelmännens önske-
mål. 

F rån Lästringe gångade 
man snabbt vidare upp till 
Fogdö och klämde i med en 
smäktande vals från just den 
delen av landskapet. 

• Nyckelharpor 
Allspelet fortsatte med 

"Brännvinslåten" speciellt 

ter allspelet, var så många att 
de säkert kunde fylla Elektron 
med sång och musik några 

d y Ä g e n blev annor-
lunda, men kanske inte sensa-
tionell. Rösten lär som bekart 
vara det äldsta i n s t rum f e n g 
OCH ua var KlP~»™mgji l t räff 

Med Elisabeth Lu u D eJ, e s o m 

B e - 1 ^ ^ s o m  

J_,x esen ta t? - J J ö d s e t t Program 
scvn ser ' ska glömmas. 

Man inledde med Äppelbo 
gånglåt och "fortsat te" mot 
Älvdalen i samma landskap. 
Därifrån blev det en kort färd 
mot norr, till Jämtland och en 
fäbodlnspirerad "Gettrall". 
Som värdig avslutning fram-
fördes en "Polska efter 
Hjort-Anders". Allt belönades 
med rungande applåder och 
ett nytt engagemang, 

• "Vi kommer" 
På stående fot inbjöd Sörm-

lands spelmansförbunds ord-
förande Sören Olsson den väl-
sjungande kören till nästa 
spelmansstämma. Det finns 
nämligen sörmländsk folkmu-
sik satt för kör. 

— Tack, sa Bengt Landin. 
Vi kommer. 

Sedan följde grupperna slag 
i slag. Där fanns Södertälje 

Unga "Knätofsarna "från Kungsör samlar sig för sitt framträdande. 
musikskolas ungdomslag och 
de mycket duktiga ungdo-
marna från Kungsör som ä r 
kända under namnet Knätof-
sarna. 

Gnesta och hela östra Sörm-
land har under 1970- och 80-ta-
len blivit något av nyckelhar-
pornas förlovade hemland. I 
Studieförbundet Vuxensko-
lans regi och under ledning av 
Nils Holmqvist har det byggts 
70—80 nyckelharpor. 

Många av byggarna trakte-
ra r sina instrument och ett 
par grupper har bildats. De 
"äldsta" ä r spelmanslaget 
Nyckelknippan, de yngsta 
Bygdens Blandning. 

Båda fanns naturligtvis på 
plats — de tillhörde tillsam-
mans med Folkets husfören-
ingen, Södermanlands spel-
mansförbund och Frustuna 
hembygdsförening, arrangö-
rerna. 

Om Nyckelknippans reper-
toar har vi talat vid flera tidi-
gare tillfällen. Därför en kort 
presentation av Bygdens 
Blandnings spelplan, som tol-

kades av Stig Dillström. 
Som en hyllning till fram-

lidne Ceylon Wallin spelades 
"Polska f rån Lövsta bruk" 
och en särskild eloge gick 
också till en av de sörmländ-
ska spelmännens verkligt 
stora, Spel-Arvid från Trosa, 
som fanns med bland de med-
verkande och njöt i fulla drag 
av sin egen " P å t jäderåsen". 
Bygdens Blandnings tredje bi-
drag blev Årdalapolska med 
sång och en nog så illfundig 
text. 

• Musikalisk milstolpe 
Gnestastämman blev en-

folkmusikalisk milstolpe. Det 
ä r inte möjligt att berätta om 
alla grupper som framträdde, 
men det bör konstateras, att 
de samtliga var väl skickade 
och värdiga representanter 
när det gäller att slå vakt om 
den genuina spelmansmusi-
ken. 

Lokalerna i Elektron är väl 
lämpade för arrangemang av 
den här typen. När s tämman 
pågick i A-salen förekom tra-

Durspelen var inte mänga, men ett par hanterades av Sti: 
Söderström och Sven-Erik Hilmersson, som spelade väl vald< 
låtar tillsammans med Nyckelknipporna Sören Gustafssor 
Staffan Andersson och Gunnar Nyström. 

ditionella danslekar för alla 
åldrar i B-salen. 

Ef ter ett kort uppehåll då 
stärkande ärtsoppa servera-
des och fyllde tomma magar, 
blev det "buskspel". Hela 
Elektron gick i tonernas tec-
ken. F rån de tidigare biblio-

tekslokalerna, f rån C-salei 
D-salen, vestibuler och kori 
dorer, varhelst ett par elli 
flera spelsugna kunde samla 
hördes äkta spelmansmus 
precis som den ska låta ni 
den är som allra bäst. 

CARL-GUSTAF OHLSSON 



SPELGL 
PÅ STÄMMA 

Lördagens spelmansstämma i Gnesta blev en stor 
succé. När stämman inleddes med allspel blev det fullt 
på scenen. Som sig bör — och traditionen kräver i Sörm-
land — blev Lästringe gånglåt av legenden Anders An-
dersson upptakt. Nära 60 spelmän med fioler och nyc-
kelharpor fick Elektrons A-sal i gungning. 

Sörmlands spelmansförbunds Sören Olsson och Chris-
tina Frohm var spelledare. De kompletterade varandra 
mästerligt som presentatörer. Lördagen den 1 februari 
nästa år är bokad för nästa spelmansmusikaliska hög-
tidsstund i Elektron. Gnestastämman har kommit för 
att stanna — Se sidan 16 

— Välkomna åter till nästa Gnestastämma, sa Spelmans-
förbundets Christina Frohm och Sören Olsson, som båda jub-
lade över den lyckade premiären. (Foto Cege Ohlsson). 

Gnesta: 
Belåtna 
folkmusiker 

Nu har Gnesta - av tradition en 
folkmusikort med ett rikt musik-
liv - äntligen fått sin egen spel-
mansstämma. Och det mitt i 
vintern! 

Arrangörerna var nöjda efter 
den första spelmansstämman 
förra lördagen - och om allt går i 
lås blir det en spelmansstämma 
även nästa år. 

- En sådan här stämma bety-
der mycket för spelarna, som får 
träffa varandra, lära nya låtar och 
ha kul tillsammans, berättade 
Per Furå för Sörmiandsbygden. 

Han spelar själv säckpipa och 
är en av de många aktiva i 
Gnesta folkmusikliv. 

- Säckpipan har gamla anor i 
Sörmland, visste Per Furå också 
att berätta. 

Sidan 7 

Per Furå, säckpipsblåsare (bl.a.) nöjd med 
den första spelmansstämman i Gnesta. 



Spelmansstämma i Gnesta GNESTA (SN): Länge har 
man haft funderingar på att 
arrangera en spelmansstäm-
ma i Gnesta. Nu gör man slag 
i saken. Den 9 februari arran-
geras Gnestastämman på 
Elektron. 

Arrangörer är Folkets hus-
föreningen, spelmanslaget 
Nyckelknippan, Bygdens 
Blandning och Söderman-
lands Spelmansförbund. 

Ledare för stämman är 
riksspelman Christina Frohm 
och ordföranden i Söderman-
lands Spelmansförbund, Sö-
ren Olsson. Några förhands-
anmälningar tar man inte 
emot, men redan nu vet man 
att det finns ett stort intresse 
för stämman. Spelmän från 
Småland, Stockholm, Upp-

land och runt om i Sörmland 
har aviserat sitt intresse att 
delta. 

Stämman inleds på efter-
middagen med uppspelningar 
av de olika spelmanslagen. 
På programmet står också ett 
inslag, där Barbro Tällman, 
Stockholm, lär barnen gamla 
danslekar och sångdanser 
från 1700-talet. 

I stort sett kommer hela 
Elektron att tas i anspråk un-
der stämman och olika aktivi-
teter pågår i de olika lokaler-
na. Efter matpausen, där 
stärkande ärtsoppa serveras, 
blir det dans i två lokaler. 

Tanken är då att spelmän-
nen skall turas om att stå för 

dansmusiken en stund var — 
det lär alltså bli en mycket 
omväxlande dansmusik. I de 
olika lokalerna pågår "busk-
spel" hela kvällen. Meningen 
är att spelmännen skall kunna 
träffas och spela improvise-
rat tillsammans. 

I samband med stämman 
visas en utställning om gamla 
instrument och om dansens 
historia. Även Frustuna Hem-
bygdsförening medverkar 
med en utställning. 

Arrangörernas förhoppning 
är nu förstås en stor publik 
och att man kan göra spel-
mansstämma i Gnesta till en 
tradition. 

M Ur-fl}*' 
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Arrangörerna av den 
första spelmansdagen i 
Gnesta har all anledning 
att vara nöjda efter förra 
helgens välbesökta stämma 
på Elektron. 

- Vi hoppas nu att det ska 
bli en tradition med spel-
mansstämmor här - trots 
att det är ovanligt med 
sådana på vintern, sa 
Christina Frohm, sekrete-
rare i Södermanlands spel-
mansförbund och tillsam-
mans med ordföranden 
Sören Ohlsson värd för 
stämman. 

Över 300 människor hade 
trotsat vargavinterkylan och 
bänkat sig i Elektrons A-sal 
för att lyssna på spelemän 
från när och fjärran, med 
fioler, nyckelharpor, säckpi-
por och dragspel. 

Över 60 spelmän intog 
scenen för allspel - som fick 
bli inledningsnumret. 

- En sådan här spelmanss-
tämma blir ett härligt tillfälle 
för nya spelmän att lära 
känna de gamla etablerade, 
lyssna på varann och lära 
nya låtar, berättade Per 
Furå, själv från Gnesta och 
med säckpipa (!) som favorit-
instrument. 

Dokument visar att säck-
j pan förekom i Sörmland 
• ^ l ^ r . r.å Ifinn.talot trnlicrtine 

Det är inne med folkmusik. Här är det några av medlemmarna i Södertälje musikskolas ungdomslag som 
intagit scenen. 

Nu har Gnesta fått 
sin soelmansstämma 



TJä^cten förekommit redan 
tidigare, berättade Per Furå 
också. 

Arrangörer av spelmanss-
tämman var flera föreningar 
- Folkets husföreningen, 
Spelmanslaget Nyckelknip-
pan, Bygdens blandning 
och förstås Södermanlands 
spelmansförbund. 

Men initiativtagare i 
egentlig mening var Pelle 
Roos, ordförande i Folkets 
husföreningen och medlem i 
Gnesta musiksällskap. 

• "Varför inte?" 
- Jag undrade varför det 

inte fanns någon riktig 
spelmansstämma i Gnesta -
en ort som ju av tradition har 
ett rikt folkmusikliv, har haft 
massor av dansbanor där 
rikskända artister utveck-
lats. Här finns 14 körer, 
många spelmän, musiksäll-
skap - så varför inte en 
stämma? berättade Pelle 
Roos för Sörmlandsbygden. 

Och föreningarna hakade 
på hans idé och sistlidna 
lördag kunde alltså den 
första spelmansstämman i 
Gnesta genomföras. 

.11RMAN1ANM 
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- Alla kan vara med och spela i en sådan här spelmansstämma! sa 
Pelle Roos, Gnesta musiksällskap och ordförande i Folkets 
husföreningen. Han fick idén om att ordna en "vinterstämma" för 
spelmän i Gnesta. Och arrangörerna var inte sena att haka på. 

- Det roliga är att alla kan 
vara med, inga är stjärnor 
och det blir en fin social ge-
menskap, menade Pelle 
Roos. 

Stjärnor eller inte, men 
två välkända spelmän hed-
rade stämman med sin när-
varo. Dels Ragnar Karlsson 
från Stockholm, född sörm-
länning och dels Spel-Arvid 
med hemort Nyköping. 

• 60-års jubileum 
För 60-årsjubilerande Söderman-

lands Spelmansförbund innebär na-
turligtvis den välbesökta Gnesta-
stämman ett trevligt plus i kanten 
att minnas i framtiden. 

På Spelmansförbundets program 
i år står också en stor utställning på 
Sörmlands museum - "Trollfiol och 
syndaskrynkle", där man tar upp 
sörmländsk folkmusik under 300 år. 

Vingåkersdansen - den första 
danstävlingen för folkdanslag i Sve-
rige är också ett arrangemang där 
Södermanlands Spelmansförbund 
spelar en viktig roll. 

Sörmland stod för övrigt i cen-
trum på stämman i Gnesta. Lands-
kapet har ju fler bevarade och fler 
upptecknade låtar än t ex Dalarna -
och fler låtar väntar säkert på att bli 
upptecknade. 

• Äldsta instrumentet 
Dessutom var det inte 

bara instrumentalister med 
som deltagare. Klemminge-
kören från Gåsinge-Dillnäs 
framförde några nummer 
som uppskattades av pub-
liken. 

- Rösten är ju det äldsta 
instrumentet! påpekade 
Sören Ohlsson efter körens 
framträdande. 

För barnen ordnades det 
danslekar i B-salen med 
Barbro Tällman som sak-
kunnig instruktör. Och på 
kvällen spelades det upp till 
dans, då spelmännen kunde 
avlösa varandra. 

- Vi ser nu att det säkerli-
gen blir en stämma även 
nästa år i februari, avslöjade 
Christina Frohm för 

Sörmlandsbygden. 
- Det finns ett sug bland 

dem som spelar efter att 
kunna träffas även vintertid. 

- Och då passar ju Gnesta 
utmärkt - här finns bra loka-
ler, duktiga arrangörer och 
en musiktradition att vara 
stolt över, menade Christina 
Frohm som själv är uppvux-
en i Gnesta men numera 
bosatt i Solna i Stockholm. 

Text och foto: 
Bo M Högländer 

Både unga och gamla mötte upp för att spela och lära nya låtar. 
Förutom de redan nämnda grupperna deltog även Knätofsarna från 
Kungsör, Mats Andersson, Jämtland, Spel-Arvid från Nyköping, och 
många fler både kända och okända spelmän. 
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