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GNESTA (SN): - Man blir ju glad 
ända in i själen av den här musiken! 

Tidernas tredje spelmansstämma på 
Elektron i Gnesta blev återigen ett myc-
ket lyckat evenemang med stor respons 
från spelmän och allmänhet. 

Den här "vargavinsterstämman" i 
Gnesta har kommit för att stanna och är 
idag den största vinterstämman i Sörm-
land. 

Stämningen 
på topp 
i Gnesta 

Aldrig tidigare har så många 
spelmän mött upp på spelmans-
stämman i Gnesta. De kom 
från hela Sörmland och från 
Stockholmsområdet. 

— De två föregående stäm-
morna, också de i februari, var 
ju mycket lyckade. Det har väl 
gjort att förhandsintresset för 
årets stämma har varit mycket 
stort, säger riksspelman Chris-
tina Frohm, Gnesta, som* till-
sammans med Sörmlands Spel-
mansförbunds ordförande Sö-
ren Olsson, ledde stämman. 

Det blev en gemytlig och här-
lig stämning i Elektron denna 
lördag. Christina Frohm och 
Sören Olsson skötte mycket 
lättsamt och rutinerat presen-
tationen av alla de många grup-
per och enskilda som framträd-

Medan spelmännen spelade 
kunde de yngsta roa sig i en an-
nan sal. Barbro Tällman från 
Stockholm lärde både barn och 
vuxna gamla genuina sång- och 
danslekar, även de till stor del 
från Sörmland. 

Den som ville kunde också ta 
sig en titt på en liten utställning 
i foajén. Här hade man ordnat 
med en dansbaneinventering, 
som visade platserna för nume-
ra nedlagda dansbanor i Gnes-
tatrakten och bilder från dessa. 
Därtill fanns ett litet nostal-
giskt kafébord från den tiden 
uppdukat. 

Mycket nöjda 
Arrangörerna, Folkets Hus-

föreningen, spelmanslaget 
Nyckelknippan, Bygdens 
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Skiftande 
Det program som följde blev 

mycket skiftande liksom även 
instrumenten. Här spelades på 
enradiga och tvåradiga drag-
spel, fiol, nyckelharpa, hum-
mel, stråkharpa, mungiga, sil-
verbasharpa, klarinett och 
säckpipa. Eftersom klangfär-
gerna ofta ändrades blev musi-
ken aldrig likformad. 

Stämmans nestor var Rag-
nar Karlsson, 82, från Stock-
holm. En i spelmanskretsar 
mycket känd och uppskattad 
nyckelharpospelare. Han är 
född sörmlänning och var bl a 
spelkamrat med Erik Sahl-
ström från Uppland. Ragnar 
Karlsson är innehavare av den 
finaste utmärkelse en spelman 
kan få, nämligen Zommärket i 
guld. Hans solospel på nyckel-
harpa fick många starka appla-
der. 

Utmärkande för årets stam-
ma var också det stora antalet 
spelande ungdomar. Flera 
grupper från bl a musikskolor-
na i Strängnäs och Södertälje 
deltog i programmet. 
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Måndagen den 9 februari 1987 

Nyckelknippan svarade för ett be jublat framträdande. 

90-tal spelmän på 
stämman i Gnesta 

Den tredje Gnestastäm-
man, som genomfördes på, 
lördagen, blev sina före-
gångare lik. Ordet succé ä r 
befogat. Totalt anlände 
omkring 90 spelmän- och 
kvinnor. Ett 70-tal deltog i 
allspelet under Sten Eriks-
sons ledning. Övriga äg-
nade sig åt buskspel och 
dansmusik. 

Nästan alltid kopplas spel-
mansstämmor samman med 
sommar och sol, men spel-
mansmusik kan också framfö-
ras under vinterhalvåret. 
Gnestastämman har redan 
fått ett grundmurat rykte som 
synnerligen välarrangerad av 
Sörmlands spelmansförbund, 
de lokala grupperna Nyckel-
knippan och Bygdens Bland-
ning, samt föreningen Folkets 
hus- i ) - T T) • 

deltog i lekar och danslekar 
som anordnades en trappa 
ner. 

I varje ledigt utrymme före-
kom buskspel. Många spel-
män- och kvinnor kände igen 
varandra sedan tidigare, 
många knöt nya bekantska-
per. 

Trots anhopningen av grup-
per som framträdde på stora 
scenen, hölls tiderna i det när-
maste precis. Stämman skulle 
vara slut kl 17.00. Fem minu-
ter efter utsatt tid sattes 
punkt. 

CARL-GUSTAF OHLSSON 

Sörmlands spelmansförbund ser om sitt hus. Här en 
grupp ungdomar från Strängnäs som gjorde succé. 
Fr v Pernilla Stenström, Anna Henriksson, Anna 
Stenström, Amelie Stenström, ledaren Birgitta An-
dersson och Anna-Karin Hortlund. 



U Hög kvalitet 
— Ett variationsrikt pro-

gram borgar för hög kvalitet, 
sa Pär Furå, en av arrangö-
rerna. I Elektron finns de ytor 
som fordras, för att spelmän 
och åhörare ska trivas. 

Spelmansförbundets Chris-
tina Frohm och Sören Olsson 
har blivit ett fint radarpar när 
det gäller att presentera de 
medverkande och samtidigt 
berätta något om en del av de 
låtar som framförs. • 

Det är, som sagt, många 
grupper och enskilda spelut-
övare som passerar revy un-
der tre intensiva eftermid-
dagstimmar. 

Då framfördes det mesta 
och bästa av svensk folklig 
musik. Sörmländska låtar 
varvas med välkända bitar 
från angränsande landskap. 

• Strängaspel 
Som sig bör dominerade 

nyckelharpor och fioler, men 
det förekom ytterligare en rad 
instrument, allt från dur- och 
dragspel till mungiga och 
hummel, för att nämna några. 

Spelmansstämmor i Sörm-
land inleds traditionellt med 
Lästringe gånglåt och den 
strömmade ut taktfast sedan 
"hemmabiåsarna" Sten 
Eriksson och Stig Söderström 
blåst In stämman. 

Under allspelet följde sedan 
en lång rad kända låtar och 
många kom i repris när de 
olika grupperna spelade upp 
sin tilldelning, två låtar per 
grupp, eller enskild. 

• Lekar och dans 
När stämman pågick som 

bäst var det många yngre som 


