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Både äldre och senare folkmusik spelades på stämman i Gnesta på lördagen. Här är det inledningen med allspel med spelmän från hela Sörm-
land. 

FOLK-
MUSIKEN 
LEVER! 

Spelmansstämma! Det är 
bara en massa människor 
med knätofs och folkdräk-
ter som gnider fiol! 

Ne j , inte i Gnesta i alla 
fall. Där var det spelmans-
stämma nu i helgen, för 
fjärde året i rad. 

— Det kommer mer och 
mer folk för varje år, och det 
är framför allt betydligt 
större bredd idag, säger Per 
Furå, aktiv spelman i Sörm-
lands spelmansförbund. 

Det hela inleddes med ett 
"allsjpel" i A-salen på Elektron i 
Gnesta. Mellan 30 och 40 spel-
män- och kvinnor i alla åldrar 
spelade låtar tillsammans. En 
klart imponerande uppvisning. 

— En fin sak med folkmusiken 
är att den är fullständigt gene-
rationslös och utan sociala grän-
ser. Här är det både gamla och 

- Folkmusik lever, och det sväng-
er om den. Och det kommer myc-
ket folk trots massmedias oförmå-
ga att bevaka våra evenemang, 
säger spelman Per Furå från 
Sörmlands spelmans förbund. 

unga med och ingen frågar efter 
vad man har för yrke,säger Per 
Furå. 

Idén till stämman kom för fyra 
år sedan. Det fanns ett behov, 
tyckte spelmännen, att träffas 
andra tider på året än bara mid-
sommar. Folkmusiken lever ju 
hela året om, och då är det vik-
tigt att bereda tillfällen att träffas 
och spela tillsammans. 

— Och Gnesta ligger rätt bra 
till, det går att ta sig hit. Nu är 
det ju stämmor på gång på flera 
andra orter i länet så vi är inte 
ensamma. Bland annat så ord-
nas det stämma i Eskilstuna i slu-
tet på februari, säger Per Furå. 

• Gammalt instrument 
På stämman i Gnesta finns bå-

de äldre och nyare sörmländsk 
folkmusik representerad. Någ-
ra få av alla instrument som spe-
lades är vevlira, nyckelharpa, 
svensk säckpipa, cittra, drag-
spel och gitarr. Dessutom spelar 
en långväga gäst från Gudbrans-
dalen i Norge langespel, eller 
langeleik som den också kallas. 

Det är ett uråldrigt instrument 
besläktat med cittra och den 
finska kantelen. Det är ett 
stränginstrument som spelas 
stående med instrumentet på ett 
bord. Sedan trakteras langelei-
ken med ett hårt plektrum av 
horn. 

• Stolt tradition 
— Tendensen i dagens spel-

mansmusik är att man går till-
baka till rötterna. Det är lite stilt-
je i dag vad gäller tillströmning-
en men bredden har ökat istäl-
let. Och nu har många börjat in-
tressera sig för äldre instrument 
och traditioner, säger Per Furå. 

Det handlar om nyckelharpor, 
vevliror och säckpipor. Jo då,' 
det har spelats säckpipa i Sörm-
land. Den sista traditionsbära-
ren dog 1949 så det är ett glapp 
på några år. 

— Det här är inte bara något 
som man plockar fram och dam-
mar av till midsommar. Det är 
gammal dansmusik som det 
svänger om, dåtidens pop-" 
musik. Och den lever fortfaran-
de, det kan man se här, säger 
han. 

Det finns många levande traditionsbärare inom den sörmländska folkmusik. Med på stämman i Gnesta var 
bland andra nestorn, Ragnar Karlsson nyckelharpa. 

Sörmland har en stolt spel-
manstradition att bygga vidare 
på. Den har varit mycket livak- W B 
tig genom århundraden och har I 
bland annat påverkats av när- ||Jl 
heten till Stockholm, berättar B l ^ / - f l H i^J i l lM 
Per Furå. • B|., 

Det har spelats på alla sorters 
instrument tidigare som säck- ^ JIJ 
pipa, cittra och vevlira, men • mFg - å J H 
även nyckelharpa. Musiken har Wf JK ^ ^ ^ i p ^ K f c ' JH j jH 
varit typisk, och mycket dur- [ v É 1|J |H J f H H ^ H 
betonad. ^m 1m^^ - V j J B I J H H 

• Livaktigt förbund j«K V B B JB 

blev ett allmogeinstrument och I H W ^É f l j 
slog ut många tidigare instru- fl| WmmÉ fl 
ment. På senare tid, under Wm s S B JH 
1900-talet, dominerade drag- M l 
spelet, säger Per Furå. I W JÉHMM flj 

Och det råder full aktivitet ~ ^ JH 
idag bland spelmännen i Sörm- ' v 

land. Spelkurser och instru- ^ . J I H H B ' ^ H 
mentbyggarkurser anordnas, , JJJj 
Sörmlands spelmansforbund, J ^ H ^ L l , MI JÉLJIMl 
Sveriges äldsta, är fortfarande j JU 
efter mer än sextio år mycket li- J y f l 
vaktigt. 

— Det är inget märkvärdigt 
med spelmansmusik. Vi menar 
att det är viktigt att folkmusiken .' M ^ B 
blir ett allmängods utan elit-
tänkande. Har man lärt sig spela 
en schottis så ska man sedan 
kunna få möjlighet att spela upp JL llillÉÉÉi^ -* 
till dans, tillsammans, säger 
han. 

Och med dans slutade lörda-
gens evenemang i Gnesta. Spel-
männen spelade som traditio-
nen bjuder till kvällen var sen 
och de sista dansande hade för-
svunnit med nattbussen hem. 

Per Thyrén 

Med på stämman var också Leif Löchen från Lillehammer i Norge. Här 
visar han för konferensieren Christina Frohm hur en langeleik ska han-
teras. Intrumentet på bilden är från 1700-talet. 
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