
undratalet 
spelmän på 
midvinterstämma 

Lördagens midvinterstämma i 
Elektron, Gnesta, blev en stor 
framgång för arrangörerna, Fol-
kets husföreningen, spelman-
slagen Nyckelknippan och Byg-
dens Blandning, Södermanlands 
spelmansförbund och Svenska 
kyrkliga Studieförbund. I det 
inledande allspelet deltog om-
kring 90 spelmän- och kvinnor. 
En mängd grupper och enskilda 
bjöd sedan på ett brett mu-
sikutbud. 

Fyra år är allt för kort tid för 
att tala om tradition, men allt 
tyder på att midvinterstämman i 
Gnesta blir mångårig. Antalet 
musikutövare har blivit allt fler 
och besökarna kommer i allt 
större antal. Den här gången 
torde det ha varit mellan 250 och 
300 personer som passade på att 
njuta av folklig musik och dans 
när den är som bäst. 

GRUPPSPEL 
En lång rad grupper och enskilda 

visade sedan sitt kunnande när 
de framträdde på A-salens scen. 
Det stora antalet musikanter in-
nebar snabba växlingar. Noter-
bart var att ett par instrument, 
nyckelharpor och durspel, som 
för inte så länge sedan var "utrot-
ningshotade" återhämtat sig 
snabbt. 

Genomgående bjöds det mesta 
av det bästa av de medverkande. 
Att nämna alla är inte möjligt. 
Nestor i sammanhanget var 84-

årige riksspelmannen och guld-
medaljerade Ragnar Karlsson, 
som är något av mästare på sin 
nyckelharpa. 

Den mest långväga var antik-
varie Leif Löchen från Gud-
brandsdalen, som spelade ett par 
norska låtar på sitt instrument, 
langleik, (norskt folkinstrument 
som liknar hummel). 

I avdelningarna för tradi-
tionella instrument kan nämnas, 
att Anders Eklund spelade på 
hummel och hackbräda, samt Pär 
och Marianne Furå, som spelade 
svensk säckpipa och fiol. 

Publiken 
uteblev 

På söndagseftermiddagen an-
ordnade Hassela solidaritet sitt 
första ungdomsdisco i Huset, det 
gamla badhuset, i Katrineholm. 
Målet är att ungdomar och 
föräldrar tillsammans ska 
komma och lära sig grunderna i 
olika danser. Den här första 
söndagen när ungdomsdiscot an-
ordnades gick det inte så bra. 
Nästan inga deltagare kom till 
arrangemanget. 

Föreningen hoppas på att 
kunna bygga upp en fungerande 
hjälpverksamhet mellan föräld-
rar och ungdomar. 


