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spelar in skiva 
i Vingåker 

• Lars-Ake Holmgren producerar skivan "Vingåker sjunger och spelar". Hans pappa va. 
folkmusiker, men själv har han aldrig lärt sig spela och det ångrar han idag. 

Vingåker sjunger och spe-
lar. Det är titeln på en 
LP-skiva med folkmusik 
och folksånger som för-
hoppningsvis kommer att 
finnas i handeln till våren. 
Under helgen startar' in-
spelningen i Österåkers 
kyrka och medverkar gör el-
va olika grupper från Ving-
åker, Högsjö och Österåker. 

- Praktiskt taget alla folk-
musiker som finns i t rakten är 
med och jag tror att det kommer 
att bli en väldigt kul grej, säger 
Lars-Åke Holmgren som produ-
cerar skivan. 

Förslaget om att spela in en 
LP-skiva föddes i den arbets-
grupp som bildats inför folk-
musikens år. Lars-Åke. vars 

pappa var speleman, hade er-
fa renhe t från en l iknande in-
spelning och tyckte att det kun-
de vara något även för Ving-
åker . 

— K o m m u n e n ha r en stolt tra-
ditionsrik historia och en stor 
kulturtradition, något som är 
värt att visa, säger han. 

• Spelglädje 
Det är en blandning av grup-

per som medve rka r och det blir 
både sång och musik. En del är 
professionella, andra inte. Lars-
Ake Holmgren befarar att ski-
vans omjämna kvalitet kommer 
att kritiseras, men det gör ho-
nom ingenting. 

- Det är sna ra re en styrka att 
den är ojämn. Vi vill att skivan 
ska st imulera till speigiädje och 
den ska vara rolig att ha hemma. 

Förhoppningen är att många 
ef ter att ha lyssnat till skivan, 
lockas att själva delta i någor 
g rupp eller studiecirkel. Och 
spelglädjen går f ramför krav orr. 
gerfektionism, hävdar Lars-
Ake. 

- Förr spelades det mycke 
mer med hjärtat och många ha 
de en äkthet som kommit b o r 
idag. 

Som omslag till skivan kom-
mer målningen "Bruden kom-
m e r " av Joseph Wilhelm Wai-
lander att användas. Han kon-, 
till Vingåker på 1800-talet och är 
en av traktens främsta folk-
livsskildrare. Den här tavlans 
motiv visar ett brudfölje r idande 
mot en gård och de kläder som 
bärs är just Vingåkersdräkten. 
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