
Tjo och tjim när hundra 
spelmän möttes i Gnesta 

Vad månde bliva av denne unge man? Charmtrollet Martin Skogsund, tre år, spelade med stort 
allvar på sitt lilla dragspel under Spelmansstämman i Gnesta. 

GNESTA (SN): 
För sjunde året i rad 

hölls det spelmansstäm-
ma på Elektron i Gne-
sta. Närmare hundra 
spelmän från Sörmland 
och grannlänen spelade 
i varje ledig vrå. Inled-
ningen på stämman var 
som vanligt pampig. 
Stig Söderström och 
Sten Eriksson, bägge 
ledande musikprofiler i 
Gnesta, blåste in stäm-
man på väldiga näverlu-
rar. 

Sjuttio spelmän intog däref-
ter scenen och klämde i med 
Lästringe gånglåt på dragspel, 
durspel, fiol, munspel, nyckel-
harpa och basfioler. Idel ädel 
Sörmlandsmusik spelades un-
der allspelet. Det var bl a 
Schottis från Tureholm, Pol-
ska från Fogdö och Frustuna-
marschen. 

Före allspelet hade Leif Jo-
hansson hållit en "Sörmländsk 
spelstuga" där spelmännen 
fick möjlighet att lära sig låtar-
na som skulle spelas. 

Riksspelman Marianne Fu-
rå berättade att Sörmland har 
en mycket rik skatt av gamla 
visor och låtar. 

- 1 Sörmlands Spelmansför-
bunds arkiv i Malmköping 
finns Sveriges största samling 
av folkmusik. Det är bandupp-
tagningar och uppteckningar 
av gamla sörmländska visor 
och låtar. 

Zornmärket 

Efter allspelet äntrades 
scenen i stora salen av enskil-
da grupper. Ett program som 
blev mycket skiftande både 
när det gällde spel och instru-
ment. Bland de många som 
uppträdde märktes också flera 
från bygden, bland andra Stig 
Söderström, Skogsundarna, 
Lästringe Låtar, Durspels-
gruppen 57:an och Bygdens 
Blandning. 

I Bygdens Blandning spela-
de Sörmlands nestor när det 
gäller folkmusik. Det är snart 
87-årige Ragnar Karlsson. 
Han är född i Helgarö socken 
och lärde sig spela av sin far 
August. Ragnar Karlsson är 
mycket känd och uppskattad i 
folkmusikkretsar som nyckel-
harpospelare. Han är också in-
nehavare av den finaste ut-
märkelse en spelman kan få, 
Zornmärket i guld. 

3-åring spelade 

Ragnar Karlsson spelade en 
låt efter sin far på nyckelharpa 
och fick stormande applåder 
av publiken. Den allra yngsta 
deltagaren på stämman var 

Martin Skogsund, 3 år, från 
Gnesta. Han charmade alla ge-
nom att taktfast dra ut och in 
på sitt lilla dragspel under 
stort allvar och vid slutkläm-
men stampa med foten. 

De allra yngsta deltagarna i 
stämman blev väl omhänder-
tagna av Barbro Tällmann 
som lärde dem dansa sörm-
ländska gamla danslekar och 
sjunga visor. Under kvällen 
spelades upp till dans med mu-
sik av olika grupper och en-
skilda spelmän. Det innebar 
mycket omväxlande musik då 
varje grupp spelade i en halv-
timme. Ända fram till midnatt 
avlöste grupperna varandra 
och spelade sprittande toner 
för de danslystna. 

Femtio tog märke 

På Spelmansstämman kun-
de man också ta "Dansbor-
gar-märket". Det som gällde 
var att kunna dansa schottis, 
vals och en gammaldans till. 
För den som var novis fanns 
det träningsmöjligheter innan 
"uppdansningen". Ett femtio-
tal personer kan nu ståta med 
att ha avlagt provet. 

Arrangörerna Folkets Hus-
föreningen, Spelmanslaget 
Nyckelknippan, Bygdens 
Blandning, Södermanlands 
Spelmansförbund, SKS och 
Vuxenskolan kunde nöjda räk-
na in ca 350 personer på stäm-
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