.Måndagen den 29.6.92 SN

Durspelsstämma lockade
publik till Sparreholm

Med Birger Eriksson som eldsjäl, här flankerad av durspelande kamrater, har Nyköpings Durspelsklubb bildats.
S P A R R E H O L M (SN):
Svenska
durspelsföreningens tredje stämma i
följd i Hyltinge hembygdsgård blev den hittils mest
välbesökta. Omkring 50
spelkvinnor och m ä n från
när och fjärran hade mötts
upp under ekarnas djupa
grönska vid sjön Båvens
strand.
De mest långväga kom
från Gästrike-Hammarby.
Publiken fick lyssna till ett
omväxlande program. Efter
sedvanligt all- och gruppspel
blev det några timmars dans.
Även om durspelen dominerade förekom även andra instrument med "rötter i "svunnen tid". Dit hör exempelvis
nyckelharpor, cittra, gitarrer
och klarinett.
Flera av de "folkliga" instrumenten har varit djupt nere i
en vågdal men är nu på väg
upp på vågornas topp.
Det första dragspelet byggdes för precis 170 år sedan. Det
var den blott 17-årige tysken
Christian Friedrich Ludwig
Buschmann
som
skapade
dragspelet.
Mellan hans enkla Handaeoline och vår tids förnämliga spel ligger tusentals patent.

Viktiga milstolpar
Vid stämman i Hyltinge natursköna hembygdsgård passerades minst ett par viktiga
milstolpar.
Från
Gästrike-Hammarby

eningen fick sin första norrman som medlem. Det var
Arild Nikolaisen som blev
historisk. Kanske var det därför Norska valsen förekom
med jämna mellanrum under
denna durspelstämma både
vid all- och gruppspel.
Det har funnits, och finns väl
fortfarande, de som rynkar på
näsan åt den musik som ljuder
ur det en- eller tvåradiga drag-

spelet. Då, liksom nu, bryr sig
durspelarna inte om vad kritikerna tycker. De spelar på sina
instrument därför att de tycker om den musiken och har roligt tillsammans.
Publiken har samma uppfattning. Musiken som förekommer är ju inte bara musik
utan mycket mer som bland
annat gäller gemenskap.
Urvalet av låtar och danser

knyter an till kulturen. Toner-1
na som rullade ut över sjön I
Båvens spegelblanka vatten I
flätades samman till hambo I
och schottis, vals och mazurka, |
polka och polska.
Närmast på Svenska Durspelsföreningens program står
nu en stor stämma som äger
rum den 8 augusti i Vackerby |
hage i Gnesta.
LARS-ERIK ANDERSSON I

och därmed passerades siffran
100 medlemmar med god marginal. Till detta kom att för-

