
John-Erik Hammarberg — en av vart lands tre riksspelman pa munspel — femma fran vanster larde ut grunderna i munspelandets
adla konst.

Nionde Gnestastamman
en folkmusikalisk fulltraff

Den nionde Gnestastam-
man blev den hittills stors-
ta. Aldrig tidigare har det
varit 163 spelkvinnor och
speleman. Publikmassigt
blev det ocksa rekord.
Uppskattningsvis var det
omkring 400 personer som
passerade vandkorsen.

Nar det gallde det inledande all-
spelet ar det inte nagon overdrift
att tala om variation i aldrarna.
Yngst var trearige Oskar Aim, som
av allt att doma foljer i fiqlspelan-
de pappa Hakans fotspar. Aldst var
alltid lika ungdomlige Ragnar
Karlsson, vars vagga stod i Fogdo.
Han har fyllt 88. Ragnar blev riks-
spelman 1977. Zornmarket i guld
— det finaste av alia marken —
fick han for tio ar sedan.

Flera timmar innan stamman
borjade var det folkvandring till
Elektron. 25 stycken samt ett par
ledare, Lars Lindkvist och Barbro
Tallman, sokte sig till Elektrons
C-sal som fylldes till absolut sista
plats av blivande cittraspelare.

Rutinerade ledarduon Lindkvist/
Tallman tog ett sakert grepp om
sina clever. Redan efter ett par
timmar fylldes lektionssalen av
sprittande schottistoner och sma
vackra visor.

Ett par trappor hogre upp samla-
de John-Erik Hammarberg — en
av Sveriges tre riksspelman pa
munspel—sina clever. Med oku v-
lig energi gav man sig i kast med
bland andra Skogsby-Lasses fina
latar.

Fran en angransande lokal strom-
made det ut toner av sormlandska
latar. Dar var det basen for Sorm-

Herman Skogsund, Gnesta, Sixten Pettersson, Eskilstuna, Sven-Erik Hilmersson, Jama, och
Barbro Goldmann, Gnesta, passade pa att spela varandras latar.

Riksspelman Ragnar Karlsson
var med sina 88 ar pa nacken
aldstpa Gnestastamman.

lands spelmansforbund Leif Jo-
hansson, som masterligt forde stra-
ken och berattade for sina vetgiri-
ga clever om fiolmusikens olika
dialekter.

Trangt pa seen
Allspelet inleddes med fart och

klam. Som vid sa manga tidigare
stammor i Sormland var det
"Lastringe ganglat" som fyllde
varje vra i lokalen.

Ganglaten foljdes av "Lill-Pols-
ka pa harpan" efter Spel-Arvid.
"Vals efter Arvid Pettersson i
Hummelkarr", "Schottis efter
Lindblom" och "Frustunamar-
schen".

—Otroligtattdetkanlatasabra
nar det galler allspel, sa en granad
ahorare. Och lagg marke till spel-
gladjen. Alia ser ut att ha roligt.
Battre an sa har lar det val aldrig
bli.

Allspelet foljdes av flera tim-
mars grupp- och enskilt spel fran
stora scenen. Utan allt for langa
uppehall genomforde 25 grupper
sina program.

For ett annorlundainslag svara-
de riksspelman Ann-Marie Sund-
berg fran Norrkoping. Hon spela-
de latar pa lur och horn och berat-
tade ocksa om latarnas bakgrund.

Dans och lekar
Overall! i Elektron f orekom ak-

tiviteter. Dar tva eller fler spel-
kvinnor och speleman traffades

byttes latar. I varje skrymsle blev
det buskspel.

Danslekar varvades med visstu-
ga och en speciell "dansakut", dar
mindre kunniga dansanta fick un-
dervisning.

Fram mot kvallningen blev det

ett markbart publikbyte. Manga
som troget lyssnat till det omfat-
tande musikutbudet vandrade hem-
at. Andra som hade "dans i blick-
en" anlande och deltog med liv och
lust i kvallens danshus.

Cari-Gustaf Ohlsson

Hang med i en schottis, sa Lars Lindkvist och bjod upp Marianne
Skagerlind-Fura, allt medan cittragruppen svarade for det tonala.


