
Stamma i Gnesta
lockade spelman

Mdndagen den 8.2.93 SN

GNESTA (SN):
Spelmansstamman i

Gnesta har blivit Soder-
manlands storsta.

Hundratalet spelman
lockade en manghundraho-
vad publik att lyssna till
framtradanden och "busk-
spel".

Stamman, den nionde i ord-
ningen, bprjade pa formidda-
gen med latkurs och lektioner i
ackordscittra.

JXTar den oppnade for publik
pa eftermiddagen var 103 spel-
man i allspel pa scenen i Elek-
tron, fler an tidigare. Publiken
uppgick till nagra hundra per-
soner.

Senare foljde bland annat
uppvisningar i danslekar, vis-
ning av folkdrakter och upp-
tradanden av musikgrupper
och enstaka spelman. Samti-
digt pagick improviserat
buskspel" i olika delar av lo-

kalerna.
- Jag tror att vi har storre

publik an nagonsin. Stamman
har fatt ett mycket gott rykte i
spelmanskretsar, berattar Per
Fura, en av eldsjalarna bakom
stamman.

Vill ha omva
- Stamman har ,̂ ,

ter. Det enda problemet ar lo-
gin. Det gar ju inte att ligga i
talt, som vid stammor som-
martid, tillagger han.

Spelmannen kommer
framst fran Sodermanland,
men aven fran Stockholm,

Vasteras, Ostergotland och
Uppland. Vi har till och med
deltagare fran Bornholm,
tillagger han.

- Iden ar att programmet
ska vara omvaxlande och sa
improviserat som mojligt. Vi
har ocksa avstatt fran typiska
"dragplaster". Meningen ar att
alia ska ha samma chans att
spela, aven om vi kraver en
viss professionalism av delta-
garna, forklarar han.

Ungersk dansakut
- I ar testar vi en sa kallad

"dansakut". Begreppet kom-
mer fran Ungern. I en lokal
bredvid den stora danssalen
far de som inte kan lara sig att
dansa. Sedan slapps de ut pa
det stora dansgolvet, sager
Per.

Vid ett bord utanfor filmsa-
len, dar upptradandena sked-
de, visade Elmer Adolfson fran
Vagnharad, hur han bygger
musikinstrument.

- Jag bygger mest cellon och
gitarrer. De har lonn i botten
och sarg, och gran i locket, be-
rattar han for SN.

Sjalv spelar Elmer fiol och
gitarr. H|Jhar varit slojdlara-
re och go^jpl och med verkty-
gen sjalvg^

LINDBERG
n Va9nh&™d> ^el-man och fore detta slojd-

Larare, deltog pastamman och visade manga intresserade hur
nan bygger musikinstrument.

Lennart Axborn, Enskede,
som spelar has i folkmusik-
gruppen Gammeldags, deltog
pa lordagen i den allt populd-
rare spelmansstdmman 'pa
Elektron i Gnesta. wlille jumorspelemannen knappt syntes.
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