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fran nar

NYKOPING (SN):
Skona spelmanstoner

klingade, ringlade och dril-
lade mellan borggardens
stenvaggar. For sjunde aret
i rad holls pa sondagen en
spelmansstamma, arrange-
rad av Nykopingshus Spel-
mansgille.

Nykopingshus ar ingen ilia
vald plats for en spelmans-
stamma. Det var till hoven som
forna tiders lekare flockades.

- Senare forekom det ett ut-
byte av musik mellan herresa-
tena, kyrkorna och allmogen.
De olika miljoerna och musik-
stilarna berikade varandra,
berattar Soren Olsson, Soder-
manlands Spelmansforbund.

- Saledes kan man hitta spar
av bade Bach och Schubert i
sormlandsk folkmusik.

Fr&n nar och fjarran
En spelmansstamma bjuder

pa inslag fran nar och fjfarran.
Vid speknaiYSstammor \ Sorm-
land ar emellertid tv& latar all-
tid givna. Det blir inget riktigt
aJJspel utan "Lastringe gang-
lat" och "Osterakers brud-
marsch".

"Lastringe ganglat" ar s& att
saga en "superhit". Precis som
nar det galler popmusik ar det
svart att saga varfor en spel-
manslat slar. Inte ens Yngve
Andersson, sonson till stors-
pelmannen och upphovsman-
nen Anders Andersson, kan
peka pa vad som ar bra med
just "Lastringe ganglat".

- Men det ar markligt; alia
tycker om att spela den, sager
Yngve, som deltog i sondagens
stamma och spelade fler latar
av sin valbekanta farfar. Det
blev nagra slangpolskor och
en vals. Dessutom spelade
Yngve en polska av sin likale-
des valkande svarfar, Evald
Petterssonr

Trots att spelmansstamman
i Nykoping bara raknar sju ars
tradition har den betydligt aid-

re anor. Faktum ar att Nyko-
pings spelmansstamma ar la-
nets nast aldsta och startade
1925. Innan dess forekom
knappt stammor och spelman-
slag.

En sporre
Efter en livfull tid, med en

glansperiod pli 50- och 60-ta-
len, tynade traditionen bort
for att aterupplivas i samband
med Nykopings 800-arsjubile-
um.

- Nu vill vi verkligen fortsat-
ta och halla liv i stamman. Den
ar inspirerande och en sporre
for oss som jobbar i Nyko-
pingshus Spelmansgille, sager
ordforanden Soren Rolands-

Solaste "spelmannen" var
utan tvekan Simon Johans-
son, 2,5 dr. Mamma Liselotte
berattade att Simon drommer
om att fa spela dragspel, pre-
cis som pappa.
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Yngve Andersson ar sonson till Anders Andersson, som skrev bl a Lastringe ganglat. Pa spelmansstamman framforde Yngve
MARIA ASLUND ndgra andra latar av sin namnkunnige farfar. ^^
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Priserna galler t o m sondag 15 augusti.
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