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Buskspel. Precis som det ska vara på spelmansstämman hittade Erik och Lars en plats invid rosen- och syrenbuskarna. 

Himmelska toner när 
Bettna höll stämma 

Glass-spel. Värme och törst stoppar ingen speleman. Bettna-bon klarar problemet enkelt. 

BETTNA (SN): Det började med en fiol som hon skulle hänga på väggen. Nu ordnar hon spel-mansstämmor i Bettna. - Det är så himmelskt, underbar musik och så kul att spela tillsammans med andra, säger Maire Lundgren, som lockat spelmän till Bettna för andra året i rad. 
På blåmålade trädgårdssto-lar intill den övervuxna syre-nbersån vid knuten på För-eningsborgen sitter far Erik och sonen Lars Sjögren och spelar durspel. Lars sluter ögonen under det svarta filt-brättet och tänker bara på mu-siken. 
- Det är det här man tränar för hela vintern, säger han och berättar om hur de just besökt världens största dragspels-stämma i Ransäter. Erik Sjögren spelar egentli-gen gitarr, men blev lockad in på durspel i höstas. Britt-Lis Wallin lockas också av durspel, 

Sångspel. Spännande att sjunga i mikrofon för första gången tyckte Emelie Karlsson, Emelie Wallberg och Amanda Karls-son, och passade på när spelemännen försvunnit. 
och får prova några toner på Lars* bälg. Fast till stämman har hon med sig sina munspel, går mellan durspelen och fio-lerna och fyller i deras toner. Under högsta tallen, invid största stenen står fiolspelarna i ring. Några står alldeles stilla, har bara musiken inuti. Andra gungar rytmiskt och under-stryker takten med hela krop-pen. I ringen står Maire Lund-gren. Lite besviken är hon att så få har kommit. Ett 30-tal 

Frto: LASSE SKOG 

spelemän och -kvinnor, men inte många till publik. Inne i huset håller ett gäng dragspe-lare igång, stolsraden vid fönstret rymmer bara tre lyss-nare. Men de kan inte sitta stil-la med fötterna. 
Maire Lundgren tröstar sig med att just på söndagen gick spelmansstämmor både i Ka-trineholm och Björkvik också. -Vi får väl lära av erfarenhe-terna. Det här kanske är fel årstid, när det är så många stämmor. Vi funderar på att flytta till september eller okto-ber nästa år. 
I år har familjen Lundgren arrangerat stämman, till nästa 

år hoppas de på samarb med olika föreningar i Bet för att locka fler. 
Själv ramlade hon in i f< musiken mest av en slui Hon köpte en fiol i en skro fär för sina sista 300 kroi Inte en ton kunde hon sp men den skulle bli vacker hennes vägg. Egentligen gillade hon i folkmusik heller, men när c tern kom hem med en b schyr som sökte intresserj kände hon att det kanske något för henne i alla fall. 
- Jag kunde inte spela, r jag kunde lyssna. Det var h melskt, underbart. Jag blev och lågor. 
Nästa gång tog hon med sin fiol, och lärde sig spela c enda bit hon kunde: Åppe gånglåt, låten som mir fiolspelare kan. 

Ungersk pärla 
Idag hänger den fiolen i tiskt på väggen. I stället hon en vacker ungersk fiol. - Den är en pärla, som köpte för mina rökpengar jag slutade röka, skrattar Ä re Lundgren, och tar nya med stråken i nästa låt sar digt som planerna för nästa stämma formas i tankarna. 
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