en tradition

De h&r fern ungdomarna fran Glilets egna led gjorde ett uppskatt&t tr&mtr&dande med
bade sang och muslk: Jonas Jdhnemark, Karin Persson, Ca.ta.rina Stahl, Madeleine Stenmark och Hakan Frykmo. (Foto: Bengt Carlstedt)
Vliken folkfest! Spelmansstamman i gamla muslk 1 timtal i de plttbreska granderna och
Grassagdrden i Strangnas pa lOrdagen blev en pd de trlvsamma gdrdarna vid Vasterviken.
succe. Det kom omkring 50 spelman fran flera For det s k buskspelet ar en viktig ingrediens i
landskap och gardsplanen var till trangsel
en spelmansstammas program.
fylld nar stamman enligt spelmanstradition
— Nu g6r vi spelmansstamman till en tradibiastes in i naverlur och musikerna som forsta tion, eager Rolf Frykmo i arrangerande
Idt presenterade "Lastringe ganglat". Nar det Strangnas Gilles folkdanslag.
fftrsta allspelet var avklarat speladea det folk— SesidanS.

Spelmansstamman
—en verklig f ulltraf f!

.

och tie tiviiga apelmannen. Det &.r tradition vld

alia spelmansstammor 1 Sdrmland.

DOVilkea
spelgladje kommer till en stamma.
— Manga har kanske aldrig
och vilken folkfest! Spelmansstamman i Grassa- traffats tidigare och aldrig speihop. Och da galler det fOrgarden och pa de pitto- lat
stds
valja latar som alia elreska kringliggande gar- ler saattmanga
som mdjligt Toedarna vid Vasterviken i harskar. Och det finns en reperStrangnas i lordags, blev toar som varje spelman kan.
precis den fuiltraff som
arrangerande Strangnas
D Eg^ia grupper
Gilles folkdanslag hopStrangnaspubliken fick bl a
pats pa. Det kom om- h5ra ett par "egna" grupper
kring 50 spelraan Iran Iran scenen. Dels fern ungdoSormland, Uppland och mar som inte bara spelade utan
Ostergotland. Och nar ocksd sjOng, dels Gillesgruppen
Andreas Johnemark i na- Visor och danger. Och bada
verlur pa traditonellt grupperna blev mycket uppspelmansvis blaste in skattade. Aven en och annan sotog chansen att spela fOr
stamman, var den gamla list
hemmapubliken.
krogargarden till trangOch ute i de smala granderna
sel fylld av publik i alia
och
pd de trivsamma gdrdarna
aldrar.
pdgick hela tiden det s k busk— Ja, Grassens krog var en
av 13 i Strangnas pa 1700-talet.
SA nog har det varit feststamning pA den har platsen fOrr, sa
Dan Stenmark, nar han halsade
valkommen.
— Och nu ska vi ha fest men
pA ett annat salt.
Dessforinnan hade spelmannen i det forsta allspelet klarat
av Lastringe gAnglAt. For med
den gangldten inleds varenda
spelmansstamma 1 SOrmland.
Arne Blomberg, Sttdertalje,
en av de stora spelmannen 1
Sflrmland idag, gav Graasagarden hSgsta betyg som plats for
en spelmansstamma.

D Idealisk plats
~ En krlngbyggd gdrd ar en
idealisk plats, fttrklarade han,
och berattade ocksd om hur
m6nstret f6r en spelmansstamma brukar vara med ett inledande allspel, dar alia deltar,
och darefter s k buskspel i stiirre eller mlndre grupper. Samtidigt som det ihela tlden finns
grupper som framtrader pa scenen. Och sa avslutas det hela
med ett stort allspel.
— En spelmansstamma ar en
i hOgsta grad bade f5rberedd
och improviserad tlllstallning,
fortsatte Arne Blomberg. FOrberedd satillvida att arrangOrerna ordnat de praktlska detaljerna. Men improviserad darfor
att man aldrig vet vilka som

spelet.
- Vi hade vidtalat fastighetsagarna i kvarteret och alia
stallde valvilligt sina gdrdar till
fdrfogande, sager Rolf Frykmo
i Strangnas Gilles folkdanslag.
— FOr Ovrigt fick husagarna
ju bcksA ett bra tillfalle att
sjalva halsa pA hos grannarna?

D Flicker
De medverkande spelm^Lnnen
representerade alia Aldrar. Och
bland de manga yngre fanns
ocksA ett flertal flickor.
— FOrr ansAgs det Ju inte
lampligt fdr en flicka att spela
t ex fiol, sager Rolf Frykmo.
Fiol och nyckelharpor dominerar instrumenten. Men fltfjt,
klarinett och munspel kommer
mer och mer. Och t o m basfioi
fOrekommer pA stammorna. Bl
a i Strangnas i lordags.
Efter tre timmars spelande
avslutades stamman i GrassagArden. Men spelman och andra intresserade flyttade dA Over
till Hagaskolan, dar spelet fortsatte och dar ocksA mAnga tog
chansen och dansa.
— VI kunde inte ha fAtt en
battre start, sager Rolf Frykmo. Nu ska vi gora spelmansstamman i GrassagArden till en
tradition.

V^BnEmElL

Text och f oto:
BENGT CARLSTEDT
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Det spelades pd gardar och i grander, bl a av Knapp-Bertil Eriksson och Jonas JOhnemark.

Hemmapubliken fick tillfalle
&tt hdra flera "egna" grupper.
Bl a sjongs det visor och d&ngor
avden har Gillesgruppen.

