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Strangnas spelmansstamma
en musikalisk traffpunkt

,i

Polskor, valser och brudmarscher klingade fran varenda gard runt Grassagflrden, nSr StrMngnfis gilles
folkdanslag holl spelmansstMmmn i Idrdags.
SpelmMn fran tre landskap mdttes, bytte latar, resonerade om flolbygge och spelade till§ammans.
Minst trehundra mMnnlskor vandrade frdn g^rd till
gard och lyssnade, tog nAgra dasi@steg, etampade takten och trlvdes.
— Sags inte vi pd stamman des ocksa.
i Sala?
Stamman borjade med
— Jo visst ja! Du larde mig alispel av alia spelmannen
den dar schottisen frSn tillsammans, innan de spred
Overtornea! Ska vi spela ut sig till buskspel pfi gardarna runt ornkring.
den forresten?
Strangnas forsta spelmansstamma blev precis den
traffpunkt som spelmansstammor brukar bli for
manm'skor med intresse for
folkmusik.

D Buskspel
— Det ar det som ar det
roligaste med stammorna
forstar du, sa en spelman innan ban forsvann i vimlet
med fiolen under armen.
Fyrtiofem spelman fran
Uppland, Sormland och
Ostergotland spelade latar
fran hela landet, gamla och
nya. De fiesta p& fiol, men
klarinett, dragspel, gitarr
och munspel syntes och hor-
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Tradition
Dar fortsatte musiken flera tirnmar, medan publiken
kom och gick mellan granderna.
— Vi hade knappt vagat
hoppas p5 varken sa mycket
publik eller sa manga spelman, kommenterar en nojd
Hakan Frykmo i Strangnas
gilles folkdanslag.
Nar regnet kom framat eftermiddagen drog sig de
fiesta spelmannen och runt
hundra ur publiken till Hagaskolan. Dar fortsatte spelandet och dansen borjade.
— Nu n8r den hSr stamman gick sa bra tanker vi

Pa spelmansstammor tr&ffar man vanner och bekanta /ran
andra delar av landet. Intresset for folkmusik gor att man all'
tid har nagonting gemensamt.
fortsatta. Nasta ar blir det
en ny och kanske blir det
tradition med stammor i

Strangnas precis som i Delsbo. Hoppas det, sager Hakan
Frykmo.

Pa sa gott som varenda gard
runt Grassagarden spelades
folkmusik. Har ar det Laggesta stationsorkester, eller
Sormlands varsta spelmanslag som de ocksa kallar sig,
som drar en Dol*kn,
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spelmotulsg fr&n Upplsnd var med och
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