STEGELHJULET

Onsdagen den 27.4.83 SN

— tar tillvara länets
gamla spelmanslåtar

Medlemmarna i "Stegelhjulet" fr v Per Fura, säckpipa, Christina Frohm, stråkharpa, Marianne Fura, fiol och Anders
Eklundh, hummel.
mel, säckpiga, silverbasnyc- Målningen gjordes på 1400-talet
GNESTA: Sörmland En musikgrupp, som kelharpa
och fiol.
men är idag överkalkad. Fiolen
är ett strå vassare än har stor glädje av alla Medlemmarna
samlas minst kom först i slutet av 1600-talet
en gång i veckan och tränar, till Sverige. Silverbasharpan
Dalarna på mer än ett de gamla bevarade spel- antingen
i Gnesta eller Stock- kom på 1830-talet och är ett
sätt. Inte minst när det manslåtarna från Sörm- holm. Marianne
och Per Furå, helsvenskt instrument.
gäller rikedomen på land, är "Stegelhjulet", bosatta i Gnesta,
Christina Den musik gruppen spelar är
uppvuxen i Gnesta, nu- mest danslåtar. Dvs inte folkgamla spelmanslåtar. I fyra riksspelmän, varav Frohm,
mera Solnabo, och Anders Ek- dansmusik i vanlig mening.
Sörmland har man haft tre Gnestabor, med en lundh,
Solna, har spelat till- — Vi spelar helt enkelt gamstor
repertoar
av
äldre
turen att ha många uppsammans sedan 1978.
mal dansmusik — med tonvikt
De kallar sig "Stegelhjulet", på gammal — som gemene
tecknare, vilket gjort att dansmusik sådan den något
för tankarna till me- man kan dansa efter. Vår redet finns oerhört mycket skelades till och med deltidasomtortyr
och dödsstraff. pertoar består kanske mest av
1700-talet.
bevarat — en låtskatt
Ett hjul, med den dömdes polskor, schottis, långdans,
för gruppen är kropp, uppsatt på en påle till hambo, vals, gubbstöt, polketmed så stor bredd, att attSignifikativt
allmänt beskådande. Varför ter mm berättar de.
man
spelar
på
dalamusiken faktiskt instrument, från ålderdomliga
medeltiden just "Stegelhjulet?"
ligger ett steg efter.
och framåt — mungiga, hum- — Det kom till mest på skoj,
Medverkar i TV
ett hugskott. Vi är tveksamma Den här speciella typen av
till om vi verkligen vill perma- folkmusik, som alltså är betydnenta namnet. Det har väl mer ligt äldre än vad man vanligtblivit ett arbetsnamn med tan- vis tänker på i samband med
ke på att vi spelar på ålderdom- folkdans och folkmusik, har
liga instrument. De ger litet av fått vind i seglen på senare år.
den medeltidsstämning man Från 1960-talet har intresset för
upplever i 1500-talsmålaren den här musiken stadigt ökat.
Brueghels verk, där man ofta Spelmansstämmorna har gjort
ser de här instrumenten liksom sitt till, liksom mängden nycstegelhjulet, förklarar de.
kelharpsbyggen. På Musikhögskolan har också numera en
inrätLÖRDAGSÖPPET
Medeltidsinstrument folkmusikpedagogiklinje
tats.
Mungiga — det spelade man
att gruppen spepå redan på vikingatiden. Hum- larDetpå händer
i våra butiker i
bröllop,
har spelat
mel, ett stränginstrument, på Konserthusetman
och
dansfanns, säkert och belagt, på tillställningar över helapå"landet.
1500-talet. Det är idag ett näs- I höst kommer ett TV-program,
helt bortglömt instrument
GNESTA VAGN HÄRAD tan
gruppen medverkar. Pro— det finns bara ett 10-tal i lan- där
grammet
det. Säckpipan är också myc- Sverige". heter "Säckpipan i
Gnesta
Vagnhärad
Järna
ket gammal. Från 1300-talet — Gnesta är ett mycket bra
V. Storgatan 41
Fabriksvägen 5
(ej butik)
har den funnits i Sverige, bl a
att bo på, Sörmland har
0158/10903
0156/11010
0755/73190
just i Sörmland. Det vittnar bl a ställe
mycket
spelmanstradien målning i Lids kyrka om. tioner ochgamla
låtskatten är enorm.
finns praktiskt taget hur
" N Det
mycket som helst. Låtrikedomen är kanske större än till och
med Dalarnas, som ju ofta
framhävs i spelmanssammanhang. Dalamusiken har inte
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