allt stamde
Den attonde spelmanstamman i foljd pa Elekron i Gnesta slog rekord.
)mkring 150 spelkvinnor
>ch -man deltog.
I det inledande allspelet
)lev det trangt pa Elek;rons stora seen. Omkring
ro musikanter utrustade
med fioler, nyckelharpor,
durspel och flera andra instrument, fyllde varje vra
i lokalen med Lastringe
ganglat, Lillpolska efter
Spel-Arvid, Schottis efter
Lindblom och Frustunamarschen.
Stamman slog alia tldigare
rekord. Redan vid elvatiden
anlande de forsta spelsugna
till Elektron. De kom fran flera orter runt om i Malardalen. D& rdrde de sig om clever, som ville lara sig att spela cittra och munspel.
Det blev 25 som spelade
cittra, under ledning av Barbro Tallman och 22 som fick
lara sig munspelets grander.
Ledare var John-Erik Hammarberg, en av Sveriges tre
riksspelman pa munspel, de
andra ar Skogsby-Lasse och
Jan-Erik Waden.
D Intensiva ovningar
Efter ett par timmars intensiva ftvningar bildades, av
de tva grupperna, landets
storsta orkester. Med bravur
framfordes
bondpolskan
Batsman Dack.
Stamman i stora salen pagick i nara tre timmar. Totalt
var det 23 grupper, eller en-
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skilda, som framtradde. Fran
forsta till sista l&t var det valbesatt i fatoljerna.
D Sviker aldrig
En, som aldrig sviker spelmansstammorna i Sormland
ar snart 88-arige Ragnar
Karlsson, Stockholm, med
rotterna stadigt forankrade i
den sormlandska myllan.
Med tonerna fran sin nyckelharpa kan han konsten att
trollbinda sin publik.
D Andra lander
Utover l&tar fr&n Sveriges
alia landskap flyttade man
ocksa ut till andra lander. Det
var musikgruppen Barozda
med dansarna Maria Stooz
och Alexander Dybwskis som
bjod p& ett halvtimmeslangt
program med oemotstandlig
ungersk kultur i form av musik och dans.
Sammanhallande lankar
var, som tidigare Gnestastammor, det stravsamma
paret Christina Frohm och
Soren Olsson, fint assisterade
av bland andra Pelle Roos.
CARL-GUSTAF
OHLSSON

Det ska bojas i tid. Robert, brodern Martin, spelade
buskspel tillsammans med pappa, Tommy Skogsund.
pd Elektron i Gnesta,
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