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a n bland spelmannendr god. Har spetor Angela Askell, Therese Gennon, HannaHolmqmst Annika Pettersson och
Ellinor Pettersson fran Sollentuna musiJcsfcola tillsammans med Karin Pettersson och Josefin Wall

- Den har cittran fick min pappa for
kanske 30-40 ar sedan, sager Berit
Svanberg som passade pa att gd pd cittrafcurs under spelmansstamman.

En mycket vacker dansuppvisning gjorde Asa, Peo, Gunnel och Andreas i en
folklig menuett.

Egyptiern "Abdo"sjong, spelade och berdttade om arabisfc musik.

"Korridorspvl" lockade musiker

Spelman
GNESTA (SN):
Med festliga fanfarer inleddes den 10:e spelmansstamman i Gnesta infor en
nara nog fullsatt salong.
Qmkring 100 spelman med
fiol, nyckelharpa, gitarr,
durspel, cittra och munspel
drog sedan igang ett allspel
fran scenen med Lastringe
ganglat som inledning och
Frustunamarschen som avslutning.
Nar entusiasterna Pelle
Roos, Sten Eriksson samt Marianne och Par Furl arrangerade den forsta spelmansstamman 1985 var det knappast nagon som trodde att det skulle
- Att ordna en spelmansstamma mitt i vintern var kanske lite vagat, skrattar Par
Fura. 1985 hade vi dessutom
en av de varsta vargavintrarna
pa ar och dag. Men det kom
spelman fran nar och fjarran
och det visade sig att det fanns
ett behov av att spela den har
musiken aven pa vintern.

Gav blodad tand
Den forsta spelmansstam-

forbundet, ABF, Gnesta kommun samt Vuxenskolan.
- Det vi vill satsa pa ar de
"vanliga" spelmannen, som
vill visa vad de kan, sager Par
Fura. Det ar gemenskapen och
spelgladjen vi vill se har. Inte
de stora kanda supernamnen.

Lockar allt fler
Gnestastamman lockar allt
fler spelman. Per Fura berattar att de vantar pa fyra spelman fran Schweiz som kommer till Sverige enbart for
stamman.
- De kommer till Arlanda
halv tre pa eftermiddagen och
kommer att hinna vara med
under nagra kvallstimmar. Sedan flyger de tillbaka till
Schweiz pa sondagen. Det ar
verkliga entusiaster som alskar att spela svensk folkmusik.
Det kommer ocksa allt fler
ungdomar till Gnestastamman. Bland annat fanns en
stor grupp fran Kulturskolan i
Sodertalje under ledning av
Ingvar Andersson samt Sollentuna musikskola dar riksspelman Christina Frohm ar
musiklarare.

des till
i Gnesta
kan finns i ett hundratal varianter.
Redan pa formiddagen holls
kurser pa Elektron i munspel,
cittra och sormlandska latar.
En av landets tre riksspelman
pa munspel, John-Erik Hammarberg larde ut grunderna i
munspel och ordforanden i
Sodermanlands Spelmansforbund, Leif Johansson, larde ut
sormlandska latar. Barbro
Tallman och Lotta Fernros
hade ett tiotal elever i cittraspel.

Stammans gastartist var
lutspelaren och sangaren Adbelrachman El Khatib, kanske
mer kand under smeknamnet
"Abdo". Abdo ar fran Egypten
dar han traffade sin svenska
hustru. Nu bor paret i Jarna
sedan 30 ar.
I musikerkretsar ar Abdo en
mycket kand person. Han har
bla spelat med Bjorn Jrson
Lindh i 350 konserter. Abdo
har aven komponerat SaudiArabiens nationalsang.

Cittran kan ga langt

Omfattande buskspel

- Cittran har fatt ett ofortjant rykte som ett simpelt instrument, sa Barbro Tallman.
Det ar ett latt instrument med
lag inlarningstroskel men man
kan ga hur langt som heist pa
det har instrumentet.
De aldre cittrorna ar mycket
vackert malade. En av deltagarna i kursen, Berit Svanberg, hade en svart cittra bemalad med sommarblommor.
Tonen var ocksa nagot annorlunda an i de nya cittrorna.

I alia vrar i Elektron bedrevs
det "buskspel". Anda upp i
maktens korridorer hos kommunforvaltningen Ijod sprittande glad musik. Det ordnades aven danslekar och visstuga. Till och med en "Dansakut" fanns inrattad dar man
kunde lara sig hamburgska eller slangpolska. Under kvallen
blev det "Danshus" till olika
spelmansgruppers musik.
- Det som ar mest gladjande
ar att allt fler och fler fran trakTjugofemtal grupper
ten vagar sig hit for att spela,
Under eftermiddagen fram- sager Par Fura. Gnestastamtradde ett tjugofemtal olika man har ett fantastiskt fmt
En folkvisevag
over hela landet. Nu vet
_ n»»t <»ar en folkvisevag over grupper pa stora scenen med rykte
• ^ii AMI ~.r.u me»H norrbott-
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i det visade sig att det fanns
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Gav blodad tand
Den forsta spelmansstamm i Gnesta var ett forsok,
n andra gav blodad tand och
er den tredje blev det en traion. I ar ar arrangorerna
Iket Husforeningen, Nyckrnippan, Bygdens Blandag, Sodermanlands Spelansforbund, Lansbildnings-

forbundet, ABF, Gnesta kommun samt Vuxenskolan.
- Det vi vill satsa pit ar de
"vanliga" spelmannen, som
vill visa vad de kan, sager Par
Fura. Det ar gemenskapen och
spelgladjen vi vill se har. Inte
de stora kanda supernamnen.

Lockar allt fler
Gnestastamman lockar allt
fler spelman. Per Fura berattar att de vantar p& fyra spelman fran Schweiz som kommer till Sverige enbart for
stamman.
- De kommer till Arlanda
halv tre p& eftermiddagen och
kommer att hinna vara med
under nagra kvallstimmar. Sedan flyger de tillbaka till
Schweiz pa sondagen. Det ar
verkliga entusiaster som alskar att spela svensk folkmusik.
Det kommer ocksa allt fler
ungdomar till Gnestastamman. Bland annat fanns en
stor grupp fran Kulturskolan i
Sodertalje under ledning av
Ingvar Andersson samt Sollentuna musikskola dar riksspelman Christina Frohm ar
musiklarare.

En folkvisevag
- Det gar en folkvisevag over
Sverige, sager Par Fura. Ett
nyvackt intresse som ar av internationell karaktar. Vi hoppas aven att dansen ska utvecklas annu mer. En nyhet vi
har i ar p^ stamman ar ett rum
for enbart polskedans. Pols-

kan finns i ett hundratal varianter.
Redan p§ formiddagen holls
kurser pa Elektron i munspel,
cittra och sormlandska latar.
En av landets tre riksspelman
pa munspel, John-Erik Hammarberg larde ut grunderna i
munspel och ordforanden i
Sodermanlands Spelmansforbund, Leif Johansson, larde ut
sormlandska latar. Barbro
Tallman och Lotta Fernros
hade ett tiotal elever i cittraspel.

Cittran kan ga langt
- Cittran har fatt ett ofortjant rykte som ett simpelt instrument, sa Barbro Tallman.
Det ar ett latt instrument med
lag inlarningstroskel men man
kan ga hur langt som heist pa
det har instrumentet.
De aldre cittrorna ar mycket
vackert malade. En av deltagarna i kursen, Berit Svanberg, hade en svart cittra bemalad med sommarblommor.
Tonen var ocksS nagot annorlunda an i de nya cittrorna.

Tjugofemtal grupper
Under eftermiddagen framtradde ett tjugofemtal olika
grupper pa stora scenen med
spel. Ett mycket fint framtradande gjorde Leif Johansson
och Arne Blomberg pa fiol tillsammans med fyra dansare i
vackra folkdrakter som dansade en folklig menuett och en
slangpolska.

Stammans gastartist var
lutspelaren och sangaren Adbelrachman El Khatib, kanske
mer kand under smeknamnet
"Abdo". Abdo ar fran Egypten
dar han traffade sin svenska
hustru. Nu bor paret i Jarna
sedan 30 ar.
I musikerkretsar ar Abdo en
mycket kand person. Han har
bla spelat med Bjorn J:son
Lindh i 350 konserter. Abdo
har aven komponerat SaudiArabiens nationalsang.

Omfattande buskspel
I alia vrar i Elektron bedrevs
det "buskspel". Anda upp i
maktens- korridorer hos kommunforvaltningen Ijod sprittande glad musik. Det ordnades aven danslekar och visstuga. Till och med en "Dansakut" fanns inrattad dar man
kunde lara sig hamburgska eller slangpolska. Under kvallen
blev det "Danshus" till olika
spelmansgruppers musik.
- Det som ar mest gladjande
ar att allt fler och fler fran trakten vagar sig hit for att spela,
sager Par Fura. Gnestastamman har ett fantastiskt fint
rykte over hela landet. Nu vet
vi att till och med norrbottningar kanner till Gnestastamman rykte. Nasta ar firar vi 10arsjubileum och da ska vi sl&
pa" stort, lovar Par Fura.
GERTRUD HERMELIN

