re utvecklingsmojhgneter.
Infor motet hade ett diskusionsunderlag utarbetats, viltet allmanheten fatt ta del av.
•oto:GERTRUDHERMELIN

En centralpunkt
En fraga pa motet var: Hur

na sicoia u^n iui tmug,.^..
synnerhet idrotten. Detta med
tanke pa att bygga en stor eller
liten gymnastiksal.

med synpunkter.
KERSTIN EKDAHL

Uppskattade vafflor
och fioler i tingshuset
1

•

under kvallen. I stallet ryckte
Leif Johansson in. Leif ar aven
han riksspelman och dessutom ordforande i Sormlands
Spelmansforbund.

GNESTA (SN):
Folkmusikgruppen Simmings forsta "Vaffelkonsert" blev en stor framgang
och sakert inte den sista i
Fr ansk-j amt skt
tingshuset i Gnesta. LokaRepertoaren
var mycket
len var fylld till sista plats
och en entusiastisk publik omvaxlande. Det blev musik
at vafflor samtidigt som de som strackte sig fran
stampade takten till en me- Frankrike till Jamtland. Bernt
och
Par
Fura
dryckande och "lustiger" Olsson
utkampade en fredlig duell i
musik.
en
fransk
schottis
pa
Den som betraktade folkmusik som gnalligt fiolspel kom
sakert pa battre tankar nar
Simmings slappte los tonerna i
tingshuset. Med en blandning
av sang, musik och humoristiska inslag, varvat med anekdoter om spelman blev kvallen
en stor behallning.
Folkmusikgruppen
Simmings bestar av Par och Marianne Fura, Gnesta, Soren Olsson, Strangnas, Arne Blomberg, Linkoping, samt Bernt
Olsson och Anita Hedlund
fran Malmkoping.
Marianne Fura, som ar riksspelman
fiol, hade fatt en
Med Idtta slag pa mungigan armskadapaoch
kunde tyvarr
spelade Par Fura en harligt inte deltaga med sitt fiolspel
svangande Hailing.

respektive
dragspel
och
sackpipa. Bernt Olsson hade
lanat med sig tva av
Wappersta-Lasses
dragspel
som
ar
skankta
till
Spelmansforbundet. Ett av
spelen ar enradigt och forsett
med klockor som pinglar
under spelningen.
- Wappersta-Lasse skankte
fyra bort fyra av sina gamla
spel, berattar Arne Blomberg.
Tva gick till Spelmansforbundet och tva gick till Torekallberget. Ett av dragspelen som
nu finns i Sodertalje ar helt
unikt. Det ar ett akta Magdeburgerspel med inbyggt darr
och sadana finns det fa kvar
av.

r>x«, Fura
!?,,,»§ visade
vidaHe att
att det
det gar
Par
att spela med sma medel. Han
framforde med bravur en
svangig Hailing, en solodans
for man, pa mungiga.

Lart sig av Nacken
Arne Blomberg berattade
om den gamle spelmannen
Lindblom, som lart sig spela av
Nacken. For att imponera pa
omgivningen strok han straken med svavel, som innehaller fosfor. Nar han spelade fick
straken och strangarna ett
gront sken, vilket imponerade
pa publiken.
- For att halla myten levande, att Nacken lart honom spela, fick han vid ett tillfalle ett
stort skap att rora sig i en stuga
genom ihardigt stampande pa
en 16s golvtilja, till folks stora
forskrackelse.
Frustuna
hembygdsforening svarade for kaffeservering och fina vafflor med sylt
och gradde till publiken. Medarrangorerer var Sormlands
Spelmansforbund och Gnesta
Kulturenhet.
GERTRUD HERMELIN
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