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Succe
GNESTA: Spelmansstamman i Gnesta har blivit en
stor succe. For trettonde
gangen arrangerades
stamman p3 Elektron i lordags och den har gangen
blev det nytt publikrekord.
Stora teatersalongen var
fullsatt och folk stod efter
vaggarna nar det var dags
for konserter med riksspelmannen Erik Pekkari
och Rajtan Band.
Spelmansstamman inleddes redan pa morgonen med spel- och
danskurser. Ingemar Skoglund
larde ut konsten att spela sormlandska latar. Eva Edberg var
kursledare for slangpolskedans
och hade hjalp med musiken av
Britt-Marie Persson och Birgitta Lundin.
Musikskolan, under ledning
av Mattias Dahlstrom gjorde ett
fint framtradande och spelade
pa alia instrument som forekommer i Musikskolan. De spelade
atta latar - fran fransk och irlandsk folkmusik till Rock
around the clock. Sex klasser var
fran Gnesta och en fran Trosa.

Thomas Lundqv/sts foresta//ning "Kofferten" var helt I publlkens smak. I kofferten hittade han de mest fantast/ska
saker som glck att spela pa.
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Tradftfonsen/igt spe/ar spe/mannen Frustunamarschen som avslutning pa allspelet fran seenen.

Bejublat framtradande
Erik Pekkari, den unge mastaren pa sma dragspel, gjorde ett
bejublat framtradande med
musik fran framfor allt granstrakterna i Ostergotland och
Smaland. Han spelade pa flera
Rajtan Band gjorde inte publiken besviken.
sma spel. Bland annat hade han Mafmabygdens B-lag med Anita Hedlund,
Deras vansinniga infall fick publiken att vrida
lanat sin ett och ett halvtarige Bernt OJsson, Matts Mattsson och Ing-Marie
sig av skratt.
sons dragspel och det lat lika Sundin tranade en sista gang.
bra som de andra spelen.
Sedan var det dags for da- Ingen behovde ga besviken horn och Fred Lane som later kvast som igelkotte ar fantastisk.
gens mest efterlangtade entre. fran Elektron. Thomas Lundq- som en ramande ko och allt som Nar Fred Lane slapper loss sin
Forra aret gjorde Rajtan Band vist, Fred Lane och Ingvar sedan utmynnar i Muscat Ram- engelska humor ar det manga i
publiken som bara sitter och kvistor succe och forvantningarna Lundsten vet precis hur man ble ar helt obetalbar.
roar en publik med ytterst sma
Ingvar Lundsten lite timide der mellan skrattattackerna.
var nu stora.
Thomas Lundqvist gjorde se- Skulle de vara lika roliga i medel. Inledningen med Tho- och vanliga figur som presentear? undrade publiken.
mas Lundqvist som spelar vall- rar gruppens husdjur, piasav- nare ett eget framtradande
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med "Kofferten" for alia med
barnasinnet kvar. Det blev en
sanslos musikalisk forestallning som uppskattades lika
mycket av alia aldrar.
Nar Lastringe Ganglat genIjod fran stora salen hade sa
gott som alia spelman samlats
pa scenen for allspel. Darefter
foljde Lillpolska, Schottis efter
Lindblom, Hummelkarrsvalsen
och som avslutning Frustunamarschen.
Arrangorer for Gnestastamman ar Folkets Husforeningen,
Nyckelknippan,
Bygdens
Blandning,
Sodermanlands
Spelmansforbund, Lansbildningsforbundet, Vuxenskolan
ABF och Gnesta kommun.

Spelades i alia vrar
Under hela eftermiddagen spelades det i alia vrar pa Elektron.
Bland kapphyllor, bakom
stangda dorrar, i kok och korridorer Ijod musiken. Manga
kom med sitt instrument i handen, hittade en sjalsfrande och
sedan var musiken i gang.

Vi fick en pratstund med Par
Fura, riksspelman fran Gnesta,
och passade da pa att fraga hur
man blir riksspelman.
- Riksspelman ar en hederstitiel for den som erovrat Zornmarket i silver. Varje ar sedan
1933 arrangeras en uppspelning
av Svenska ungdomsringen for
bygdekultur. Man far anmala
sig sjalv, sager Par Fura. Under
en vecka kommer folk fran hela
Sverige for att spela upp infor
en fast jury pa tre personer plus
en lokal jurymedlem. Det brukar vara 150-200 personer som
spelar upp och bara 8-9 stycken
far Zornmarket i silver.
- Varje deltagare far spela 34 latar. Juryn tar hansyn till
spelskicklighet, hur man forvaltar spelmanstraditionen osv.
Blir omdomet sisadar far man
ett bronsdiplom, blir omdomet
skapligt far man bronsmarket
och ar det riktigt bra far man
silvermarket och blir riksspelman, sager Par Fura. Det finns
alltid mojlighet att gora en ny
uppspelning nasta ar om man
inte lyckas forsta gangen.

Ej moderna instrument
Par Fura blev riksspelman pa
silverbasharpa och nans fru
Marianne blev riksspelman pa
fiol pa dalslandska latar. Sa gott
som alia instrument kan anvandas. Dock ej moderna instrument. Femradigt dragspel lar
ej kunna komma ifraga.
- Darf or blev det stor uppstandelse for ett antal ar sedan da
Mats Eden blev riksspelman pa
enradigt dragspel, sager Par Fura. Fiol, klarinett, flojter, sackpipa och nyckelharpa ar de vanligaste instrumenten. Men man
kan aven bli riksspelman i sang.
Det har Eva Tjornebo visat.

Gertrud Hermelin

