
augusti-september förra året, 
berättar Leif och Tove, och det 
har bara blivit allt mer intensivt 
ju närmare dagens datum vi har 
kommit. Det är fortfarande in-
tensivt, för övrigt. 

Full fart 
Det var full fart i Elektron från 
morgon till kväll. Man startade 
med workshops i olika ämnen 
på förmiddagen, kurser som 
snabbt blev fulltecknade. 
- Vi fyllde upp flera redan långt 
innan stämman, så vi har fak-
tiskt haft en kö till några av kur-
serna, berättar Leif. 
Under eftermiddagen blev det 
först en konsert med folkmu-
sikproffsen Johan Hedin, Erik 
Pekkari och Pelle Björnlert och 
sedan allmänt scenspel för alla 
som känner sig hågade från sce-
nen. Ungefär 50 folkmusikan-
ter gick spontant upp på scenen 
och jammade med i låtarna. 
- Det är så det går till på de här 
stämmorna, förklarar Leif. Man 
lyssnar på andra, spelar med, 

Gnest astämman avslutades med att alla som kände sig hågade fick komma upp på scenen och delta i spelandet. Över SO musiker fanns 
på scenen, och de som inte fick plats stämde in från läktarplats. Foto: Peo Jacobsson. 

Billy-
folkmusikveteran 

En av deltagarna i Gnestastäm-
man var veteranen Billy Karls-
son, som tillsammans med 
arrangörsgruppens Leifjohans-
son utgör gruppen Leif-Billyz. 
Tillsammans har de spelat på 
mängder av tillställningar, nu 
senast på julgransplundringen 
på Skansen. 

- Jag åker på näst intill alla spel-
mansstämmor i landet, berättar 
Billy. Jag är ofta med och spelar 
själv, men jag tittar och lyssnar 
på andra musikanter också. 
Gnestaborna Billy och Leif har 
en diger erfarenhet som musi-
ker och spelar mycket på dan-
ser runt om i landet. 

- Vi spelar regelbundet på 
Skansen, berättar Billy. Jag har 
spelat med Ludgo-Pelle och 
Gnesta-Kalle, och vi har varit 
med i Café Norrköping som 
husband. 
Spelandet på danser var oer-
hört aktivt under 70- och 
80-talen, säger Billy. 
- Nu har just danserna tunnats 
ut en del, men intresset för 
folkmusik bara växer, säger han 
med ett glatt leende. 

Billy Karlsson har med Leif-Bil-
lyz varit husband i Café Norr-
köping och uppträtt tillsammans 
med storheter som Ludgo-Pelle 
och Gnesta-Kalle. 


