
E
te

Anita Lönngren och Victoria Eriksson spelar fiol och nyckelharpa på spelmansstämman vid Viala hembygdsgård. FOTO: ROGER CULMSEE
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VIALA På söndagen var det spelmansstämma vid
Viala hembygdsgård, och alla som ville fick vara
med och spela.

Det enda som regnade var alm-
TÖn som dansade i vinden över
jårdstunet vid Viala hembygds-
gård, när den årliga spelmans-
tämman arrangerades där på
öndagen.
Det var både spel från scen

ch buskspel, med fioler, nyck-
Iharpor, gitarrer och ett och
nnat dragspel i det fina för-
jmmarvädret.

[amman anordnades för nion-
: gången, berättade förening-
i Vingåkers spelmansstämmas
•dförande Kurt Stenman, och
la som vill får vara med och
ela.
- Alla som kommer får vara
:d, alla med akustiska instru-
;nt, sa han, som själv spelar
1.

I förväg, och på lappar upp-
satta vid ingången till hem-
bygdsgården, sprids informa-
tion om vilka låtar som kommer
att spelas från scen, och den som
så vill kan öva i förväg.

- Det var betydligt mer spel-
män i Vingåker förr, på 70- och
8o-talet, sa Kurt Stenman, men
han var ändå ganska nöjd med
uppslutningen på söndagens
spelmansstämma.

Vid 14-tiden var ungefär 70 per-
soner på plats vid hembygds-
gården, varav ungefär hälften
hade med sig instrument.

Fyra av dem buskspelade till-
sammans vid det ålderdomli-
ga härbret, där humlen klätt-
rar över väggarna. Det var Hans
Strömbergsson, som spelade gi-

tarr, Anita Lönngren, fiol, Vic-
toria Eriksson, nyckelharpa och
Håkan Wassén, oktavfiol.

Tre av dem känner varandra,
men den fjärde, Håkan Was-
sén, konstaterade att vänska-
pen återupplivas vid spelmans-
stämmorna.

- Vi blir vänner en gång om
året. Det är så det fungerar, man
ser några som spelar ihop, man
går dit och spelar tillsammans
med dem, sa han.

Hans Strömbergsson höll med:
- Det är buskspelets essens.

Fyra säger "vi kör den", och de
andra säger "hur går den nu
igen?".

Man behöver egentligen inte
kunna låten, förklarade Victoria
Eriksson.

- Man kanske inte kan låten,
men man kan någon ton här
och där och hänger på.

Hon har själv byggt sin nyck-
elharpa och kunde berätta att
den fyller 16 år i december, inn-

an hon och de andra buskspe-
larna drog i gång låten "1814".

Cecilia Tuohy
cecilia.tuohy@kkuriren.se
0150-728 61

Buskspel

• Buskspel är ett begrepp
inom svensk folkmusik. Det sker
spontant när spelmän träffas
och spelmännen behöver aldrig
ha spelat ihop förut. Syftet med
buskspel är både spelmännens
och publikens nöje.
• Sker buskspel inomhus kallas
det ibland "skrubbspel".
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Se dragspel och fiol och en hund som ylar
med, på kkuriren.se
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Spelar du något
instrument? Om
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