Glamusikfestivalen i Hallen för 10:e året
Text och foto: Åke Bengtzon
Det var årets höjdpunkt för alla tillresande musikanter. En samlingsplats för glada
tillrop och ”eftertanke”. För bara en vecka sen inträffade något så overkligt som
ett överlagt dödande i Oslotrakten. Vid invigningen i kyrkan under
torsdagseftermiddagen pålystes därför en tyst minut för att försöka ge tröst i
sorgen. En tung dag för många.
Norgemusikanterna gör festivalen till en utmärkt tummelplats i glamusikens
kölvatten. Av spellistan framgick att två av tre kom från Norge.

Granini är ett spelgäng som träffas i Hallen varje år. Kommer från Grane
kommune utanför Mosjöen och under vintern brukar de åka till Italenska Rimini,
därav namnet Granini. Gruppen består av ett 40-tal dragspelare anförda av
Sigmund Kvandal tillika medlem i föreningen Glamusikalliansen som har
medlemmar även från Norge.

Bjönnsporets toraderklubb var en ny bekantskap för Hallen i år.
Namsskogans eldsjäl, Sissel Gröndal- dotter till Elmar lyckades framföra gruppens
spelglada repertoar på en av scenerna under fredagen.
Kvintetten Hossobaillan har medlemmar från flera platser i Norge. Durspelaren
längst t v heter Endre Pedersen och hade rest många mil ända från Oslo.

Tjärnmyrbergar´n heter Karl-Ivar Pettersson och sjunger och ackompanjerar
sig själv på sitt dragspel. Hans repertoar består av skillingtryck, gamla
läsarsånger samt sånger som går hem hos de äldre lyssnarna. Tillsammans med
duon Olle Hemmingsson på gitarr och Börje Bengtsson på kontrabas gav han ett
innehållsrikt program i byns kyrkorum. Dessutom skötte han underhållningen på
båtturen med ångaren Östersund på Storsjöns vatten under festivalen.

Hanne och gjengen från Mo i Rana passade på att hålla sitt 10-årsfirande som
grupp just i Hallen. En annan durspelare var Charita Haustreis som spelade på
flera scener.

Ovikens Spelmanslag fanns också detta år på plats och medlemmarna
blandade sig med de gästande spelmännen från Norge och övriga Sverige till ett
buskspel som andades glädje och spellusta. Nu räknar Spelmanslaget att för andra
året i rad besöka Stiklestads festival i slutet av januari 2012.

