Proffsiga spelemän
Svingjazzen levde upp i Sidsjö. Det är toner som går hem hos alla, ung som gammal. Olle
Hemmingssons gitarrspel parat med Sten Sandins kromatiska munspel. Lägg därtill komp
från trumma och kontrabas samt ett och annat dragspel samt toner från virtuosfiolisten
från Spånga/Iggesund Hasse Svedberg, då når spelmansstämman nya ointagliga höjder.
Alla dessa spelglada entusiaster som reser mil efter mil för att gästa över en veekend, det
väcker känslor och empati.
Njurunda Spelmanslag gästades av självaste Britt Mari Swing från Hälsingland och de
gamla fina spelmanslåtarna fick en ny taktfast dimension. Timrå Spelmän och Tuna
Attmars dragspelsgille fanns på plats liksom 42‐åringen Sundsvalls Dragspelsklubb med
den något höga medelåldern.
Bland de något mindre grupperna hittade vi Gun‐Mari Fredriksson och Agneta Holmström
från Skellefteå. De fick komp av Hasse Rodin som en gång i tiden turnerat med Ola
Hermanssons orkester. (Vägen hem )
Duon Edith Sjöström Östersund och Nils Ivar Eriksson från Lit spelade av hjärtans lust och
fick komphjälp från Åke Svalfors´kontrabas.
Paul Sjödin från Matfors är inte bara ledare för Medelpads spelmansförbund, han är också
en skicklig dragspelare och dessutom tidskriften Spelmannens representant inom
distriktet.
Tomas Söderlund spelade flera kända stycken. Bl a ”Fast fingers” av Erik Frank. Kanske
drog han de kraftigaste applåderna under lördagens scenframträdande.
Henrik Molin från Ö‐vik och hans knallröda durspelsbälg fanns där tillsammans med
pappan Birger från Sollefteå.
En annan stor artist är Lars‐Åke Melin från Sundsvall som dessutom fick Nordostans
Taubestipendie för ett par år sedan. Lars‐Åke har en fin stämma och kompar sig själv på
gitarr. Den här gången satt Indalsdragspelaren Stig Bergqvist vid hans sida.Han kan sin
Torsten Bergman men under scenframträdandet blev det också en Kaj Gullmar samt en
riktig hyllningsvisa till landskapet Medelpad. Doris Karis från Dalarna fanns med även i år
med sitt härliga dalasound från de åtta i Jones Mix. Några som också måste omnämnas är
synskadade Monica Söderberg som med sin sångröst fängslade publiken. Det gjorde också
en annan sångerska Ulla Sundberg från Ljusdal som till ackompanjemang av Wilgot
Schröders dragspel fanns med under fredagkvällen. Gruppen Ohappa från Forsa var där för
första gången men inte för sista. Ingvar Pettersson dragspelare i gruppen vill att den här
sortens musik skall bevaras till eftervärlden och att det är bråttom att ”föryngra” i leden.
”Titta på Norge” fortsätter han” där är tillväxten god. Och åldersgrupperna förenar och

kan spela tillsammans”. Länge väntade vi på Russindalens spelmän – men dom fick nog
förhinder i den snöyra som drog in över södra Norrlands kust‐ och inland. Just den där
helgen då våren skulle ha tagit över från vintern järngrepp.

Gott om ledargestalter
De flesta ur sånggruppen Nordosten var engagerade i stämmans många göromål. En
duktig ledare är Nordostens Bo Sahlén som skötte den stora scenen. Allspelsledare var Jan
Dahlgren som fäktade med både stråke och fiol för att ge den hundrahövdade skaran av
spelemän rätt tempo. En annan ledare var Jan Pettersson, en viktig kugge också för Indals
Spelmän. Lennart Dahlin med maka Gunhild och dottern Anna Almrot var också helt
sysselsatta liksom Henry Hugdahl .Precis som förra året genljöd Evert Taubes melodier
från korridor till skrubbspelsrum. Taubesällskapet Nordosten har verkligen lyckats
etablera den ”Taubska visskatten” till mellannorrland.
Vi får flera stämmor de närmaste åren. Ett som är säkert. Platsen för evenemanget är väl
vald. Prisbilden för deltagandet är också acceptabel.
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Gudrun Sjöbom bor i Skatan
och undervisar i durspel.
Jämtländska musikanter fanns i Sidsjö
Lotta Andersson, Rolf Göranson, Berit
Danielsson N G Johanisson och Gunborg

Gunborg Lundström, Olle Hemmingsson
Berit Danielsson samt Edith Sjöström
spelade ”skrubbspel” på Sidsjöstämman.

Raymond Irmer från
Trollbäcken Tyresö
härstammar från
Hassel. Han sålde ut
den nya DVD‐skivan
om Sone Bangers liv.

