
Årsunda-Ruschen, Gästriklands nya spelmansstämma 2012.

På premiären för Årsunda-Ruschen, på Strandbaden i Årsunda, sista helgen i maj 2012, var det drag under galoscherna 

från första till sista tonen. 

                     

Strandbaden är en camping- och badplats, som ligger vid Storsjöns strand i Årsunda och är helt perfekt för en 

spelmansstämma. 

Stämman invigdes på fredagskvällen av Roland Haglund (Strandbadens ägare) och Christer Dahlbom, som var 

stämmans konferencier. De, som kommit till invigningen, blev bjudna på kaffe och smörgås. 

Redan på fredag kväll när förstämman drog i gång, märktes att Gästriklands nya stämma hade blivit en succé. Det 

spelades i alla vinklar och vrår på Strandbaden, i matsalen, i foajén, ute på terrassen och i många av förtälten till alla 

husvagnar, som kommit till Strandbaden.

På lördag, mellan kl. 10 och 12 erbjöds två spelkurser. Den ena i fiol med låtar av Joel Rådberg, en storspelman från 

Sandviken. Jimmy Johansson, fiolspelman från Torsåker, höll i den kursen.

Samtidigt höll Håkan Andersson, durspelare från Sandviken, en kurs i Gästrikelåtar på durspel.

                             

Alla instrument fanns på plats.

Kl. 13 var det dags för det första allspelet. Michael Müller, som var allspelsledare, fixade så att alla 

höll takten och började och slutade samtidigt.
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Michael Müller i vit tröja, har fått fart på stråken.

Strålande solsken, Storsjöns vattenblänk och tonerna från fioler, dragspel, nyckelharpor, munspel, basfioler, gitarrer, 

mm. gjorde att fötterna liksom automatiskt började stampa takten.

Efter allspelet var det scenframträdanden av olika spelmän och grupper, som hade en kvart vardera 

till förfogande att framföra sina program.

               

Sendraget avslutade med Allan Edvalls Jämtsnoa.    Durdraget i full aktion.

Gefle Spelmän var den första gruppen, som spelade upp till dans.

Kl. 20 började dansen till musik av olika spelgrupper, som under en halv timme spelade till dans.

Det dansades hambo, schottis, vals och polskor, så det stod härliga till.

Det var helt fantastiskt med alla dessa spelglada människor, som kom från Västmanland i söder till Västerbotten i norr, 

för att gästa Årsunda över en weekend.
  

Stämman avslutades med att de spelmän, som ville, samlades kl. 11 på söndagen och spelade några låtar tillsammans, 

innan alla återvände till vardagen.
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Organisationen bakom stämman är ett antal ideella eldsjälar och glada entusiaster. 

Uppskattningsvis besökte ca 800-1000 personer stämman under fredag och lördag.

Solnedgång vid Strandbaden.

Ulla och Torsten Haglund
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