
"Tre gubbar" från Trosa kunde avnjutas på spelmansstämman. s 

Spelmansstämma för fjärde året ^ 

Buskspel i Trostorp 
för låtarna vidare 

VAGNHÄRAD (SN): 
I lördags var det spel-

mansstämma vid Vagnhä-
rads bygdegård Trostorp. 
Spelmän från bygden spela-
de mazurkor och polskor i 
grönskan och vid långbor-
den satt folk och drack kaffe 
och njöt. Barnfamiljerna 
satt på filtar på grässlänten. 

Det är en fyra år gammal 
tradition, denna spelmans-

I stämma, som arrangeras av 
Vagnhärads hembygdsför-
ening och spelmanslaget Läst-
ringe låtar. Uppträdde gjorde 
bland andra Täljebygdens 
spelmän, ett större spelmans-
lag med nyckelharpa och fio-
ler, Tre gubbar, som är tre lä-
dervästklädda män från Trosa 
med fiol och dragspel, och Lä-
stringe låtar, som kommer 
från Södertälje, men där spel-

mannen Yngve Andersson 
från Lästringetrakten spelar 
en viktig roll. Han har lärt ut 
låtarna som spelades i den 
spelmanssläkt han tillhör. 

Inget program 
Något fast program fanns 

inte, det ska det inte göra på 
spelmansstämma, berättade 
spelman Kerstin Lanbeck. 
Man vet aldrig i förväg vilka 
som kommer och vad som 
kommer att spelas. 

Stämman inleddes med ett 
allspel på traditionellt vis. Då 
spelade alla tillsammans -
Lästringe gånglåt. Det ska 
helst vara låtar från trakten i 
ett allspel. Gånglåten följdes 
av Vals från Hummelt jär och 
Schottis från Tureholm. 

Kerstin Lanbeck hoppas att 
traditionen ska leva kvar för 
Trostorp är en perfekt plats för 
sådant här. De röda gamla hu-

sen passar fint och skogsback-
en ger plats för buskspel, vilket 
är vanligt på stämmor. Busk-
spel är när man samlas spon-
tant i någon backe och spelar 
tillsammans med sina vänner 
eller med helt okända nya 
spelmän. 

Man lyssnar och lär 
Folkmusiken lever ofta 

vidare utan nedtecknade no-
ter. Man samlas runt någon 
och lyssnar och lär. Det är nöd-
vändigt för att bevara den 
gamla musiken precis som den 
är, berättade hon. 

Om tillräckligt många dans-
lystna s tannade kvar efter 
uppträdandet skulle det sedan 
bli logdans. 

- Men man vet aldrig riktigt 
vad som kommer att hända på 
en spelmansstämma, sade 
Kerstin. 
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