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Nej, Gnesta ar inte
bara Gnesta-Kalle

% N min i i Gnesta bar under nn-i is lopp hUvlt kant av olika
Milednlngar. Det har fimnils. och finns fortfarande, fb'retag
Mini har ortsnamnet '"i-il 1 '.111:1 produkter. I'.i senate fir ar
del bygdens tgea spelman, Gnesta-Kalle som egentligen he-
i i ' i Rune Gnestadlus, som fort ut PR pa bred basis for sin
hemhygd. Vad b l i r da nasta steg 1 utveckllngeii nui det fil-
ler att fora ut namnet Gnesta? Kansk e den kvinnliga riks-
spelmannen Christina Frohm, nu 21 ar ganunal men rlksspel-
ni.in redan vid IS.

Christina
med fioten

fin Pit
Redan nu har Christina blivit ett begrepp i spelmans-

kretsar runt om i landet, inte hara for sitt skickliga satt
att hantera straken, utan aven for sina asikter och klara
ideer. — Folklig dans skall verkligen vara folklig sager
Christina med skarpa vid vart sanunantraffande. Vad
daratover ar, det ar av ondo. Kan man tanka sig nagot
varre an nar de spelar upp en urgammal lat och samtidigt
dansar nagot som ar skraddaraytt for en seen. Till den
typen av danser har de ocksa satt en musik som maste
spelas konstlat,

Naval. Vi skall inte ga handel-
scrna allt for langt i fbrvag utan
fiirst ta en titt pa riksspelman Chri-
stina Frohm fran musikelev i Gnes-
ta grundskola och till elev som av-
verkat tva och har ett Sr kvar pS
Stockholms Musikpedagogiska In-
stitut. Som elvairing aterfinner vi
alltsa Christina som elev hos mu-
siklarare Margareta Larsson I
Gnesta.

— Jag har oandligt mycket att
tacka Margareta Larsson for, sage?
Christina. Hennes undervisning har
blivit den plattform pa vilken jag
star just nu, Hon beharskade kon-
sten att satta sig in i elevernas si-
tuation, nagot som ar A och O for
«n musiklarare.

Manga tror att Christina ar norr-
landska till borden, eventuellt fran
Hals in gland.

— Fullkomligt fel, sager Chri-
stina. Jag ar fodd har vid Hildes-
borg, Har har jag ocksa vuxit upp.

Eg;ia latar
Nar vi kommer in pa musikena

omrade visar det sig att det sval-
lar musikaliskt blod i Christinas
adror, Forfader sedan flera led till-
baka hanterade instrument med
stor svada och det finns ocksa de
inom slakten som upptecknat egna
latar.

— Mar jag blir fai-dig pa SMI
kan jag kalla mig musikpedagdg,
sager Christina ansprakslost. En
mycket fin tilel som det galler att
forvalta val. Jag raknar med att
bli musiklarare och da galler det
framst for mig att komma pa sam-
ma niva som mina elever. Del vet
jag av erfarenhel.

Christina ar inte friiinmande for
undervisning nar det val ar sa
dags. Redan nu, vid sidan av slu-
dierna, har hon fungerat som tim-
larare i Sollentuna, gi vet vis med
musikundcrvisning pa schemat.

— Under varcn har jag varit iiver
i Norge dar jag studerat norsk och
faroisk folklig dans och folkmusik
sager Christina.

Och har kommer det in nagra
pilvassa repliker signerade riksspel-
man Christina Frohm.

— Jag ar av den absoluta asikten
att folklig dans skall utforas pft
akta salt, sager Christina. Det vi
nu ofta fSr se ar koroponerade pro-
dukter som bast lampar sig pa en
seen. De ar med andra ord skrad-
darsydda for ett visst tillfalle dS
nagon forsokt gora en dans "over-
svensk". Folkmusiken har hela ti-
den folj t ulstakade vagar. Nar det
galler dansen anser jag att den
skall utforas pa det satt som fol-
ket utforde den forr i varlden. De
skraddarsydda turerna ar hemska.

Som IB-aring visade Christina sitt
kunnande p4 en spelmansstamma i
Dalarna, vilket res ulte cade i Zorn-
market i silver och titeln riksspel-
man. Den sum eventuellt tvivlar pa
hennes kunnande kan lysana pfi
Gnesta-Kalles "Sommarfrojd" i ra-
dio i kvall, lordag. Dar spelar Chri-
stina la tar fran Ludgo och Bjorn-
lunda.

— Det firms sS oandligt manga
latar fr&n varje bygd, Eager Chri-
stina, inte cubiirt har utan over-
silt ute i landskapen. Sjalv sysslar
jag heist med latar frin Sormland,
j ni liksom alia andra, skall spelas
pi sin speciella dialekt

Fortsatt
Utvecklingen fiir Christina Frohm

har gatt i ratt riktning, Aven om
hon nu borjar n5 mogen filder ar
hon helt installd pa att behilla
grcppet om fiolen. Musiklarare
Margareta Larssons undervisning
ar den plattform pS vilken Chri-
stina star stadigt med bada fot-
terna. Nu ar det musikpedagog Ru-
dolf Forsberg som overtagit ansva-
ret tor utbildningen.

Den 10 augusti blir det spelmans-
stamma i Eskilstuna. Da raknar
man med att visa hur folklig dans
skaD utforas till folkniusik.

I "Sommarfrbjd" kommer ocksa
andra kanda spelman att medverka.
Vappersta-Lasse finns pa plats med
sitt dragspel och later lyssnarna
hora hur han vill att det skall lata
om den EGrtens musik. Vidare blir
det Ludgo-Pelle och bans valspe-
lande mannar som later hora silt
kunnande,
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