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Inför lokalradions mu-
siktävling "Musik direkt" 
i våras skapade sju 
grabbar ensemblen 
"Folkton". Nu har de va-
rit på en miniturné i ute 
Europa - och fortsättning 
följer. 

— Vi är redan bokade 
för en turné ute i Europa 
nästa år, säger Marcus 
Levin från Eskilstuna, 20 
år och äldst i gruppen. 

"Musik direkt" blev rena 
språngbrädan för det musika-
liska gänget. Den lokala finalen 
i Eskilstuna vann de lätt, läns-
finalen i samma stad tog de 
också hem. Sedan bar det av till 
riksfinalen i Västerås. Resul-
tatet lät inte vänta på sig. 
Folkton fick en betald turné till 
Belgien och Sydsverige. 

Den musikstil grabbarna står 
för kallar de för "world music" -
världsmusik. Där ingår i botten 
traditionell folkmusik från. 
Sverige, lite latinamerikanskt 
och Ute andra ingredienser. 

Om nu musikstilen i botten 
kan ses traditionell är väl 
knappast instrumentuppsätt-
ningen speciellt vanlig. Tre fio-
ler, gitarr, basklarinett, trum-
mor och per cussion är väl 
knappast en vanlig mix. Det 
sistnämnda är rytm trummor av 
afrikansk modell. 

Hur som helst, låter gör det 
så öronen trivs. 

Lumpen hotar 
— Vi försöker vara så där lite 

lagom respektlösa när det gäl-
ler den svenska folkmusiken, 
fortsätter talesmannen Marcus 
Levin vidare. Sedan är vi lite 
friare när vi spelar annat. 

I och med att grabbarna är 
från 16 år upp till 20 hotar 
mörka moln vid horisonten -
lumpen. Men i och med att ett 
par ska göra sin värnplikt vid 
Arméns musikpluton i Sträng-

Folkton tar ton 
så det hörs i Europa 

Folkton-ett gäng glada musikanter det svänger annorlunda om. Från vänster, övre raden, Edward Anderzon, Katrineholm, Henrik 
Stensson, Norrköping, Marcus Levin och Fredrik Gille, båda Eskilstuna. Undre raden, Jonas Olsson, Mjölby, Joakim Vikström, 
Strängnäs och Patrik Andersson, Eskilstuna. 

näs är det en förhoppning att 
kunna hålla ihop gänget även i 
framtiden. 

—Vi spelar bra ihop och trivs 
även med varandra som kompi-
sar. Det här måste få en fort-
sättning. Lumpen får inte sätta 
hinder i vägen. 

Inte heller tänker man låta 
den geografiska spridningen 
sätta några käppar i hjulet. 
Detta trots att grabbarna kom-
mer från Mjölby, Strängnäs och 
allt däremellan. Men det är 
klart, finns det bra farsor fung-
erar det mesta. Marcus pappa 

Bo Levin har senast ställt upp 
som chaufför och ljudtekniker 
på resan till Belgien. 

Hela orkestern består av Ed-
ward Anderzon, Katrineholm, 
Patrik Andersson, Eskilstuna 
och Joakim Vikström, Sträng-
näs, alla fiol, Jonas Olsson, 

Mjölby, basklarinett, Henrik 
Stensson, Norrköping, gitarr, 
Fredrik Gille, Eskilstuna, per 
cussion, och slutligen Marcus 
Levin, trummor, även han från 
Eskilstuna. 

Conny Toverland 


