
. Måndagen den 20.7.92 SN 
•nto KERSTIN EKDAHL 

Ett 30-tal spelmän från hela Sörmland och stockholmstrakten gjorde spelmansstämman vid Trostorp till ett lyckat arrangemang, 
trots hällande regn. 

Envisa spelmän trotsade 
hällande regn i Trostorp 

VAGNHÄRAD (SN): 
Lördagens spelmans-

stämma vid Trostorp blev 
inte precis någon publik-
succé, på grund av det blöta 
vädret. Men spelmännen lät 
sig inte hindras. Ett 30-tal 
från hela Sörmland och 
från Stockholmstrakten såg 
till att de som trotsade regn-
vädret fick valuta för att de 
kom. 

Det var Vagnhärads Hem-
bygdsförening, med förening-
en Lästringe Låtar som med-

arrangör, som ordnade spel-
mansstämma i Trostorp för 
tredje året i rad. 

- Hembygdsföreningen vän-
de sig till oss i Lästringe Låtar 
när de bestämde sig för att ar-
rangera spelmansstämmor, 
berättar en av spelmännen, 
Kerstin Lanbeck, Lästringe. 

- Vi har anknytning till den 
här bygden genom Yngve An-
dersson, sonson till storspel-
mannen Anders Andersson 
från Lästringe. Yngve förmed-
lar, som spelman i Lästringe 
Låtar, sin farfars låtar, som till 

stor del kommer från just den 
här trakten. 

- Lästringe Låtar har till 
stor del byggts upp runt Yngve 
och hans musik. Det är natur-
ligt för oss att komma till Tros-
torp. Vi har inbjudit spelmän 
från hela Sörmland och från 
Stockholmstrakten. Eftersom 
vädret är så tråkigt, är det för-
vånande att så många spelmän 
har tagit sig hit. 

Ett 30-tal spelmän stämde 
upp i logen vid Trostorp. Som 
vanligt inleddes stämman med 

"Lästringe gånglåt" av Anders 
Andersson. 

Något uppspel på scenen 
blev det inte efter det. Spel-
männen spred sig i grupper i 
de vackra husen vid Trostorp 
och publiken fick vandra runt 
och lyssna. 

Här spelades på fiol, drag-
spel, nyckelharpa och gitarr 
med en oerhörd spelglädje. 
Den lyckligt leende publiken 
levde med intensivt och inte 
ett fotpar kunde hålla sig stilla. 

KERSTIN EKDAHL 


