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Margareta Söderberg och Trosa Spelmanslag underhöll med folkmusik i Västerljungs sockenstuga. 

VÄSTERLJUNG: Älskare av folkmusik hade en verklig högtidsstund i Västerljungs Sockenstuga på onsdags-
kvällen. Trots hård konkurrens från Jan Sparring i Vagnhärad och diverse andra arrangemang i Trosa, kom det 
oväntat mycket folk för att lyssna till Margareta Söderberg, om sjöng å capella, och Trosa Spelmanslag, som 
har en trogen beundrarskara i bygden. 

Trosa Spelmanslag inledde pro-
grammet med några gånglåtar och 
polskor, sedan Helmer Johansson 
först berättat om vad folkmusik 
egentligen är. De sex spelmännens 
skicklighet på fiolerna är obestrid-
lig, och därför kan de också 
förmedla sin spelglädje till pu-
bliken. Det är väl just vad en spel-
man skall göra. 

Margareta Söderberg, som själv 
ser ut som en svensk folkvisa, lång, 

blond! och blåögd, men inte enbart 
ljuv, utan också med humor och en 
gnutta skinn på näsan, om ut-
trycket tillåtes, började sin del av 
programmet med att något impro-
viserat sjunga en gånglåt från Da-
larna tillsammans med spelmans-
laget. Men sedan övergick hon till 
att sjunga helt utan ackompanje-
mang. Det blev underfundiga vagg-
visor, bloddrypande ballader, sorgs-
na och glada kärleksvisor och 

arbetsvisor. Dessemellan berättade 
hon både om visorna, var hon lärt 
dem och, i den mån man känner till 
dem, om deras bakgrund. 

Hon bevisade påtagligt, att det 
finns oändliga källor att ösa ur 
bland de svenska folkvisorna och 
att de rymmer mycket varierande 
stämningar. Som avslutning sjöng 
hon ett par Dan Andersson-visor 
och en FNL-visa från Vietnam. 
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