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Spelmän från olika hörn i landet
.
strålade samman i 'världens ände'
Om inte från hundra, så dock
från trettiotalet fioler klingade
tonerna ut från Trosas anrika 100åriga stadshotell på fredagskvällen
vid den spelmansträif som stadens
spelmanslag arrangerat. Där fanns
spelmän från Hälsingland, Västmanland, Uppland, Malmabygden
och Nyköping, vilka tillsammans
med värdspelmanslaget uppgick till
ett 30-tal. På åhörareplats fanns
spelmännens damer och sympatisörer.

för sällan och därför hoppas vi att
sådana här träffar skall bli mera
vanliga.
. Därefter stämde samtliga spelmän
upp och spelade folkmusik så det
sjöng i de gamla kristallkronorna i
festvåningens tak. Man fick höra
polskor och gånglåtar; däribland
"Lästringe gånglåt" komponerad av
Anders Andersson i Lästringe på
vilken en, sentida ättling till kompositören i rakt nedstigande led, bosatt
i Trosa lyssnade med intresse.

Man samlades l stadshotellets festvåning där Helmar Johansson, Trosa
spelmanslag hälsade gästerna välkomna.
- Det är av två skäl vi tagit initiativet till den här träffen, sade han.
Det ena kanske är av ren egoism, vi
vill lyssna på er, höra och lära nya
låtar. Dt andra är att vi har den
uppfattningen att vi träffas alldeles

Det fanns många gamla fina instrument i det billass fiollådor som
medfördes. Dessa fick man höra
under de gruppframträdande som
följde på det första framträdandet.
Ett av dessa fina instrument presenterades av Västmanlandslaget en
mycket gammal fiol som räddats
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undan förstörelsen genom en renovering och genom att den råkade
komma i spelmanshänder igen.
. Först på plats i avdelning gruppmusik blev Nyköpingslaget hela femton man starkt och de spelade under
Arvid Karlssons ledning. Därefter
kom Västmanland, så Hälsingland
och Uppland som representerades av
den från Radio kände Emil Olsson,
Uppsala samt hans kvinnliga partner
Renate Persson, Sigtuna. Vidare lät
Malmäbygden höra sina låtar.

sa". Detta avslutade han med historien om "Tälje tokar",. Det var bagareskrået i Södertälje som fick figurera tillsammans med Trosa i Engströms historier i "Strix". En bagare
från "Tälje" blev sänd att i Tyskland
inköpa en skeppslast med saffran att
använda vid kringelbaket. Skeppet
förliste emellertid och endast bagaren räddade sig på en klippa. Som
straff blev han dömd att hängas vid
halsen men det visade sig att man
inte hade någon galge i Tälje. En
deputation blev då sänd till Trosa
med en vädjan att få låna deras galENGSTRÖMS KRAKVINKEL.
ge för att hänga den "slemme bagaVärdlaget var artiga nog att vänta ren" i. Det blev ett blankt nej under
med att framträda till efter supén. motivering att Trosa skaffat sin galge
Via detta tillfälle bjöds på ännu en för att hänga trosaiter i och inte
underhållning då redaktör, Hans "Täljetokar" Enligt Albert Engström
Nilsson, Trosa, kåserade om Trosa på blev det så att bagaren fick leva och
välkänt maner. Han begränsade sitt i stället för saffran använde han gullkåseri till att handla om "Albert åkra i kringlorna och bagarskrået i
Engströms utkorade kråkvinkel Tro- "Tälje" gick en lysande framtid
mötes.
Om det nu var det här med galg^C
som gjorde att utvecklingen gick av
motsattt håll i Trosa kunde Engström
inte yttra sig om.
Sedan redaktör Nilsson avtackats
av Helmer Johansson blev det mera
musik. Bland andra framträdde Emil
Johansson, Uppsala och Mauritz
Callmyr, Hälsingland vilka spelat
tillsammans som barn. Man fortsatte
sedan i festvåningen där Trosa spelmanslag visade sina talanger och det
blev också annan musik än fiol nämligen klarinett.
UNGDOMSINTRESSE

Renate Persson, Sigtuna och Emil Olsson, Uppsala den senare känd från radio,
gammal gånglåt.
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Trosa spelmanslag bildades för cirka 10 år sedan men långt tidigare var
spelmän från Trosa medlemmar i
spelmahsförbundet.
Spelmanslaget
har 6 medlemmar och på vår fråga
till Helmar Johansson vad han anser
om föryngringen inom folkmusikanterna led svarade han.
- Vi har många yngre med, säger
han och jag talade just i kväll med
Mauritz Callmyr som är kommunal

Från trettio fioler, med stråkförare från Hälsingland, Västmanl
köping och Trosa klingade tonerna så det sjöng i de gamla tak
musiklärare i Västmanland och bland
sina elever har han ett trettiotal som
visar ett stort intresse för folkmusiken. Så nog tror jag att den kommer

att leva kvar även i en senare gem
ration. En sådan här träff, säg<
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Trosa spelmanslag bildades för cirka 10 år sedan men långt tidigare var
spelmän från Trosa medlemmar i
spelmansförbundet.
Spelmanslaget
har 6 medlemmar och på vår fråga
till Helmar Johansson vad han anser
om föryngringen inom folkmusikanterna led svarade han.
- Vi har många yngre med, säger
han och jag talade just i kväll med
Mauritz Callmyr som är kommunal

Från trettio fioler, med stråkförare från Hälsingland, Västmanland, Uppland, Malmabygden, Nyköping och Trosa klingade tonerna så det sjöng i de gamla takkronorna av kristall.
musiklärare i Västmanland och bland
sina elever har han ett trettiotal som
visar ett stort intresse för folkmusiken. Så nog tror jag att den kommer

att leva kvar även i en senare gene- och då i stadshotellets trädgård så
ration. En sådan här träff, säger flera kan få höra oss.
Helmar Johansson vidare skall vi
Cajo
försöka arrangera till sommaren igen

