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Unga musikanter. Leif Johansson med nagra av sina elever som antrade scenen och med den
aran deltog i allspelet.

GNESTA Arets spelmansstamma i Gnesta blev en
charterresa i lyxklass.
Ungdomar ur musikskolan, med Leif Johansson
som ledare, svarade fortjanstfullt for vantmusiken. Trion Barozda tog
med sig "resenarerna"
till Mellaneuropa och
en musikalisk kryssning. Darifran bar det
vidare norrut,till Trollrike i Uppland. Det ar
nagot av nyckelharpornas-och spelarnas forlotolkades hemlandets toner.
vade hemland.
Paste for nyckelharpor

Musikalisk
charterresa
i lyxklass

Ater till Elektron i Gnesta,
dar scenen fylldes av 104 spelkvinnor- och man fran olika
orter i Sbdermanland.
Med Sten Eriksson som allspelsledare framfbrdes de traditionella
allspelslatarna,
Lastringe ganglat, Lillpolska
efter Spel-Arvid, polka efter
Oskar i Bogsta, Gnestavalsen
och Frustunamarschen.
De tre glada musikanterna i
Barozda blev en trevlig bekantskap. De spelade pa flera
olika stranginstrument och
berattade om ungersk folkmusik
Som svenskar ar de sedan
1980-talets mitt bosatta i Eskilstuna, dar de kom i kontakt med svensk folkmusik.
Pa Elektrons seen gick den
nara timslanga konserten i
ungerskt tecken. Pa fioler, luta, bas, vevlira och mungiga

Sag Sahlstrom och nyckelharpor och tanken landar
osb'kt i Uppland. Dar i norra
delen av landskapet, bor och
verkar Trollrike spelman.
Fern i gruppen spelar pa nyckelharpor, tre pa fioler och en
pa bas. Nestor i gruppen ar
Sture Sahlstrom, som lart de
andra hantera instrumenten
masterligt.
-Nar det galler Trollrike
spelman glimmar det av guld
och silver. De fiesta har spelat
upp och ar riksspelman, sa
Christina Frohm. Idag ar det
bistert ute men solen tittar in
genom fb'nstren. Med den
vackra sommarkulissen bakom Trollrike spelman far vi
sakert uppleva en konsert
som vi sent kommer att glbmma.
-Jag var bara en liten flicka

Ungersk spelglad je.
Gruppen
Barozda, bosatt i
Eskilstuna, bjod
pa en fin konsert som bland
annat inneholl
sprittande toner
fran
Ungern
och dess narmaste omgivningar.

1957 nar jag traffade Erik
Sahlstrom och Viksta-Lasse
forsta gangen. Da kom de till
en stamma i Eriks gamla PV.
Innan de kom till stamman
hade Erik fatt vanta i Uppsala
dar Viksta-Lasse salde agg pa
torget. De tva var riktiga spelmansgubbar.
Visst fick hon ratt Christina, nar det galler dagens kulturbarare av akta spelmansmusik. Namnet Sahlstrom
borgar for tradition och kvalitet.'Tobogubben", "Vals fran
Osterby bruk", "Vagnshusvalsen", "Stor-Stinas polska
fran 1822", "Flaskrokarvalsen" var liksom ett maste pa
spelplanen.
Flera ganger "klappades
gruppen fram" och bjod pa
"Gubbarna i Tobo" som extranummer.
Vinterstamman i Gnesta,
den 17:e i obruten fbljd, inleddes med ett knippe allspelslatar.
Ett stort antal grupper och
enskilda visade sitt kunnande. I den man det fanns nagra
fria ytor samlades tva eller flera spelkvinnor- och man for
att byta latar.
Formiddagen agnades at
danskurs och spelkurs. Pa eftermiddagen forekom sangoch danslekar, visstuga med
Stig Soderstrom som ledare.
Olle Olsson hade bade "Dansakut" och dansinstruktion
med enkla danser.
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