
De gjorde sina tappra försök till en början, men 
gav ganska snart upp. Särskilt till Mathias 
Algotssons pianosolon tidigt i konserten men 
även under sången kunde man höra en och 
annan fågeldrill leta sig in genom det fönster 
som stod på vid gavel för att ge publiken 
och musikerna i det absolut fullsatta Åsby 
Kulturhus en aning syre.

Men när fåglarna väl märkte att de inte 
kunde tävla med Rigmor Gustafsson och 
Christina Gustafsson i skönsång, så tystnade 
de och satte sig antagligen för att lyssna på 
någon gren i ett skogsparti nära det gamla 
kapellet. Så nu går det kanske att höra andra 
sånger sjungas av talgoxarna i trakten runt 

Stora Mellösa. Som ”Bedårande Sommarvals”, 
”Att Angöra En Brygga” eller ”Gröna Små 
Äpplen” som systrarna Gustafsson tagit med 
sig från den värmländska ikonen Monica 
Zetterlunds repertoar.

Det som en gång startade som en sommar-
tradition med en konsert hemma i Värmskogs 
kyrka för systrarna Gustafsson utökades 
ifjol till en turné där de – tillsammans med 
pianisten Mathias Algotsson och basisten 
Fredrik Jonsson – bland annat gästade Åsby 
Kulturhus. Då var det fullt, men i år tror jag att 
det var ännu mer folk som lockats till lokalen.

Inte så konstigt, för det som bjöds var en 
mäktig och stämningsfull konsert laddad med 

klassiker som de nämnda melodierna och fler ur 
både visans och jazzens världar. Dessutom var 
kvartetten smart nog att bryta av de finstämda 
passagerna med mer humoristiska sånger.

Vi fick också höra smakprov från kommande 
skivor med både Christina och Rigmor 
plus att de plockade med lite material från 
internationella storheter som Sting och Paul 
Simon samt svenska kollegor inom vokaljazzen 
som Margareta Bengtson och Sofia Pettersson. 
En synnerligen smakfull blandning melodier 
där systrarna Gustafssons röster stod i 
centrum, men där deras medmusiker också fick 
goda chanser att briljera.

Urban Århammar

Till och med fåglarna lyssnade
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Mer än fullt hus. När sångerskorna och systrarna Rigmor Gustafsson och Christina 
Gustafsson samt deras medmusiker Mathias Algotsson och Fredrik Jonsson gästade Åsby 
Kulturhus i fjol var det fullsatt. Men i år var det nog ännu mer folk som samlats i den lilla 
lokalen utanför Stora Mellösa för att få höra skön sommarsång och -musik.  
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Alla som är MEDLEMMAR i föreningen 
HJÄLMAREN RUNT har alltid 50% RABATT 
på alla ANNONSER i Örebro Tidning!


