
Den nybildade Sörmlandsoktetten. Bakre raden fr v: Bertil 
Eriksson, Gösta Possnert, Stefan Wiik, Gunnar af Trampe, 
Leif Lindgren, Arne Lindén och Gunnar Bergström. Längst 
fram fr v: Björn Eriksson, Gunnar Linnskog och Alvar 
Stegnell. 

Sörmlandsoktetten heter en 
nybildad musikgrupp, som be-
står av tio handplockade mu-
siker från Eskilstuna och 
Strängnäs. 

På tisdagen träffades man 
för första gången och övade 
tillsammans i Stålforsskolan i 
Eskilstuna. 

— Vi vill föra svenska fol-

kets gamla fina dansmusik vi-
dare, säger Stefan Wiik, som 
är en av initiativtagarna. 

Han berättar att repertoa-
ren ska bestå av sekelskiftes-
musik och musik fram till 
20-talet. 

Närmast ska man öva för en 
danskonsert i Åkers Folkets 
hus den 6 maj. 

Fiolspelare på 
• . m -m Sfrentiruf'^ tntensivkurs SK? _ T 9/3-M folket iVfj musikgrupp 

Föreningen Lästringelå-
tar i Södertälje har 24 ak-
tiva fiolspelande medlem-
mar. Under veckoslutet 
var 16 av dem samlade till 
en intensivkurs i Djur-
gårdsporten, Mariefred. 
Så mycket fin folkmusik 
har väl aldrig hörts där 
förut. 

Huvudpersonen var riks-
spelmannen Yngve Anders-
son, Södertälje som nyligen 
fick mottaga guldplaketten 
från Södermanlands Spel-
mansförbund. Och det är tack 
vare honom — och all den mu-

sik han "ärvt" — som fören-
ingen startade för åtta år se-
dan. 

— Jag var tio år gammal 
när jag tillsammans med far-
far (Anders Andersson) spe-
lade låtar efter farfars morfar 
som var född 1788. Men min 
läromästare var egentligen 
svärfar Edvard Pettersson 
och han lever fortfarande. Nu 
är han 94 år gammal, berättar 
Yngve Andersson. 

Under intensivkursen spe-
lade man huvudsakligast 
olika typer av slängpolskor 
som kommer att finnas med i 
repertoaren i de spelmans-
stämmor — med dans — som 

man kommer att vara med på 
under våren och sommaren. 
En sådan stämma ska man ha 
i Taxinge hembygdsgård den 
12 maj. 

Tre av medlemmarna i för-
eningen är också med i Läg-
gesta stationsorkester. Bland 
andra Anna Widell och det var 
•hon som hade ordnat med kur-
sen — och förläggningen — i 
Mariefred. Hon är även aktiv 
i Fria Mariefred. 

Föreningen Lästringelåtar 
håller mest till i Torekällber-
get i Södertälje, där de flesta 
bor. Men man har också med-
lemmar på andra håll, bl a i 
Mariefred. 

Riksspelmannen Yngve Andersson, Södertälje och Anna Widell spelar en slängpolska i Djur-
gårdsporten. 


