
100-talet spelman i Lastringe
hedrade riksspelmans minne

LASTRINGE (SN): Pi lor-
dagen samlades ett 100-tal
spel man vid Lastringe Fol-
kets hi is for att hedra 50-ars-
n linnet av riksspelmannen
Anders Andersson.

Den 13 September 1936 gick
Anders Andersson hur t , sa
spelmanss tarn man hoi Is pre-
cis pa dagen 50 ar efterat.

I samband rned spelman s-
stamman sA var del debut for
utgivningen av boXen "Anders-
son och Pettersson", som inne-
hAller ett 50-tal tidigare opubli-
cerade la tar med noter. Boken
hade en strykande Atgang den
har dagen,

Del var Lastringe LA tar fran
SoderULlje Ullsarnmans med
kulturnamnderna i Sodertalje
och Nykoping sarnt SOderman-
landa spelmansforbund och So-
dermanlands blldningsforbund
som arrangerade den har min-
ne s spe Islam man.

Pa plats den har dagen fanns
riksspelman Yngve Andersson,
som ar sonson till Anders An-
dersson och ledare for Last-
ringe La tar.

Spelmannen August Petters-
son, som ocksa har sina latar
rned i den nyutgivna boken,
hedrades ocksA genom att so-
nen Edvard Pettersson, 96 ar,
fanns pA plats for att overvara
spelmansstamman.

S tarn man borjade med all-
spel, dar ett 70-tal spelman del-
tog. Den forsta biten som spela-
des var Lastringe ganglat, som
komponerats av Just Aners An-
dersson. Laten spelas ofta pA
olika spelmansstarnmor.

Efter allspelet blev det
gruppspel med bland andra
Lastringe LA tar, Nyckelknip-
pan fran Gnesta och mAnga fle-
ra.

Mycket folk hade kommit f&r

att bvervara spelmansstam-
man och i det fina vadret njuta
till fin folkmusik under nagra
timmar. Senare pA kvailen
fanns det ocksa chans for dem
som ville upp och rora pa sig,
dA det spelades upp till dans.

LARS-ERIK ANDERSSON

Spelmannen Edvard Pet-
tersson, 96 dr, i samsprak
med svarsonen Yngve An-
dersson, sonson till Anders
Andersson, vars minne man
hedrade vid spelmansstam-
itian.

INVIGER IGEN

De forsta tidningssidorna arbetades fram pa sondagskvallen i SN:s nya sdtteri.
Foto: TORGNV T1DSTRAND

NYK^PING (SN): Bit for bit kan nu Soder-
manlands Nyheter ta sina nyrenoverade lo-
kaler i besittning, Ftiretaget renoverar och
bygger nytt for ca 10 miljoner kronor I tid-
ningshuset vid S:t Annegatan i Nykoping.

Dagens SN ar den f6rsta som producerats i
det nya tidningssiitteri som togs i bruk i hel-
gen. Aven korrektur och reproavdelning har
fAtt nya och battre lokaler i anslutning till
satterlet.


