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Valla och Sköldinge deltog. 

Kursade Sörmlandslåtar 
- Folkmusikens hjärta finns här i Sörmland, anser 

Leif Johansson, spelman och ungdomsledare. 
I helgen strålade låtspelare och dansare samman i 

Malmköping i ett samarbete mellan Sörmlands spel-
mansförbund, Sörmländska ungdomsringen och SKS, 
Sveriges Kyrkliga Studieförbund. I två dagar ägnade 
man sig åt förkovring i det sörmländska arvet vad gäller 
musik och dans. 

För dansarnas del innebar det 
att dansa till enbart sörmländska 
låtar. 

Redan på förmiddagen var det 
liv och rörelse lite varstans i 
Malmköping. Från bland annat 
Gustaf Wetterstugan och Hem-
bygdsgården hördes smäktande 
och glada toner från olika fioler. I 
stadshuset pågick dansen för fullt. 

— Det finns två sorters schottis, 
en där man bara går och en där 
man hoppar, säger en av instruk-
törerna inför de församlade ung-
domarna. 

Alla på det fyllda dansgolvet 
verkar redan kunna de båda vari-
anterna. 

Under lördagen vistades de 
spelande mst i olika grupper. På 

kvällen blev det så kallad ung-
domsdans, egentligen ett arrange-
mang av Malmbygdens folkdans-
lag. 

— Det har egentligen inget med 
vår kurs att göra men eftersom de 
två datumen råkar sammanfalla 
så gör vi något tillsammans, be-
rättade Leif Johansson. 

På söndag förmiddag samman-
fördes de unga spelmännen och 
dansarna. 

Ungdomar från spelmansför-
bundet, ungdomsringen och det 
kyrkliga studieförbundet brukar 
träffas så här en gång per år. Möt-
esplatsen varierar mellan olika 
orter i Sörmland. 

MARIANNE ÖSTERHOLM 

351.000 för 
ombyggnaden 
av Aliden 

huset. De är nu överdimensione-
rade för den här fastigheten och 
därför oekonomiska, säger fastig-
hetsingenjör Göran Solberg. 

Vad som ska finnas i stället är 
« bestämt, utan flera oli-

att diskute-

Först samlades alla spelmän i Gustaf Wetterstugan för en gemensam upp-
värmning. Här syns, sittande f v Lisa Hellström, Pernilla Steyiström, Joakim 
Vikström, Anders Persson, Anna Henriksson, Anelie Stenström, Patrik Anders-
son, Johan Andersson. Sittande f v, Edward Anderzon, instruktörerna Leif Jo-
hansson, Ing-Marie Sundin samt Birgitta Andersson. Längst ut till höger Lotta 
Stenström. 

Terracon tog en seger i två Norrköpings matcher 
Terracons div Il-herrar var på 
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