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När nån du känner 
har fått barn. 
Var ska du läsa om det, 

om inte i den här t idningen? 
Prenumerera! 

Till MORS DAG 
Natt- C Q * . 
linnen 
Dukar 5 S " 
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Utförsäljning 
av kvarvarande 

butiksprodukter 
Den 10/6 upphör vi 

med butiksförsäljningen 
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Grillskiva 
av karré 

Kryddad oth okryddad 
Ord. pris 75:70 kg 45: 

Priset gäller t o m2915 
kg 

MALMKÖPING 

Sörmlands-
oktetten 
i uniform 

Det gäller att . 
den rätta vinke 
på mössan ot 
kragen att sit\ 
som den ska nc 
man klär upp sig 
Södermanlands 
regementes 
form. 

• En blåsorkester 
med Södermanland 
som utgångspunkt, 
med en hel del militär-
musik på repertoaren 
och med före detta mi-
litärmusiker som 
medlemmar kan väl 
använda Söderman-
lands regementes uni-
form på scenen? 

Ungefär så resonerade blås-
orkestern Sörmlandsoktetten 
när man för ett knappt år se-
dan började sy upp tio exem-
plar av den gamla sörmlands-
uniformen. 

På Gammaldags marknad 
använder oktetten unifor-
merna för första gången. 

Sörmlandsoktetten bildades 
1984 i samband med ett pro-
gram kallat Svenska folkets 
dansmusik. Orkestern åkte 
runt i Södermanland tillsam-
mans med andra musiker och 
spelade dansmusik av olika 
slag. 

• Specialinriktning 
Så småningom fick oktetten 

en mer specialinriktad reper-
toar. 

— Eftersom vi är en blåsor-
kester började vi spela den 
speciella musik som var popu-
lär runt sekelskiftet. Vi fick 
tag i handskrivna noter date-
rade från tiden kring sekel-
skiftet. Det känns rätt att 
värna om den gamla blåsmu-
siken, säger Gunnar af 
Trampe, en av oktettens med-
lemmar. 

Runt sekelskiftet hade varje 
bruksort med självaktning en 
egen blåorkester. Arbetar- och 
nykterhetsrörelsen hade 
också blåsorkestrar, liksom 
brunnsorterna. 

• Lättsam 
— Musiken var lättsam och 

underhållande. Men samtidigt 
har den klara drag av militär-
musik. För det mesta går den 
utmärkt att marschera till, be-
rättar Gunnar af Trampe. 

Mycket av sekelskiftets mu-
sik är skrivet just för en oktett 
som egentligen ska bestå av 
åtta musiker. Men Sörmlands-
oktetten består trots namnet 
av tio musiker. 

- Vi är en så kallad för-
stärkt oktett. Förstärkningen 
består av en flöjt och av slag-
verk, förklarar Gunnar af 
Trampe. 

Förutom Gunnar, som an-
svarar för slagverket, består 
oktetten av Björn Eriksson, 
flöjt, Gunnar Linnskog, klari-
nett, Alvar Stegnell, klarinett, 
Gunnar Bergström, esskor-
nett, Arne Lindén, trumpet, 
Rune Olsson, valthorn, Gösta 
Possnert, tenorbasun, Rune 
Bäcklund, tenorbasun och 
Bertil Eriksson, tuba. 

Samtidigt som oktetten bör-
jade ägna sig åt sekelskiftets 
musik vaknade också intres-
set för Södermanlands rege-
mentes gamla uniform. 

Som före detta militär vet Gunnar af Trampe hur man gör en honnör som matchar 
uniformen. 

— Nästan alla i oktetten har 
ett förflutet som militärmusi-
ker. Vi spelar militärinfluerad 
musik och vi kommer från Sö-
dermanland. Vad skulle passa 
bättre än just den uniformen? 
undrar Gunnar af Trampe. 

Oktetten kom snart fram till 
att det inte fanns tillräckligt 
många gamla uniformer beva-
rade för att räcka till hela or-
kestern. I stället beslutade 
man sig för att låta sy upp nya 
uniformer efter gammal mo-
dell. 

— Vi fick låna en gammal 
uniform från regementsmu-
seet i Strängnäs som förlaga. 
Vi har försökt att göra unifor-
men så lik originalet som möj-
ligt även om vi har gjort vissa 
förenklingar, säger Gunnar af 
Trampe. 

Det är en meniguniform mo-
dell äldre, faktiskt samma 
uniform som den berömda 
Malmköpingsknekten har på 
sig. Hjälp med att sy upp uni-
formen har oktetten fått av 
Inga Björkman, pensionerad 
sömmerska i Flen. 

— Hon har lagt ner massor 
av jobb på det här. Tillsam-

mans har vi letat fram rätt 
sorts tyg i den rätta blå färgen 
och sedan har hon sytt upp var 
sin måttsydd uniform, berät-
tar Gunnar af Trampe. 

Till uniformen hör en styv 
mössa som hattmakaren 
Helge Pettersson i Eskilstuna 
har tillverkat. Nu, efter 
knappt ett års arbete, är uni-
formerna klara att invigas på 
Gammaldags marknad i 
Malmköping. 

- Det är ett utmärkt till-
fälle och en utmärkt miljö att 
inviga uniformen i, konstate-
rar Gunnar af Trampe. 

LENA HOLMBERG 
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