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Ldtldgerpd Ansgarsgdrden i Flen. Hdr dr det Ellinor och Annie Waldaufrdn Flen ochjon Erik Mejerjrdn Gdsinge
som spelar tillsammans med musikldrare Leif Johansson. Foto: LASSE SKQG, Biidtjanst AB

Folkmusiken i centrum
pa latlager for unga
Elva barn och ungdomar
fran Sormland var samla-
de till latlager pa Ans-
garsgarden i Flen under
en vecka i juni.

Det var Sormlands Mu-
sik och Teater inom
landstinget och Soder-
manlands Spelmansfor-
bund som blaste liv i en
gammal tradition.

Latlager har arrangerats tidigare i
lanet, men det var nagra ar sedan
sist.

- Nu hoppas vi kunna aterkorn-
ma varje ar, sager Anita Hedlund,
som ar programsekreterare pa
Sormlands Musik och Teater och
aktiv i Spelmansfbrbundet, som
har 700 medlemmar.

- Det kanns viktigt att kunna er-
bjuda unga musikelever en mojlig-
het att fbrdjupa sig i folkmusiktra-
ditionen, sager hon. Gehorsinlar-

Lek och bad hor till ndr man drpd lager. Clara och Ellen Weideman och
Loic Balkedal-Cauevet, samtligafrdn Malmkoping, har lagt ned sina instru-
ment for en stund -flol, cello och tvdrflojt - och tar sig ett svalkande dopp.

Daniel Nilssonfrdn Trosa i koncen-
tration med sinfiol pd Ansgarsgdr-
den.

ning ar en viktig del i undervis-
ningen eftersom folkmusik inte
spelas efter noter i fbrsta hand. I
stallet lar sig de unga av de aldre
hur de ska spela en lat.

Deltagarna i lagret ska ha spelat
nagot instrument i minst ett ar
och komma fran landskapet
Sormland.

I fokus star sormlandsk folkmu-
sik.

- Det Finns mellan 5000 och
6000 latar nedtecknade i Sorm-
land. Fran varje socken firms mu-
sik och allt firms samlat i Spel-
mansfbrbundets arkiv i Malmko-
ping som fatt namnet Gustaf Wet-

terstugan efter den kande spel-
mannen.

Under lagerveckan besokte ele-
verna arkivet och en av dem hade
turen att fa noter fran sin egen by -
Ekeby i Dunker.

Larare pa lagret var musiklarar-
na Leif Johansson, Trosa, och Ma-
rie Axelsson, Gnesta.

Mycket spel med gruppunder-
visning blev det vid sjostranden
och under bjorkarnas hangen.
Men ocksa mycket bad och lek
och som avslutning en konsert for
anhoriga och andra intresserade. I
vinter planeras en atertraff.

Asa Hellstrom

Hot och vald okar i landstinget
• • • Hot och vald okar i samhallet och landstinget ar inget undantag.
Det har fbranlett forsvarsplanerings- och sakerhetssektionen i lands-
tinget Sormland att ta fram en folder som aktualiserar olika hot- och
valdsituationer.

- Vi beskriver fern utvalda situationer och ger rad om vad man kan
och far gora i sadana lagen. Forhoppningsvis kan foldern fungera som
hjalp i den mentala beredskap som maste finnas pa varje arbetsplats, sa-
ger sakerhetschef Torbjorn Ohlsson.

De fem situationerna ar en nodvarnssituation i samband med ett di-
rekt overfall, hot om vald, brak och trakasserier av missbrukare i vant-
rum, besokare som bar kniv och upptarH gv stold fran medicinskap.

Mjolksyra kurerar
• • • Fil, yoghurt, surkal och oli-
ver ar vad vi kommer att kurera
magkatarr med i framtiden. En
studie i Malmo som snart presen-
teras visar att manniskor som har
magsarsbakterien helicobacter py-
lorii i magen ocksa har mindre av
de nyttiga mjolksyrebakterierna
an andra. Mjolksyrebakteiier kan
bli ett alternativ till antibiotika vid
magsarsbehandling.̂  _


