
Nya vänner och folkmusik på låtläger 

Träffar nya 
vänner. Emma 
Eriksson, Malou 
Berggren, 
Catharina 
Nordin och 
Axelina Park 
berättar att 
man träffar 
många nya 
vänner på 
lägret. 

FLENI veckan har över 
40 barn och ungdomar varit 
på låtläger på Ansgars-
gården.Trots att de är i olika 
åldrar och ligger på olika 
kunskapsnivåer binder det 
gemensamma intresset för 
musik dem samman. 
- Det är en härlig stämning 
här, säger Erik Jacobsson. 

Tidigare har landstinget arrang-
erat låtläger varje år veckan 
efter midsommar. Men när 
landstinget slutade med läger-
verksamheten tog Karin Erics-
son Back och Åsa Jacobsson 
över med stöd av Söderman-
lands spelmansförbund och 
Sensus Studieförbund. 

- Vi tyckte att det var så sorg-
ligt om det skulle läggas ned. 
Nu driver vi lägret i samma 
anda som tidigare, berättar 
Karin Ericsson Back. 

Hur är andan? 
- Alla delar passionen för 

musik, säger Karin. 
-Det spelar ingen roll på 

vilken nivå man spelar utan 
alla får vara med, säger Tove 
Pettersson, som först varit del-
tagare på många låtläger och 
nu är ledare. 

Härlig stämning 
Att det är en speci-
ell anda kan även 
Erik Jacobsson, som 
i veckan har varit 
på sitt sjätte läger, 
intyga. 

-Det är en här-
lig stämning här. 
Jag älskar folkmu-
sik och det här är 
ett ganska bra ställe att vara 
på. Den äldsta gruppen spelar 

svårare grejer men när jag 
började var jag i den yngsta 

gruppen och spe-
lade enklare låtar. 
Alla får vara med, 
säger Erik. 

Själv spelar han 
bas, fiol, mandolin 
och trumpet och 
har fastnat för folk-
musik som lägret 
är inriktat på. 

-Mina föräldrar 
har dragit runt mig 
på spelmans stäm-

mor och inspirerat mig. Jag 
gillar folkmusik för att den 

är fri och det finns inga reg-
ler. Folkmusik är ett så stort 
begrepp, den innefattar världs-
musik, säger Erik. 

Spelar på gehör 
I ett intilliggande rum sitter 
Emma Eriksson, Malou Berg-
gren, Catharina Nordin och 
Axelina Park vid ett piano. De 
berättar att de trivs på lägret. 

-Det är sådan sammanhåll-
ning här, säger Axelina. 

- Det är kul här för man träf-
far så många nya vänner, säger 
Emma. 

De tycker också om att man 

både får bada och hålla på med 
musik. 

- Man blir bättre på sina in-
strument för vi spelar mycket 
på gehör här, berättar Axelina. 

-Man lär sig utveckla sitt 
gehör väldigt mycket, säger 
Emma. 
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Trivs. Erik Jacobsson är med på 
sitt sjätte låtläger. 

"Jag gillar 
folkmusik för 
att den är fri 
och det finns 
inga regler" 

mailto:anna.hubsch@ekuriren.se

