Spelglädje som
kändes — långt
ner i benen
LÄSTRINGE (SN):
Från
Sörmland
och
Stockholmsområdet kom de
- ett 40-tal spelmän som
bjöd på en sådan spelgläcfje
att knappast någon på lördagens spelmansstämma i
Lästringe kunde hålla sig
riktigt stilla.
Det var nionde året i rad
som
folkmusikföreningen
"Lästringe låtar" stod som huvudarrangör för en stämma till
minne av storspelmannen Anders Andersson från Lästringe.
1986 hölls den första stämman och det har nu blivit tradition att Lästringestämman arrangeras den andra helgen i
september. För det mesta brukar man ha tur med vädret och
så även på lördagen. Solen
värmde är 40-talet spelmän
ställde upp sig vid den lilla
idylliska dansbanan vid Folkets hus.

Självklart inledde också
spelmännen stämman med
"Lästringe gånglåt" - vad annars - av Anders Andersson.

Hedrade storspelman
Anders Andersson var en
storspelman som levde 18511936. En stor del av sitt liv bodde han i Lästringe. Den första
stämman hölls till minne av
honom, exakt 50 år efter hans
död.
En av spelmännen på stämman var Yngve Andersson,
sonson till Anders Andersson
och en av initiativtagarna till
"Lästringe låtar".
Så småningom delade spelm ä n n e n u p p sig i grupper och
den åldersblandade publiken
k u n d e lyssna till olika slag av
biaskspel.

En skolklass från Lästringe
svarade för dagens kaffeservering och i ett stånd visade
Nyckelharpa och fiol och sålde Lästringebon Greta
H a m m a r hemslöjd. S t ä m m a n
Som vanligt inleddes stäm- avslutades med gemensam
man med allspel och bland in- middag och dans på den lilla
strumenten fanns bl a nyckel- dansbanan.
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För nionde året i rad hölls spelmansstämma i Lästringe med
spelmansgrupper från Sörmland och Stockholmsområdet
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