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Flen Världsorkester  
blev Årets Sörmlänning

Flen Världsorkester, vars musi-
ker kommer från olika delar av 
världens hörn, har funnits i två 
år.

Lutte Berg, som själv har ita-
lienskt påbrå, är initiativtagare 
och orkesterledare.

– Det här visar att vi är på rätt 
spår. Utmärkelsen är inget vi 
hade räknat med, säger han.

Orkestern har över 30 musi-
ker i olika åldrar som bland an-
nat kommer från Syrien, Alge-

riet, Albanien, Sudan och Etio-
pien. Totalt finns tolv nationali-
teter representerade i orkestern.

Både de instrument som används 
och den musik som spelas har 
influenser från de olika kultu-
rerna. Såväl proffs som amatö-
rer är välkomna att spela i or-
kestern.

– Det är öppna dörrar och alla 
får vara med. I orkestern finns 
alla politiska färger, olika religi-

oner och de som inte tror på nå-
gon religion. De problem som 
kan uppstå mellan olika per-
soner ute i samhället finns inte 
här, säger Lutte Berg.

Orkestern kommer snart att 
släppa sin första skiva, den he-
ter Mosaik, ett namn som speg-
lar hur de olika nationaliteter-
na och erfarenheterna från mu-
sikerna samlas och blir till ett.

På frågan om vilka utmaning-
ar orkestern ställs inför svarar 
han att han knappt ser några.

– Men det är bra att ha förstå-
else för olika personers kulturer 
och hur man tacklar vardagen  
i olika länder.

Patrik Uhlmann är ledamot  
i Sörmlandsakademien.

– Det var inget svårt val. Mu-
sik är ett språk som alla talar och 
det är viktigt att det finns eldsjä-
lar som Lutte Berg, säger han.

Kristi Myhedin spelar gitarr 
och var en av de första som gick 
med i orkestern.

– Vi har blivit som en familj. 
Det handlar inte bara om musi-
ken, det är också ett sätt att lära 
känna folk på. Man börjar prata 
om musiken och det leder sedan 
samtalen vidare. Under tiden vi 
har spelat tillsammans har vi 
lärt oss vad vi kan, och vi blir 
bara bättre och bättre säger han.

Utmärkelsen Årets Sörmlänning 
delas ut av Sörmlandsakade-
mien. Årets Sörmlänning kan 
vara såväl en person som ett före- 

tag eller en myndighet som ver-
kar inom ett antal områden. 
Dessa områden är industri och 
handel, jord och skogsbruk, 
konst och kultur och besöksnä-
ring.

Sörmlandsakademien  grunda-
des 1968 på initiativ av prins 
Wilhelm, hertig av Sörmland. 

När prinsen och de andra med-
lemmarna gick bort lades Sörm-
landsakademien ner, för att se-
dan återuppstå igen 2009.

SÖRMLAND I går presenterade Sörmlands- 
akademien Årets Sörmlänning. Det blev Flen 
Världsorkester som fick ta emot utmärkelsen. 
– Det var inget svårt val, säger ledamoten Patrik 
Uhlmann.

ÅRETS SÖRMLÄNNING Mångkulturell orkester fick utmärkelse

Senaste ”Årets Sörmlänning”

2016: Jan Persson, byggmästare från Strängnäs.
2015: Hans Naess från Flen, står bakom sörmländska matklustret.
2014: Leif Jacobsson, hembygdskännare från Malmköping.
2013: Sörmlandsleden, motionssträckan som går genom Sörmland.
2011: Nils Juto, skaparen av Musikpaviljongen i Stålboga.
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Lutte Berg är initiativtagare och 
orkesterledare.

Hassan Saidali och Kristi Myhedin 
spelar i orkestern. Farid Kawoosh 
har målat den avbild av orkester-
medlemmarna som syns i bakgrun-
den.

Patrik Uhlmann, ledamot i Sörm-
landsakademien, och Jacqueline 
Hellsten, ständig sekreterare i 
Sörmlandsakademien.

Utredningen av trafikolyckan vid Björndammen nedlagd
FLEN/KATRINEHOLM Poli-
sen misstänker inte någon 
för brott, efter den svåra 
olyckan förra måndagen, 
där tre katrineholmare 
avled.

Nu lägger polisen ned utred-

ningen av dödsolyckan mellan 
Björndammen och Dunker, där 
tre män från Katrineholm om-
kom förra måndagen, den 11 
september.

– Vi har inte fog för att tro att 
det var fel på bilen, även om det 
är svårare att undersöka när det 

är sådana omfattande skador 
som det blev på bilen. Ingen är 
heller misstänkt för något brott 
i samband med olyckan, säger 
Peter Göransson, kommissarie 
vid polisen i Katrineholm.

Det var vid 16:30-tiden som 
bilen, där fyra män färdades, av 

någon anledning frontalkrock-
ade med en långtradare. 

Peter Göransson berättar att po-
lisens förundersökning bedri-
vits i syfte att klargöra om nå-
gon har begått brott.

– Vi har utrett, vi har kollat 

bilen, hållit förhör och gjort 
en teknisk undersökning på 
olycksplatsen. Ingen kan miss-
tänkas för brott och vi bedö-
mer att ytterligare åtgärder inte 
är aktuella, säger han och fort-
sätter:

– Jag kan konstatera att det 

är en otroligt tragisk händelse. 
Flera omkommer och en är svårt 
skadad. 
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I orkestern finns alla politiska färger, olika religioner och 
de som inte tror på någon religion. De problem som kan 
uppstå mellan olika personer ute i samhället finns inte här.
Lutte Berg


