
Buskspel 
på Berget 

Spelglädjen var äkta och m e d r y c k a n d e 
när spelmän f rån olika lag buskspelade 
ihop på årets sekelskif tess tämma. 

Trots det skif tande vädre t hade 
m å n g a sökt sig till spe lmans- och fo lk-
dansträffen på Torekäl lberget s o m t ra-
ditionsenligt hölls på p ings tdagen . 

Häger och Astor Norberg från Sö1 

stora modedans - hambopolkett. 
8OO-TALSMODE. Maud 
lertälje dansar 1800-talets 

A v G U D R U N L I N D B O R G 



håller om varandra hela tiden, och m e d stråveck och fastsydda snod-
som var omåttligt populär från mit- jar, och extra vidd och längd i kjo-
ten av 1800-talet och ända in på l e n bak. Allt självsytt. 
1900-talet, förklarade han. Astor hade svart väst och skärm-

mössa. 
Leif Eriksson från Södertälje tea-

teramatörer spred också en gam-
maldags stämning där han spatsera-
de runt i högtidligt svart kostym 
som liknade en bonjour. 1 

- Jag fick den från förrådet på 

Regnvåt dansbana 
På dansbanan som blivit regnvåt 

virvlade Maud Häger och Astor 
Norberg runt i en sån. Tidsenligt 
klädda. 1 

Maud hade insvängd brun blus 

Artursberg eftersom jag gått upp i 
vikt och inte kan ha min gamla, be-
rättade han. 

En del slog sig ner och hade pick-
nick runt scenen, som Ellika Wal-
dau, cirka fem år. 

Vågade sig upp 
Sexåringarna Oskar Alm och Jo-

han Näslund och sjuåringen Johan 
Wanölin vågade sig lite senare uå 

dagen upp på scenen för att spela fi-
ol. Pojkarna som gått en termin och 
spelat på Kulturskolan framförde 
bland annat en egen låt, "Tussi äter 
morötter". Utan noter, på spel-
mansvis. 

Björn Ståbi, Bårsta barn, Visentu-
siasterna, Akademiska folkdansgil-
let... från klockan 12 till 22 spelades 
eller sjöngs det någonstans på Ber-
H H i H H I . 

REGNAR DET FORTFARANDE, ELLER...? Vädret var blandat, 
I som klädseln, under årets Sekelskiftsstämma på Torekällberaet. • 


