
FOLKET 
Måndagen den 19 april 1971 

Visan om tio drunknade 
Selaödrängar framförs 

vid Stallarholmsafton 

5>.:.'r..uMti. Ler Sjöberg, Arne Blomberg och Thure Enberg under generalrepet med folkdan-

Di<^p*tat«*t Vikingavallen i 
v j i.-.r.Imen blir pa onsdag plat-
« m f i r Ht intrrsfsant arrangemang 
• r ÄriwgeisbloekPts kuHurkom-
måtté mtk B i U bildningsförbund. 
H.r b ni «.:ir Gammeldansens 
r i M » r ka vina dansaftnar och även 
Am^ji t-j^t r>>r cM Mg 0m gamla 

orh diio nu-^ik fast pa ett 
måm »ätt. IVt blir inga Tau-

abrr ellrr Jularbo-Kallelåtar 
tr\ Sr- >;r-- musik och dans. 

" M ^ V m m a r r Sörmlands spel-
mmmiT *« ~d c • Scrrulindska ung-

med •"? av Rekoine 
; tg f td : "'c .. r ett program era 
ac-a zjta uaers dans och mu-

sik från Selaön, Tosterön och Fogdö. 
"Och svinaherden satt på tufvan 

och sang" heter programmet. Det är 
gamla låtar och danser från Sträng-
näsorten som nu framföres för första 
gången mer offentligt. Spelmansför-
bundet har tagit reda på uppteck-
ningar av de gamla visorna och 
låtarna som spelades och sjöngs just 
i dessa bygder, omtalar förbundets 
ordf Arne Blomberg. Där finns spe-
lemän från förra århundradet som 
Per Eriksson från Helgarö, kantorn 
Robert J-zun'1 I ' " bei fi ;,-n Fogdö 
— han dog tor 100 år sedan — Karl 
Gustaf Andersson från Aspö, Hiimer 

Eriksson och Axel från Stallarhol-
men m fl. Deras musik spelas upp j:å 
onsdag. 

Vidare får publiken höra visan om 
den hemska olyckan 1835 utanför 
Strängnäs då tio Selaödrängar o;h 
hemmanssöner efter att gästat 
Strängnäs för ett krogbesök under 
slåtter vid Tynas kantrade i en 
gammal ökskock och di'unknade, 
FOLKET har tidigare skildrat denna 
olycka. Visan om denna var myckat 
spridd och ofta sjungen i Sträng-
näsorten. 

I programmet deltar åtta spelmän 

och åtta par dansare. 


