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L[ANSTIDN1NGEN- Fredaqen den 24 maj 1968

Originell spelmansstamma
popular pa Torekallberget

Folkmusikanter och dansare satte sin eftertryckliga pragel pa Torekallberget under torsdagen. Under ett
par timmar spelades och dansades det i stugor och pa backarna och uppenbarligen var Spelmansstamman
pa Torekallberget av modell 1968 ett arrangemang med publiktycke. I ett notskal gavs glimtar av svunna
tiders folkmusik och danser pa bortat ett 20-tal olika stallen och trots att vadret var lite ostadigt var pu-
bliksiffran god.

Det var alltsa Sbrmlands spel-
mansfbrbunds traditionella Tore-
kallbergsstamma, som arrangerades
tillsammans med Torekallbergets
programledning. Spelman fran hela
Sbdermanland deltog och dessutom
fran Vastmanland, Narke och
Stockholm. Fran Stockholm kom
ocksa diansare, siom med Henry Sjb-
berg som inspicient visade hur man
rbrde sig i dansens virvlar under
fbrra seklet och tidigare.

Drygt 100-talet spelman var i ak-
tion och efter en inledande informa-
tion fran scenen pa Rabytunet •—
vilket fick utgbra en mindre lyckad
ersattning for ett programblad till
publiken — delade lagen och dan-
sarna pa sig och placerade sig pa
olika stallen i stugor, paviljonger
och andra utrymmen och drog sina
specialiteter efter en viss plan som
val fra'mst Sbrmlands spelmansfbr-
bunds ordfbrande Arne Blomberg,
Sbdertalje, utformat, med sikte pa
att fa fram intressanta tidsbilder i
folfcrnusiken och aven det provinsi-
ellt typiska.

Nu gick val en del av detta fbrlo-
rat just genom att publiken som
kom och gick inte fick nagon bver-
siktlig information om begivenhe-
terna, men bverallt fastnade den i
klungor kring aktbrerna. Mitt i allt
detta gick nestorn Gustaf Wetter
fran Katrineholm och njbt. — Det
har ar verkligen stprslaget, sade han.
Sa mycket och sa varierande kan
man alltsa gbra for en sadan har
tillstallning. Jag hoppas det har Jar
en fortsattning i samma stil. Dar-
med skulle sakerligen folkmusik och
dans fa den publik den inte bara
behbver utan som den ocksa ar be-
rattigad till som traditionsbarare.

Det skulle vara meningslbst att
bara tala om vilka det var som spe-
iade under de tva inledande tim-,
m^rnB-umen Sa mvcket kan sagas
att i Biborgspaviljongen var det Ny-
kopingshus Spelmansgille och i Pa-
?elska garden hbll Sbdertalje spel
namslag till.

I KUNGSSANGEN
Pa andra vaningen i Strbmstedska

mset satt Bertil Rydberg fran Ore-
>ro lans spelmansfbrbund med ett
>ar kolleger. Han tronade med yvigt
kagg i "kungssangen" och beratta-
e om de latar de gned fram och
'ar var bland amnat Sveries Radio
ramme och fick nagra latar pa sitt

stora sal bankade
g en rad spelmanssugna ungdomar
A dansade sbrmlandspolskor och
/anpa det nagra fran Kolmlrdens

slag spelade ™S

ostgotska latar
,, ans^e ett
ungdomar engelskor och vast

k H±iar SP6l?de °ch ner* i den
Holmbergssalen spelade Daga

och dansade en grupp

.morka vaggarna med

TRADITIONELLT REGN
'et borjade regna lite fbrsmadligt
programchefen Rune Anders

^en. Gustaf Wetter
e den som vanligt nagot im-
;iera*och fen skulle vara vSd
yhandlmg for sig. Har kan bara
S?raS,-att tr°ts ^g^kvattarna
^»ade storre delen av publiken
r"eimtn fran olika "5 visade
tardigheter liksom dansare
gastande utlanning ibland pu-

n/ fragade fbrvanat om det
igen brukar vara sa intressan-
ajcer pa Torekalberget varje

ELjL_ Text: Gny
Bild: Matts

I den morka och murriga Holmbergssalen dansades det 90-tal och Daga spelmanslag spelade. I
glider Christina Baath ifran sin kavaljer Lars Bonback, medan Torsten Bosell till hoger bugar
Agueta Backlund. I bakgrunden Karin Andersson och Arne Svensson i position.
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