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50-tal inbjudna informerades 
om verksamheten i Oxelö Gille 

..' v . * r 

OXELÖSUND: Ett 5«-tal inbjudna, anhöriga och vänner till ungdomarna i Oxelö Gille, deltog 1 söndagens 
informations- och trivselträff pä Fritidsgården. GiUesordföranden Sune Äberg skötte ruljansen med hjälp av 
sin fru Maud och många lek- och danslystna barn och -ungdomar. Kaffeservering, lottförsäljning m m in-
gick i programmet. 

—Anledningen till den här sam-
mankomsten är behovet att skapa 
bättre kontakt med barn- och ung-
domslagens föräldrar och att infor-
mera dem om verksamheten, upply-
ser Sune Åberg. Vi vill också skaf-
fa pengar till den planerade resam 
till Nynäshamn genom försäljning av 
lotter mm. 

Sune Åberg berättade-om Svenska. 
Ungdomsringens ; orgahisation och 
verksamhet samt om Oxelö Gille. Där 
finns omkring 40 äldre medlemmar 
och ett 70-tal i ungdomsgrupperna i 
åldern 10—13 år. 

Gillesordföranden '« presenterade 
också ledarna och spelmanslaget och 
berättade om den planerade verk-
samheten. Bl a upplyste han om att 
midsommarfirandet iA.år har överlå-
tits på .Oxelo Gille av kulturnämn-
den, som .'-annars svatar för detta. 

V -
I Nynäshamn den i'4—15"'juni blir 

*dét bäm- och ungdomsträff för folk-
danslag från hela distriktet. Oxelö 
Gille representeras av ett 50-tal ung-
domar, som skall delta i Barnens Dag 
i Nynäshamn tillsammans med övri-
ga folkdanslag i distriktet. Folkdans-

laget i Nynäshamn svarar för de lo-
kala arrangemangen. 

Under samvaron på söndagen bjöd 
man på dansuppvisning av ungdo-
marna, spelmanslåtar av spelmans-
laget, gammaldans och sånglekar för 
alla de närvarande. Gästerna hade 
också tillfälle att se på film och bil-
der från gillets verksamhet 

Genom en lista som gick rum kom 
man fram till, att det finns möjlig-
heter att bilda en föräldraförening 
till gillets ungdomar. Därigenom kan 

Hos ett par av spelmännen står här fru Maud Åberg med 
S-årige sonen Stefan. Liksom "spelkvinnan" Greta Andersson 

och spelmannen Arne Jansson har de sina granna 
sockendräkter på sig. 
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En musikalisk händelse... 
ISO spelmän och dansare 
på årets spelmansstämma 

På Kristi Himmelsfärdsdag — 
nu på torsdag — anordnar Sö-
dermanlands Spelmansförbund 
årets största spelmansstämma, ja 
kanske den största i Sörmland 
sedan 1965 då förbundet firade 
40-årsjubileum. 

Stämman — som äger rum på 
Torekällberget i Södertälje — är 
anordnad så att åskådaren pla-
ceras i händelsernas centrum. 
Under två timmars tid är näm-
ligen museets alla gamla bygg-
nader fyllda av spelmän och 
dansare från inte bara Sörm-
land utan också flera andra 
landskap. 

Programmet som bjuds är syn-
nerligen innehållsrikt. Publiken 
får tillfälle att höra både fiol, 
nyckelharpa, klarinett, spilopipa, 
kohorn, bockhorn och magde-
burgerspel. På ett par ställen 
bjuds det på folklig sång och på 
många ställen dansas det. 

Dansen har fått en mycket 
framskjuten ställning på stäm-

man och det med rätta ty folk-
musikens funktion har ju alltid 
varit musik till dans. Stämman 
utgör ett unikt tillfälle att få se 
bland annat äldre sörmländska 
polsketyper och 1700-tals kont-
radanser så autentiskt som man 
i dag kan framställa dem både 
vad det gäller framförande och 
miljö. 

150 spelmän och dansare 

Totalt kommer närmare 150 
spelmän och dansare att upp-
träda på ett femtontal platser. 
Det blir Torekällbergets största 
satsning under året. 

Stämman, som börjar redan 
klockan 13 avslutas med att alla 
grupper under musik tågar till 
scenen där Gustaf Wetter leder 
ett timslångt scenframträdande 
med närmare hundra medver-
kande spelmän. Där bjuds det 
både allspel och solistframträ-
danden av Sörmlands alla spel-

manslag och de många utsock-
nes gästerna. 

ie Gamla instrument och 
svarta får 

För att hjälpa besökarna att 
hitta rätt delas det ut kartor 
över området med de olika 
grupperna angivna och Söder-
manlands Spelmansförbund pas-
sar också på att fråga publiken 
vad den egentligen tycker om de 
olika arrangemangen. Det gör 
man med ett frågeformulär. 

Förutom de många framträ-
dandena med folkmusik och 
folkdans pågår givetvis Tore-
källbergets alla övriga aktivite-
ter. Man har för stämman ord-
nat en speciell utställning med 
folkliga musikinstrument och 
vävkammaren, hökarborden och 
det nyöppnade krukmakeriet är 
i full gång. Bland de många 
djuren är för närvarande de 
små svarta lammen alla barns 
förtjusning. 

102-åring i Hölö 

har avlidit ^ 

Hölö kommuns näst äldsta inne-
jvånare, förre lantbrukaren Karl An-
dersson, Häggnäs, har avlidit i en 
ålder av nära 102 år. Med Karl An-
dersson har inte bara en erkänt 
skicklig lantbrukare utan också en 
mångbetrodd kommunalman, intres-
serad föreningsmänniska och bygde-
spelman gått ur tiden. 

Karl Andersson var född vid Fur-
holmen i Vagnhärad men kom till 
Häggnäs med föräldrarna redan i 
ungdomsåren. 1901 övertog han lant-
bruket och drev det till 1928 då so-
nen Olle övertog gården. 

Karl Andersson var en förutseende 
lantbrukare med vaken blick för allt 
som var utvecklingsbart Han star 
tade också potatisodling, vilken so 
nen senare utvecklade till stordrift. 
Jordbruket närstående organisatio-
ner intresserade honom i hög grad 
och särskilt inom hushållningsgillet 
var han verksam. 

En sä driftig man som Karl An-
dersson kom självfallet med i sköt-
seln av kommunens angelägenheter 
och det är betydligt lättare att räkna 
upp de nämnder och styrelser som 
han inte var verksam inom i stället 
för de han var engagerad i. Särskilt 
lång tid var han verksam i kommu-
nalnämnden där han hade mandat 1 
30-talet år. Även inom kyrkans för-
valtning hade han uppdrag. 

Karl Andersson var tidigare en 
hängiven fiolspelare och i yngre år 
var han en mycket anlitad spele-
man. En del av hans kunnande och 
vetande om gamla låtar räddades till 
eftervärlden så sent som i fjol då 
Södermanlands Spelmansförbund be-
sökte honom och nedtecknade hans 
uppgifter. 

Att Karl Andersson överlät gården 
till sonen för mer än 40 år sedan 
innebar inte att lian drog sig till-
baka till en sysslolöshet Tvärtom 
var han verksam långt senare i lant-
bruket och ännu när han närmade 
sig de 100 åren följde han utveck-
lingen, inte minst inom jordbruket 
Han förblev en, på sitt sätt, verk-
sam man ännu till strax före »in 
bortgång. 

Närmast sörjande är sönerna Per, 
vågmästare, Hedemora, Olle, lantbru-
kare, Häggnäs och Tore, läroverks-
lärare, Örnsköldsvik, med familjer. 
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