
Först i Sorunda på 35 år: - i w Ä r i . 'A-6* 

Kadrilj och kämpalekar 
på spelmännens stämma 
+ Södermanlands ålderman bland folkmusikanter — Gustav Wetter — och hans. spelmän 

från Katrineholm stod i björkskuggan och övade en skänklåt innan de gjorde entré på den 
saftigt gröna idrottsplanen i Sorunda vid söndagens spelmans stämma — den första i Sorunda 
på 35 år. Många i den stora publiken var klädda i vackra och fantasifulla Sorundadräkter. 

Kadrilj . . Forts. fr. sid. 1 

Stämman blev en stor publik-
succé. Varken parkeringsplat-

serna eller grässlänterna ville 
räcka till denna söndag när allt 

— SISTA SIDAN — 

vad Södermanland har av spel-
män hade samlats til! stämma* 

Glädje i öga och fot hade Katrineholms spelmän när de spelade på so ldagens spå man*stämma i Sorunda. 
Med var åldermannen bland Södermanlands spelmän —» Gustav Wetter — i praktfullt röd väst och gula 
byxor. 

Oskarssons bockar 
och dräkthistoria 

Redan vid den inledande hög-
mässan i Sorunda kyrka hade 
400 personer samlats. Dubbelt 
vad man hade väntat! Kyrko-
herde Allan Roland predikade 
och sörmländska spelmän spela-
de gamla sorundalåtar. Medver-
kade gjorde också Grödinge 
duktiga ungdomsorkester. 

* SORUNDASÅNG OCH 
DRÄKTHISTORIA 

Vid kyrkkaffet fick man höra 
den äldsta varianten av Sorun-
dasången sjungas av Lars Gus-
tav Olsson. 

Fru Margit Hultman — som 
vet det mesta om folklig dräkt-
historia — berättade om de oli-
ka färgr ika varianterna på so-
ruridadräkten. Hon presenterade 
också andra vackra dräkter som 
hon fann representerade på 
stämman. 

Sedan följde vacker inmarsch 
med fanor och folkmusik till 
Sorundas idylliska idrottspark. 
Och bilarna stannade i långa ra-
der ute på Nynäsvägen, locka-
de av det färggranna skådespe-
let. 

* KADRILJ OCH 
KÄMPALEKAR 

Nynäshamns folkdansgille 

dansade en vacker Landskrona-
kadrilj i sensommarsolskenet. 
Fin publikkontakt hade också 
de duktiga små dansarna i So-
runda barndanslag. Uppträdde 
gjorde också Sorundas eget 
folkdanslag. 

För musiken svarade Söder-
tälje spelmanslag och spelmän 
f rån bl.a. Katrineholm, Valla 
och Nyköping. 

Sedan var det dags för hår-
dare tag i en uppvisning av 
gamla och nya kämpalekar. 
Det var medlemmar i Sorunda 
idrottsförening som agerade i 
dragkamp och låg på stol — | 
ledda av Lasse Berggren. 

* OSKARSSONS 
BOCKAR 

Stämman avslutades med 
samkväm, supé och dans i So-
runda bygdegård. Inga Ekbom, 
Sorunda, berättade om socken-
specialiteter som Oskarssons 
bockar och Sorundaljusstaken. 
Hans Bergendahl berättade om 
Sorundatårtan och alla dess för-
falskningar. Men mest blev det 
glad och uppsluppen dans till 
musik av spelmän som vet hur 
de gamla låtarna skall spelas . . . I 

TEXT: DUKE 
BILD: KJELL 

Det mesta om dräkthistoria vet Margit Hultman. På stämman berätta-
de hon 0111 sorundadräktens historia och presenterade olika vackra 
dräkter bland publiken. Här är det Ingegard Nordström, t.v. som får 

sin dräkt demonstrerad av Margit Hultman. 

Bejublad uppvisning gjorde de näpna dansarna i Sorundas eget barn-
danslag. 


