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Traditionell spelmansstämma 
anordnas på Torekällberget 

Med felor, näverlur och nyckelharpa och med sin entusi-astiske dirigent och ordförande Gustaf Wetter i spetsen möter fyrti sörmländska bygdespelmän upp på Torekäll-berget på söndag eftermiddag till sommarens traditionella spelmansstämma. Att rädda den gamla sörmländska folk-musiken och göra den populär för vår tids människor är huvudpunkterna på Spelmansförbundets program, berättar hr Wetter, och gamla sörmländska brudmarscher och dans-låtar är också vad hans spelmän kommer att bjuda Tore-källbergets söndagspublik. 
Men det blir inte bara Spelmans-

stämma på Torekällberget på sön-
dag utan också Folkdansgille. Spel-
männens trevliga underhållnings-
program kommer nämligen att in-
terfolieras av uppvisningar i gamla 
sörmländska folkdanser, och det blir 
ungdomar ur det livaktiga Hem-
bygdsgillet i Botkyrka, som kom-
mer att stå för den delen av pro-
grammet. Botkyrkadansörerna ger 
även en uppvisning i gamla högre-
ståndsdanser och kommer då att 
vara iförda tidstypiska dräkter. 

Söndagens festligheter på Berget 
äger rum på Råbygårdens tun och 
tar sin början kl. 14 med att både 
spelmän och folkdansare i sina färg-
granna gamla sörmländska dräkter 
med fanor och musik marscherar 
upp från Wetterholmska gården till 
Råbygården, där ett omväxlande 
program på närmare tre t immar 
följer. Mitt i uppvisningarna blir 
det en halvtimmes paus för folkle-
kar, och både gammal och ung får 
då tillfälle att delta under skick-
lig ledare från Botkyrka. För ba r -
nen blir det också fri entré, så a r -
rangörerna hoppas att få se många 
av de yngre i ringen. 

— Det är alltid ett litet vågspel 
att anordna en kostnadskrävande 
festlighet på Torekällberget i juni, 
berättar intendenten E. H. Berg-
quist vid ett samtal med Länstid-
ningen. Blir vädret fult, så uteblir 
publiken, och blir det för vackert, 

så reser man hellre ut på landet. 
Trots att vi de senare åren har 
kunnat bjuda på verkligt roande 
och intressanta program vid spel-
mansstämmor och folkdansdagar, 
har dessa tillställningar därför b ru -
kat gå med ekonomisk förlust. Alla 
verkliga Torekällbergsvänner upp-
manas därför att delta i Bergets 
trivsamma försommarfest. Ta bilen 
till Torekällberget i stället för ätt 
resa ut till landet om söndag, och 
regnar det, så ta paraplyerna med! 
Alla är varmt välkomna till årets 
Spelmansstämma och Folkdansgille! 
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Torekällberget 
SONDAGEN DEN 7 JUNI KL. 14 

Sörmländska bygdespelmän under ledning av 
GUSTAF WETTER och DANSLAG ur Botkyrka 

Hembygdsgille medverkar. 

Entré 1:50. Barn fritt. 

Torekällbergets Fest- och Programsektien. 

MÅNDAGEN DEN 8 JUNI 1959 

De församlade spelemännen dirigerades av förbundsordf. G. Wetter f rån Katrineholm. 

Folkfest pä Torekällberget 
när spelmän höll stämma 

Det var folkfest på Torekällberget i går. Sörmlands spelmansförbund ' — 
höll stämma och Botkyrka folkdanslag framträdde med sirliga dan-
ser. Cirka tusen personer hade mött upp för att lyssna till sprittande 
spelmanstoner och se folkdanser f rån gången tid men också för att 
n ju ta av färgprakten i klädedräkterna och för övrigt det varma och 
vackra försommarvädret. 



Spelmännen kom med fladdrande 
fanor och spelande Lästringelåten 
tågande in på Råbygårdens tun, där 
ds hälsades av smattrande applå-
der. Hälsningstalet hölls av hr Rune 
Andersson, som minde om den rika 
skatt av folkmusik vi har i vårt 
land och talade i berömmande or -
dalag om de spelemän som ägnar 
tid och krafter åt att föra arvet 
från fäderna vidare. Ordf. i Sörm-
lands spelmansförbund, hr G. Wet-
ter, Katrineholm, presenterade där-
efter de deltagande lagen och diri-
gerade musikanterna. Han berätta-
de att Sörmlands spelmansförbund 
är det äldsta i landet och bildades 
1925. Förbundet är också ett av df 
mest aktiva och landskapets folk 
låtar är nu till största delen upp 
tecknade av flitiga spelmän. 

När sedan de samlade spelmans-
lagen ytterligare värmt upp sig med 
några låtar framförde Södertälje 
manstarka spelmanslag med bravur 
en bukett låtar f rån Uppland och 
Sörmland. Man gladde sig åt folk-
musiken och njöt tillsammans av de 

mjuka och ändå kärvt vackra to-
nerna. I en paus i spelandet\över-
lämnade södertäljelagets ledare hr 
Folke Nordeman spelmanslagets di-
plom för väl utfört arbete till Sö- [ 
dertälje spelmanslags initiativtaga-
re och ordf. hr Thure Enberg samt 
till lagets kassör hr Gottfrid Carls-
son. 

(Forts, å sid. 4) 

Folkdanslagets ledare, hr Lars Gunnar Lindström med jru dansar 
en sirlig empiredans. (Foto Helge Gibe) 

i Folkfest p å . . . 
(Forts, fr först» sid.) 

Botkyrka hembygdsgilles folk-
dansare gladde torekällbergspubli-
ken med sirliga empiredanser i tids-
enliga kostymer från Karl XIV Jo-
hans dagar och gamla svenska folk-
danser i färggranna hembygdsdräk-
ter. På en grönskande matta av gräs 
och med vita björkar intill utgjorde 
folkdansuppvisningen en tjusande 

bild av svensk sommar. 
Spelmännen i sina tjocka dräkter 

var outtröttliga och hela stämman 
pågick i ett par timmar innan Gus-
tav Wetter strök svetten ur pannan 
och kommenderade "halt". Men då 
hade publiken, som dagen till ära 
kommit f rån när och f jär ran fått 
sig till livs en verkligt trivsam sön-
dagsunderhållning. 

T h a r r e 

Södertälje spelmanslags initiativtagare, hr Thure Enberg, fick mot-
taga diplom för sitt arbete. Han tackas här av ledaren för laget, 

hr Folke Nordeman. 


