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Spelmän firar 
på Nyköpingshtts 

NYKÖPING (SN): Myc-ket musik, dans och lekar blir det på Nyköpingshus i helgen. Då firar Söderman-lands Spelmansförbund 60-årsjubileum. I samband med detta håller man en spelmansstämma i Nykö-ping. 
Publiken bjuds på ett stort urval av både lokala och mer kända förmågor. Eller vad sägs om ett program om "Kalle Jularbo" framfört av Rolf Dahlström och Nykö-pings dragspelsklubb, "Visor på huset" med bland andra Sid Jansson och Liliane Hå-kansson och mycket mer. 

Presentatör för hela pro-grammet kommer Gnesta-Kalle att vara. 
Flera spelmansgillen från Södermanlands Spelmansför-bund deltar naturligtvis ock-så. Nyköpingshus Spelmans-gille finns med och kommer att spela traditionell sörm-ländsk musik. 

Övat länge 
— Vi har övat länge inför det här, och naturligtvis hop-pas vi att allt går bra på sön-dag, säger Ellert Skog från Nyköpingshus Spelmansgille. 
Nyköping har tidigare varit platsen för många av Söder-

manlands Spelmansförbunds jubileum. Här firade man bå-de 40-årsjubileumet 1965 och 50-års jubileumet 1975. 
Just nu pågår också en ut-ställning i Konsthallen i Nykö-ping om förbundets tillkomst och historia, och den sörm-ländska folkmusikens utveck-ling så långt som 300 år till-baka. 

700 är med 
Södermanlands Spelmans-förbund är landets äldsta. Nu-mera har man 700 medlem-mar, de flesta från Söderman-land. Men några i övriga de-lar av landet och även utom-

lands. Ättlingar till sörmlän-ningar har hört av sig till för-bundet och blivit medlem-mar. 
En amerikansk familj har hört av sig till Södermanlands Spelmansgille och frågat om de kunde få komma och spela i helgen. De kallar sig "The Lundins family" och spelar svensk folkmusik. 
— Det vore naturligtvis ro-ligt om de kom, säger Arne Blomberg, verksam inom Sö-dermanlands Spelmansgille. Men även om de inte kommer har vi många andra roliga och intressanta saker att bjuda publiken på i helgen! 

Gomorron! 
I dag går solen upp klockan 4.46 och ned klockan 21.09. 
Dagens namn: Tage. 

I morgon går solen upp klockan 4.48 och ned klockan 21.06. 
I morgon: Arne. 

Här är arrangörerna bakom helgens spelmansstämma på Nyköpingshus; frh Arne Blomberg, Eva Thunér, Sören Olsson och 
Ellert Skog. 


