
Lördagen den 7 maj 1988 

Riksspelstämman 
i Sörmland 1990 

Riksspelmansstämman 
1990 kommer att genom-
föras i Sörmland. 

Sörmlands spelmans-
förbund och Sörmländska 
ungdomsringen har fått i 
uppdrag att stå för den 
stora folkmusik- och folk-
dansfesten. Nu går man 
ut till kommunerna i 
Sörmland för att avgöra 
var riksstämman ska gå. 

— Eskilstuna har bra för-
utsättningar, säger Bo 
Björkman som basar för för-
beredelserna och själv är 
Eskilstunabo. 

Riksspelmansstämman 
genomförs varje sommar, i 
år i tusenårsjubilerande 
Skara. På stämman kan 
spelmän från hela landet 
spela upp inför en jury för att 
få Zornmärket i brons eller 
silver. Den som får silver-
märket kan titulera sig riks-
spelman. 

• Hel vecka 
Uppspelningarna pågår i 

flera dagar inför den verk-
liga stämman. Och med folk-
dans, konserter och uppträ-
danden brukar det bli en hel 
vecka med folklig kultur. 

— Det brukar dra mycket 
folk, säger Bo Björkman. 
Det blir ett riktigt turistjippo 
för den kommun som vill 
vara med och arrangera. 

Det är femton år sedan 
Sörmland hade en riksspel-
mansstämma senast, 1973 i 
Södertälje. Därför har nu 
riksförbunden vänt sig till 

Sörmland för att de ska ar-
rangera stämman 1990. Och 
alla kommuner i länet samt 
Södertälje och Nynäshamn 
har fått en förfrågan om man 
vill vara med och arrangera 
stämman. 

• Ideellt arbete 
— Riksspelmansstämman 

bygger på ideellt arbete, sä-
ger Bo Björkman i Sörm-
ländska ungdomsringen och 
ansvarig för planeringen in-
för riksspelmansstämman. 

— Vi står själva för allt 
ideellt arbete, men vi behö-
ver stöd från kommunen 
med till exempel lokaler, 
möjligheter till utspisning 
och pengar till marknadsfö-
ring. 

Det krävs både en stor ut-
omhusplats och en reträtt-
plats inomhus om det skulle 
bli regn. Dessutom krävs ut-
rymmen för övningsspel, för 
enklare logi och utspisning. 

• Eskilstuna bra 
— Eskilstuna har bra för-

utsättningar med bra utrym-
men i Parken Zoo, Teatern 
och Folkets hus, säger Bo 
Björkman. Vi har också ett 
nytt aktivt spelmansgille 
som kan hjälpa till. 

— Men jag vet också att 
man i Vingåker är intresse-
rad av att ha riksspelmans-
stämman i samband med 
Vingåkersdansen som de har 
varje sommar. 

Nu har kommunerna en 
månad på sig att visa sitt in-
tresse för riksspelmans-

— Vi hoppas att 1990 års riksspelmansstämma blir till 
en hel vecka av både folkdans och folkmusik, säger Bo 
Björkman i Sörmländska ungdomsringen. 

stämman. Sedan avgör ar-
rangörerna vilken kommun 
som ska få en av 1990 års 

sommars stora musikhän-
delser. 
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