
Arets spelmansstämma 
äg^r rum i Södertälje 
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Spelmannen Axel Fredrik Bergström, som även komponerade 
sina egna låtar, har valts som, symbol för årets Kringellek 

i Södertälje. 

SÖDEBTAUE: En hel vecka med musik och dans i Södertälje den 11— 
17 juni kommer att avslutas med stor riksspelmansstämma och utdelning 
av Zommärket. Den som får detta märke i silver har sedan rätt att kalla 
sig Riksspelman, vilket inom musikerkretsar är en ärad benämning. 

Det var genom att anordna den 
berömda spelmanstävlingen på Ge-
sundaberget år 1906 som Anders Zom 
lade grunden till 1900-talet spel-
mansrörelse. Till den första stämman 
hade han ritat ett märke 1 silver. 

Första gången uppspelning för 
Zommärket ägde rum var vid stäm-
man i Västerås 1933. Sedan har d,et 
delats ut vid olika riksspelmansstäm-
mor nmt om i landet. 1920 togs folk-
musiken upp som en punkt på Svens-

ka ungdomsringens program och 1925 
bildades den första folkmusikorgani-
sationen-, nämligen Södermanlands 
spelmansförbund. 

Arets spelmansstämma, som med 
tanke på förläggningen till Södertälje 
fått namnet "Kringelleken", inleds 
den 11 juni på Torekällberget och av-
slutas på samma plats den 17 juni. 
Vai^je dag blir det uppspelningar och 
tävlingar. Det blir också en debatt 
kring folkmusiken och dess framtid. 

Södertäljebor! 

Leta i släktarkiven 
efter spelmansfotoni 
• Hallå, alla södertäljebor med släktarkiv! Nu vill Söder-
manlands aktiva Spelmansförbund ätt ni tittar i gömmorna 
efter gamJa fotografier på spelmän från trakten. Det är inför 
den stora spelmansveckan i juni — i Södertälje — som Spel-
mansförbundet nu intensifierar sin insamlingsverksamhet. 

Först i Sverige 
med låt på lur! 
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• Lyft telefonluren, slå 0755/ 
305 80 — lyssna tUl sörm-
ländsk folkmusik! Det är Sö-
dermanlands Spelmansförbund 
som är först i landet med att 
presentera folkmusik per tele-
fon. Redan nu kan man ringa 
— och lyssna till Maima-byg-
dens spelmanslag och Vapper-
sta-Lasses magdebnrgerspel. 
Men riktig premiär blir det 
först den 28 maj! 

Man kommer att byta pro-
gram varje vecka. Meningen är 
att varva folbmusikliispelnlng-
ar med aktuell Information 
krin "Kringellek", den stora 
folkmusikveckan i Södertälje 

den 11—17 juni. 
— Vi vill sprida kännedom 

om det sörmländska, folkmusi-
kaliska kulturarvet och väcka 
vidgat intresse för vår verk-
samhet i landskapet, säger 
Arne Blomberg, ordförande i 
Södenuanlands Spelmansför-
bund. 

Men vi tror ocksä att m&nga 
spelmän kommer att utnyttja 
telefonsvararen för att för 
bättra sin spelstU, för att lyss-
na in "den rätta dialekten"! 
De första veckorna blir det se-
kelskiftesspel 1 telefonen — 
med polka och hambopol-
kett! 
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Vappersta-Lasse 
på Häradsgården 

mm 
- -=- — -

T g 

i. 

Den här trion med Vappersta-Lasse i spetsen underhöll pen-
sionärerna på Häradsgården med sprittande musik. 

VAGNHÄRAD: Tvä musikanter 
från Stockholm, Ake Delleby och 
Mats Blomkvist, reste på torsdagen 
ned till Häradsgården i Vagnhärad 
och underhöll, tillsammans med 
Vappersta-Liasse, pensionärema 
med musik och sång. För Vapper-
sta-Lasses del blev den här mu-
sikstunden en extra liten uppmjuk-
ning inför uppspelningen vid riks-
spelstämman och Sörmlands Spel-
mansförbunds 50-årsjubileum i Sö-
dertälje i pingst. Med sitt Magde-
burgerspel kommer Vappersta-
Lasse då att delta i uppepelftingar-

—• Men vi vill också gärna ha 
gamla dansbilder. Vi ä r överhu-
vudtaget intresserade av allt 
material — foton, noter, upp-
teckningar — som rör sörm-
ländsk folkmusik och dans; sä-
ger Arne Blomberg, ordförande 
för Södermanlands Spelmans-
förbund. Och helst söker vi ma-
terial så långt t i l lbaka i tiden 
som möjligt! 

Egentligen ha r de sörmländ-
ska spelmännen redan s ta r t a t 
sin "Kringellek" — som man 
döpt folkmusikveckan i Söder-
tälje tUl, den 11—17 juni — med 
en Uten bildutstäUning på J ä r -
nabiblioteket. "Morfarsfars 
dansmusik" heter den. 

L«e gamla f ina spelmansport-
rä t ten på utställningen ha r 
samlats in av en södertäljespel-
man — Thure Enberg. 

— Under en fem—sex år ha r 
j ag j aga t gamla bilder. J a g ha r 
gå t t ef ter gamla uppteckningar, 
letat ef ter namn, adresser. J a g 
ha r sökt ef ter anhöriga till de 
gamla spelmännen, p ra ta t med 
bekantas bekanta. 

Och ibland har det gett resul-
t a t — som nä r j a g hi t tade den 
f ina bilden av södertäljespel-
maniien F rans August Pet ters-
son (1854—1939). P å vår bild 
höjer han al lvarsamt s t råken i 
yrkesfotografens ateljé, berät-
t a r Thure Enberg. SIDAN 10 

na om Zommärket. Zommärket är 
den mest eftertraktade utmärkelsen 
för vårt lands spelmän. Den som 
erövrar detta märke i silver har 
rätt att kalla sig riksspelman. 

Vappersta-Lassea framträdande 
på dragspel i sammanhangeit är 
egentligen bara ett inlägg i den 
debatt om folkmusikens folklighet 
som hålls den 16 juni i samband 
med riksspelstämman. Han tycker 
det är fel att bara fiolen skall re-
presentera folkmusiken. Dragspels-
musik är ännu mer folkmusik, tyc-
ker han. 

• Leta. Forts. fr. »W-1 

Sex års 
bildjakt 

, _ P å pastorsexpeditionerna 

r i B g c ! l ä m a , H ö l ö , T v e t a - h a r 

' ett spelmansregister for new 
; » l ö r m l a n d ! 
1 turligtvis ha speimanspv 
i — ^ • ^ ^ ' " ' c Ä e r d u k e 

# — Vi söker både gamla spelmansportratt och dansbilder, 
säger Thure Enberg, Södermanlands SpelmMnsförbund, och 
visar det fina porträttet på spelmannen Frans Atigust Pet-
tersson från Södertälje. 
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250 spelmän på stämma i Södertälje 
^Wröken folkmusik^^på telefon nyhet • t e t ; 
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Det drar i hop sej till det stora kulturevenemanget 

"Kringellek" i Södertälje den 11—17 juni. Arrangörer 
för sommarens största sång-musik- och dansarrange-
mang i Södermanland är Södertälje kulturnämnd. 
Rikskonserter, Svenska ungdomsringen, Sörmländska 
ungdomsringen och Södermanlands spelmansför-
bund. Det blir alltså en hel vecka med musik och dans 
och avslutas med riksspelmansstämma med utdelning 
av Zorn märket. Märket i silver ger ägaren rätt till titeln 
riksspelman. Symbolen för "Kringelleken" i Södertä-
lje är den legendariske riksspelmannen Axel Fredrik 
Bergström, Tystberga född 1856 och död 1945. 

Sune Ahberg, Oxelösund, oni-
talar för FOLKÉTÄ att man har 
fått 105 anmälda spelmän till 
.uppspelningen för Zornmärket 
och 250 spelmän och folkdansare 
i övrigt kommer att delta i 
"Kringellek-"Kringellek" i Sö-
dertälje. 

Det börjar den 11 juni, Annan-
dag pingst alltså, med jubile-
umsstämma i vilken spelmän 
och dansare från hela landet del-
tar. På Torekällberget. Dagen 
därpå blir det körafton med 
sörmländska visor i körsättning. 
Den 13 framträder radiojazz-
gruppen med sångerskan Kisa 
.Magnusson den 14 blir det olika 
slags danser och musik från tre 
länder, den 15 spelar de flesta av 
landets bästa spelmän svenska 
låtar. 

Lördagen den 6 blir det fo-
lkdansuppvisningar av nordiska 
folkdansare och Cremébalettens 
"Vöndevaggelium" 
— Söndagen den 17 juni avslutas 
"Kringellek" med riksspel-
mansstämma och till detta eve-
nemang väntar vi en publik på 
sådär 10 OOOpersoner. Fjolårets 
riksspelmansstämma hölls i Fal-
kenberg och blev en stor succé, 
säger Sune Ahberg. 
I samband med "Kringellek" 
bjir det även utställningar. I To-

rekällberget ordnas expon 
Sörmländska spelmän. I Estrads 
foajé finns expon "Folkets kul-
tur". Biblioteken i Järna, Väs-
tergården och Södertälje ordnar 
en utställning med titeln "Mor-
fars fars dansmusik" och i 
Konsthallen i Södertälje blir det 
en expo med svensk färggrafik. 

Lördagen den 16 juni ordnas en 
debatt om zo-
rnmärkesuppspelningarna och 
folkmusikens folklighet. Beträf-
fande "Zornmärket" är den 
kanske den mest eftertraktade 
utmärkelsen för vårt lands sjiel-
män. Dess valör i silver berätti-
gar ägaren till titeln "riksspel-
man". 

Södermanlands spelmansför-
bund torde var först i landet med 
att presentera folkmusik per te-
lefon. Detta sker via en telefon-
svarare, en "Fröken folkmusik", 
som per tråd kommer att överfö-
ra sörmländsk folkmusik till in-
tresserade i hela landet. 

— Det är meningen att man 
skall byta program varje vecka. 
Premiär för nyheten med "Frö-
ken folkmusik" blir den 28 maj. 
Det blir mest musik från sekels-
kiftet som kommer att presente-
ras i telefon de första veckorna. 
Numret är 0755/30 580. 

L Ä N S T I D N I N G E N Torsdagen den 24 maj 1973 

Arbete i Sommarlust 

250 anmälningar frän hela lan-
det har kommit tUl "Kring-
ellek" — folkmusikveckan i 

. juni som blir sommarens största 
evenemang i Södertälje. Arran-
görenas högkvarter ligger i 
"Sommarlust", 1 sekeLskiftes-
villan, hemma hos Arne Blom-
berg — Södermanlands Spel-
mansförbunds ordförande. Där 
har arbetsgrupper på 7—50 
personer träffats för att arbeta 
f ram Södertiljes storsatsning 
på. folkmusik och folklig 
dans. 

• Bland gästerna till Kring-

ellek hoppas man att få se spel-
mannen Carl Gustaf Axelsson 
från Flodafors som vann den 
första "spelmanstävlingen" i 
Södertälje — för 50 år sedan! 
Förutom de stora scenprogram-
inen under spelmansveckan blir 
det också uppspelningar på 
sjuldius, pensionärshem, i varu-
hus och butiker. 
• Få bilden: Arrangörsträff i 
"Sommariust" inför spelmans-
veckan — f r v Lillemor Wen-
nerström, Bo Claesson, Allan 
Ljungdahl, Arne Blomberg och 
Eva Liljedahl. Foto: Kjell Gus-
tavsson. 

Kringellek med ny 
balett av Cramér ir 

Nu kan LT presentera det 
fullständiga programmet 

till "Kringellek" —folkmusik-
veckan i Södertälje den 11—17-
juni. Veckan arrangeras 

i av Södertälje kulturnämnd 
(ekonomiskt huvudansvarig) 
och Rikskonserter som bidrar 
med statliga pengar — tillsam-
mans med Södermanlands Spel-
mansförbund, Sörmländska 
ungdomsringen och Svenska 
Ungdomsringen för Bygdekul-
tur. 

Programmen är dels fria 
aktiviteter, dels förlagda på 
kommunens, scen Estrad, där 
biljetter säljes i vanlig ordning. 
Mer än hälften av tillgängliga 
biljetter har redan bokats inför 

' långväga resenärer! Förköp .till 
följande program på Estrad 
börjar redan nu på måndag — 
den 28 maj! 

Tisdag 12/6 Folkvisor från 
I Södermanland med Södertälje 

Körsällskap • och Södertälje 
kammarkör. Specialarrange-
mang under medverkan av 
spelmän. 

Onsdag 13/6 RJG-Spektrum 
med Radiojazzgruppen och Kisa 
Magnusson. 

Torsdag 14/6 Stabbdans, Tre-
polsk och TVotto. Ensemblen 
Trotto från England spelar på 
ålderdomliga instrument. Dans-
ka polskor presenteras av en 
gästande grupp. Järna-Tu-
ringe folkdansgille visar myc-
ket intressanta svenska danser, 
som har instuderats under led-
ning av Henry Sjöberg, Rön-

jiinge. 

Fredag 15/6 "Svenska lå-
tar", ett .scenprogram som 
omfattar mänga tiotal band. 
Under kvällen får vi möta bl.a. 
"ö-gruppen" med Ceylon Wal-

)in i spetsen för 10—12 spelmän 
och andra fina gäster. 

Lördag 16/6 "Dansar" är ett 
gammalt fint ord för program-
met med Norska Springleiksla-
get som har med sig danser 
från hela Norge. Sibbo folk-
d ^ l a g — från vänorten till 
J äma — presenterar finsk folk-
dans, medein Rågödanslaget på-
minner oss om det gamla Sveri-
ge — såsom traditionen har be-
varats på Rågön, Estland. Det 
estniska laget "Kassari" i sin 
tur visar steg och turer som är 
äldre än vad åskådaren 
tror! 

Söndag 16/6 nattiné med Cra-
tiérbaletten. Ivo Cramérs nya 
fcalett — "Kolingen, svärmor 
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