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Spelmännens jubileumsstämma: 

Lädervals och rfiagdeburgerspel 
träskofiol och släng-polskor ! 

— Ovanligt samstämt. Det är minsann en axman kvalitet på 
samspelet nuförtiden, sade Gustaf Wetter — med 105 spel-
mansstämmor i Sörmland bakom sig — och myste i solen inne 
på Garverigården på Södertäljes Torekällberg. Där övade 
en manstark grupp sörmländska spelmän minuterna innan 
man marscherade till Råbygårdens tun för att öppna årets 
jubileumsstämma för Sörmlands spelmän. Mest applåderat 

— standardväder för en spel-
mansstämma på Torekällberget, 
log Arne Blomberg, orlförande 
för Södermanlands spelmans-
förbund, och såg upp mot de 
regrntunga eftermiddagsmolnen. 
I dag blir det mest en ordinär . 
spelmansstämma — med litet 

' gyllne jubileumskant. 
— Våra långväga gäster 

kommer först på allvar till 
torsdagen när uppspelningarna 
börjar för Zornmärket. Men re-
dan har vi gäster här f rån Skå-
ne och Danmark! 

GÅNGLÅT UNDER 
GULLREGNET 
Det var rörligt och livligt på ti-
diga eftermiddagen uppe på To-
rekällberget — med lekande 
barn, spelmän i färgglada folk-
dräkter och en alltmer tätnande 
skara publik. 

Så spred sig de vackra toner-
na av en äktsörmländsk gånglåt 
under gullregnet och de åldriga 
trädkronorna kring Torekäll-
bergets damm. Och spelmännen 
vandrade upp mot Råbygården. 
Deras vackra dräkter speglade 
sig i dammens vatten. I spetsen 
gick Thure Enberg f rån Söder-
tälje med Spelmansförbundets 
gyllne fana — och Gustaf Wet-
ter gav takten med svängande 
stråke. 

"EN ÄRA FÖR 
KOMMUNEN" 
— I vår strävan att öka kom-
munens kulturutbud har vi 
f rämst inriktat oss på att nå ut 
till allt fler människor. Här har 
spelmännen och folkdansarna 
en insats att göra av stor bety-
delse. Vi i Södertälje kultur-
nämnd är glada . a t t dagens 
spelmansstämma och den stora 
riksspelmansstämman kommit 
att förläggas till Torekällber-
get. Det är en ära för kommu-
nen! Och folkmusiken och folk-
dansen hör naturligt hemma pä 
Torekällberget, sade rektor Stig 
Stenbom, ordförande i Södertäl-
je kulturnämnd, när han invig-
ningstalade på jubileumsstäm-
man. 

Så överlämnade Arne Blom-
berg första exet aV ett nyutgi-
vet vykort till rektor Stenbom 
— med den gamle spelmannen 
Axel Fredrik Bergströms bild. 
Den gramle Ludgo-spelmannen 
har blivit något av en symbol 
för hela Kringellek-veckan. 

"EN, TO, TRE" 
Scenprogrammet inleddes med 
allspel. Först upp på scenen var 
Vappersta-Lasse med ett av 
sina 300 magdeburgerspel. 

— En, to, tre! Se på mig och 
se glada ut, sade Gustaf Wetter 
till alla de sörmländska spelma-
nen under scenens gfröna reg^n-
presenning. 

Gustaf Wetter — en av 
Sörmlands finaste låtuppteck-
nare och vördad hedersordfö-
rande i Södermanlands Spel-
mansförbund — anförde sedan 
sina spelmän med eleganta böj 
av vänsterhandens fingrar och 
temperamentsfulla fotstamp. 
Han stod färgstark i solen — i 
svart rock, blå strumpor, gula 
byxor med röda knäband. 

LAT PRAN KUSTEN 
— Många av låtarna f rån kus-
ten och skärgården i Sörmland 
har gåt t förlorade. Men några 
har tecknats upp, berättade 
Gustav Wetter och presenterade 
en låt, efter Robert Nordström 
från österhaninge — som t jä-

»ÄiSSsSSSK 
^ 87-årige Ivar Boström från Valla lät stämmopubliken 
lyssna till några valser efter sin far — de sörmländska "val-
sernas konung", Alhert Boström.' 
nade dräng hos prästen och i 50 
år var med i kyrkokören, "i 
den heliga sångens t jänst" . 

— Jodå det tar sig! Jag har 
varit med i snart 50 år och 
spelmännen spelar sina låtar 
bara bättre och bättre, sade 
Gustaf Wetter nöjt och så spe-
lade man cn glad polska — 
upptecknad efter en lotsförman 
i Oxelösund. 

DANSANTA BRUDAR 
Nästa punkt på programmet 
var en brudpolska efter "LiJI-
Gustav", Gustav Andersson i 
Eskilstuna — "en förträffl ig 
spelman f rån förbundets barn-
dom". 

— Brudpolskorna spelades 
inte så fort. Bruden var skyldig 
att dansa inte bara med sina 
närmaste släktingar utan även 
med honoratiores. Efter en re-
pris bara var det dags att byta 
partner, så bruden måste vara 
dansant, berättade Gustaf Wet-
ter. 

— Det var högst två spelmän 
med på bröllopen förr — en 
med klarinett och en med fiol! 
RIDANDE SPELMÄN 
Allspelet avslutades med en 

inslag under hela stämman blev uppvisningen av barndans-
laget från Södertälje folkdansgille. Och kring Vappersta-
Lasse med sina magdeburgerspel trängdes fotograferna och 
smattrade applåderna. Men så är också Vappersta en unik 
traditionsbärare. Och de nutida spelmän som kan spela El-
vira Madigan med darrton är sannerligen lätt räknade! 

hade som självklart inslag tal 
av landshövdingen och smatt-
rande militärmusik — av 
Kungl. Södermanlands rege-
mentes musikkår. 

OBYGGT MUSEUM 
Man hade stort . fest tåg från 
Nedre Badparken, spelmanstäv-
lan på fiol, mungiga och näver-
lapp mellan ett 20-tal "bygde-. 
spelmän". 

— Det var något stors taget 
över arrangemanget för 50 år 
sedan, tyckte intendent Berg-
quist och pekade i förbigående 
på att man i ett referat f rån 
hembygdsfesten skrev om Sö-
dertäljes nya museum, ett mu-
seum som ännu inte är byggt — 
50 Är senare! Han erinrade ock-
så om den musikfond som done-
rade.s till Södertälje av den 
gamle södertäljespelmannen 

Erik Hallén. Han bodde i en villa 
i närheten av Torekällberget. 

PRAKTFULLA GÄSTER 
Så var det dags för två "ut-
ländska" gäster att beträda 
scenen — spelmännen Henry 
Maek och Hagbart Engelholt 
från den danska dansgruppen 
Trepolsk. 

En av spelmännen bar en 
magnifik stickad röd toppluva. 
Den andre hade svart, vidbrät-
tad hatt, röd rock med gröna 
stickningar och rader av gyllne 
knappar. 

GILLE FÖR 
L ^ T OCH DANS 
— Det här är en grupp som jag 
är mycket fört just i. De har 
kommit med något som kan bli 
utvecklingsbart för framtiden 
— 1 sin kombination av danslag 
och spelmansgille, sade Arne 
Blomberg och presenterade en 
västsörmländsk grupp — Ving-
åkers gille för låt och dans. 

— Vi är en grupp som arbe-
tar spontant, spelar med sörm-
ländsk dialekt och har trevligt 
tillsHmmans, sade musikledaren 
Folke Andersson innan gillets 
unga flickor började dansa — i 
blå jeans och popiga tröjor — 
med dansare i tillknäppta folk-
dräkter. Allt medan fåren bräk» 
te på Berget, i solgasset mellan 
de mörka regnmolnen. 

5 1 M ASKINSOLJAOCH 
MAGDEBURGARE 
Sedan avlöste grupperna snabbt 
varann på scenen. Katrineholms 
spelmanslag spelade hiarscher 
— anförda av Thure Wedberg i 
lju.s långrock. Några spelmän 
från Nyköping spelade ärvda 
låtar. 

Så steg Vappersta-Lasse upp 
på scenen. Arne Blomberg ra-
dade upp gamla magdeburgare 
f ramför Vappersta som till 
publikens förtjusning, berättade 
at t det nog gick an at t smörja 
spelen med symaskinsolja! 

När Vappersta-Lasse spelade 
siE berömda "Handklaversdans 
från Vikbolandet" fick publi-
kens långskäggiga ynglingar i 
jenns något förklarat i blicken 
ocii fotograferna flockade sig 
kring en av Sörmlands finaste 
traditionsbevarare — av ett 
stycke genuin folkmusik! 

ELVIRA MADIGAN 
MED DARRTON 
Sedan Vappersta-I^sse f ram-
trädde sist hos Södermanlands 
Spelmansförbund har han blivit 
något av en rikskändis — med 
egen LP hos det mäktiga, stat-
liga Rikskonserter. "Munspel 
och handklaver" heter skivan 
som inleder en ny, stor LP-serie 
med svensk folkmusik. 

vacker ridmarsch, upptecknad 
av Gustaf Wetter själv efter 
Robert Nordström i österha-
ninge. 

Det var en bravad spel-
männen utförde förr, när de red 
i tiilen för brudföljet till kyrkan 
— spelande sina brudmarscher, 
underströk Gustaf Wetter. 

"KULTUREN — 
BN KOMMUNAL 
NÖDVÄNDIGHET!" 
— Nu har också kulturen blivit 
en kommunal nödvändighet. 
Fl än början sköttes kulturarbe-
tet här i kommunen helt på fri-
viliighetens väg, underströk in-
tendent Eric Harry Bergquist, 
Torekällberget, i ett litet kåse-
rande tal till publiken. Inten-
dent Bergquist erinrade om det 
arbete som öst ra Söderman-
lands kulturhistoriska förening 
utfört i kulturens t jänst i Sö-
dertälje. 

Så gav intendent Bergquist en 
målande bild av den stora spel-
manstävlingen — den första i 
Södertälje — som ägde rum i 
övre Badparken, den 2 och. 3 
juni 1923. "Hembygdsfesten" 

Och Htämniopubliken fick 
lyssna till ett av skivans stora 
siijffnummer — "Elvira Madi-
gari", spelad på enradigt drag-
spel med darrton! 

i 

NYCKELHARPA OCH 
LÄDERVALS 
Uppländskt inslag på stämman 
var Berit Sandström, fiol. med 
pappa Gösta, berömd nyckel-
harpespelare från Täby och en 
av domarna i årets Zornmärkes-
uppspelning i Södertälje. Till-
sammans spelade de "en ry-
kande färsk hanibopolkett" av 
Lars-Erik Jansson — som nyli-
gen vann första pris i komposi-
tionstävlan i Tierp. 

Så var det "hemmalagets" 
tur - - Södertälje spelmanslag 
under ledning av Folke Norde-
mar, ett spelmanslag som också 
Solliden-publiken börjar a t t bli 
bekant med! 

Man spelade bl. a. "Läderval-
sen" som skomakaren Ragnar 
Sjölén skrev ned en dag i sin 
skomakarverkstad. 

YNGST OCH ÄLDST 
Plats på scenen bleV det sedan 
för det yngsta inslaget i Söder-
tälje spelmanslag — för unga 
Anneli Skogh — som med den 
äran spelade en "vals i dur och 
mcrfl". 

Nästa inslag på stämman var 
"en spelande pojke" — 87-åri-
ge Ivar Boström f rån Valla som 
spelade n % r a valser efter sin 
berömde fader, "valsernas ko-
nung" Albert Boström. 

"DEN FATTIGES FIOL» 
^ Träskofiolen var den fattige 
skånespelmannens fiol. Den till-
verkades av en vänstersko som 
utrustades med stall och fyra 
strängar. Det hade de flesta 
spelmän råd till. Man spelade 
med låg fattning av fiolen. 

. Men den här fiolen är utrus-
tad så man kan ha den 
under hakan, berättade Gustaf 
Wetter och spelade en skåne-
vals på sin lustiga fiol — med 
spröd, nasal ton. 

Efter ett sista scenframträ-
dande — av Marmabygdens 
spelmanslags fyra spelmän — 
blev det dans på Bergets egen 
bana. Stämmans hjärtligaste 
applåder fick de åtta. iir.fa 
dansarna f rån Tälje folkdans-
gilles barndanslag — som med 
fart , charm och kläm dansade 
åländsk slängpolska, landskro-
nakadrilj och amerikansk squa-
redans. Innan det så blev dags 
för "buskspel", gav de danska 
danslaget Trepolsk ett smak-
prov på sina vackra danser. 
Mer dansk dans blir det på 
torsdag kväU — den 14 juni — 
på Södertäljes Estrad. "Kring-
ellek" fortsätter i kväll — tis-
dagen den 12 juni — med en 
Körafton på Estrad. 
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