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-LÄNSTIDNINGEN-

Färgstark stämma
pä Torekä II berget

Vädret var det bästa tänkbara och omgivningen den mest passande för Södermanlands spelmansförbunds stämma pa Torekällberget. Cirka
1.000 personer lyssnade till vad som bjöds i form av folkmusik — sprittande polskor och böljande valser.

Torekällberget i Södertälje var på söndagen träffpunkt för färgstarka spelemän från Södermanlands spelmansförbund. I spetsen stod givetvis Gustaf Wetter, Katrineholm, organisatör och folkmusiker
ut i fingerspetsarna. 50-talet spelemän gned kärleksfullt fiolerna och fiskade upp de gamla melodierna ur gömmorna. Som vanligt tävlade spelmänsdräkternas färgstyrka med den omgivande försommarfägringen — Torekällbergets inramning av ett sådant evenemang är just det bästa tänkbara. Hejdundrande var det, som hr Wetter gärna uttrycker sig.
På tiljan stod också denna gång tion, som hör till Torekällberget tradition — i Katrineholm och så
Ragnar Schelén, Enskede, Frits Karl med dess samlingar av gammalt — den "Tosiga bonnada'n" i Ronneby
son, Knut Karlsson och Emil An- ett nödvändigt inslag.
där det också blir ett äkta bonddersson, Nyköping, — inte av åren — Glädjande nog, säger hr Wet- bröllop. Och nästa år firar förbuntyngda men ändå med en del år
som är Sveriges äldsta, de fyrhar vi inga problem vad det det,
på nacken. Och så var det Tore ter,
tio åren.
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traditionen vidare via nedteckningTjugofem man från Södertälje ar, vilket hr Wetter arbetat mycket
spelmanslag visade upp sitt rätta för. Förr hade man takten och mespelmanshumör och representanter lodin i fingrarna.
från Skåne, Blekinge och Värmland
gav prov på andra landsändars Södermanlands spelmansförbund
folkmusik. Det bjöds även Upp- har nu nära 300 medlemmar. Vad
ländsk och västgötamusik. Hr Wet- som närmast väntar är den stora
ter, som var på stämmorna i Sö- spelmansträffen vid Djulö — en
dertälje redan under 1920- och 30talen, håller styvt på den sörmländska folkmusiken, men välkomnar gärna "figurer" med en annan
landskapsklang i stråken.
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