Tisdag den 25 maj 1965

Spelmansförbundet
håller sin stämma
på Torekällberget
På Torekällberget går man just nu och hoppas på att det ska
bli varmt och vackert väder på Kristi Himmelfärdsdag, så att den
planerade Spelmansstämman verkligen blir den glada folkfest, som
den brukat vara under tidigare år. Södermanlands Spelmansförbund
som i år firar sitt fyrtioårsjubileum, kommer då på besök, och i
högtidligt festtåg marscherar femtio bygdespelmän upp till Råbygårdens tun för ett par timmars trevligt eftermiddagsprogram.
Om vädret mot alla förväntningar skulle bli dåligt, kommer spelmännens framträdande i stället att
förläggas
till
Blombackaskolans
aula, och festtåget kommer då alltså att styra kosan dit i stället för
till Råbygården. I alla händelser
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N O ] E N
KRISTI HIMMELFÄRDSDAG
PÅ TOREKÄLLBERGET
FRÄLSNINGSARMÉNS HORNMUSIKKÅR

,

spelar vid väderkvarnen kl. 7. Kort predikan av
kyrkoadjunkt Allan Stefansson.
Kaffeservering i Värdshuset.

SPELMANSSTÄMMA
på Råbygårdens tun kl. 13.30.

BY FOLKDANSLAG FRÅN DALARNA
uppträder.
##

ETT SÖRMLÄNDSKT BONDBRÖLLOP"
framfäres av spelmän och folkdansare.
händelse av regn flyttas eftermiddagens program till
Blombackaskolans aula.
Torekällbergets Programsektion.

kommer spelmansstämman att ar
rangeras som en trivsam familje
fest under ledning av den populär
anföraren Gustaf Wetter. Medan
spelmännen vilar sig en stund bli
det uppträdande av det kända elit
folkdanslaget från By i Dalarna
och därefter utför spelmän o. folk
dansare på friluftsscenen
"Et
sörmländskt bondbröllop" i ar
rangemang av Gustaf Wetter.
Torekällbergets
programsektion
har alltså ordnat för en trevlig för
sommarfest på "Berget" och vänta
nu på vackert väder och en tu
senhövdad publik.
Redan i tidiga morgonstunden p
Kristi Himmelfärdsdag ordnas
samarbete mellan kyrkan och Fräls
ningsarmén ett annat eveneman
vid Nora väderkvarn på Torekäll
berget. Frälsningsarméns musikkå
kommer då att medverka, och kyr
koadjunkt Allan Stefansson hålle
en kort predikan.

Fredag den 28 maj 1965

Jubileumsstämma på 'Berget
SPELMANSFÖRBUNDET 40 ÅR
Tonerna av "Lestringe gånglåt" klingade klart och vackert när Södermanlands spelmansförbund, för
dagen c:a 50 spelmän, på Kristi himmelsfärdsdag intågade till Råbygårdens tun på Torekällberget. Det
var spelmansstämma, men ändå ingen vanlig stämma. Södermanlands spelmansförb. firar i år sitt 40årsjubileum och det första firandet blev i Södertälje. Fortsättningsvis blir det sedermera i Nyköping,
Pingstdagen, och i augusti i Eskilstuna.
Det var många södertäljebor,
uppskattningsvis
1000-talet, som
denna vackra sommardag kommit
till "Berget" för att se och lyssna.
Det blev först allspel och därefter
framträdande av bl. a. Södertälje
spelmanslag, mindre grupper och
av Södermanlands
spelmansförbunds ordf., Gustaf Wetter, som på
träskofiol gjorde ett bejublat inslag.
Efter stämman blev Torekällbergets intendent, Eric Bergquist, tilldelad Södermanlands spelmansförbunds märke i guld av Gustaf Wetter, som även tackade honom för
gott samrabete.
I väntan på "Ett sörmländskt
bondbröllop"
spelades
gammal
dansmusik på dansbanan och det
blev även lekar för barn under
Rune Anderssons ledning.
Bondbröllopet, som var fingerat,
blev en stor succé och livligt uppskattat av publiken. Konferencier
var Gustaf Wetter, som på ett glatt
och medryckande sätt, skildrade
gamla tiders seder och bruk.
Ånyo utdelades Södermanlands
spelmansförbunds
märke i guld,
denna gång till den välkände programledaren
på
Torekällberget,
Rune Andersson, som även han
blev avtackad.
By folkdanslag från Dalarna, som
f. n. gästar Södertälje och även är
på väg till bl. a. Ryssland, gjorde
ett framträdande på dansbanan, vilket uppskattades av publiken.
Efter allt spelande och dansande
samlades spelmännen och folkdansare med damer å Täljekällaren, där
40-årsjubileumet fortsatte. Som inbjudna gäster var folkskollärare
Robert Anberg, ordf. i Östra Södermanlands kulturhistoriska förening och intendent Eric Bergquist.
Herr Anberg som i sitt tal gladde sig åt att komma tillsammans
med så många spelmän och önskade
dessa välkomna tillbaks, blev av
Gustaf Wetter tilldelad Södermanlands spelmansförbunds
standar,
vilket kommer att finnas å Torekällberget.
Efter all god mat och dricka, blev
det dans, dels av folkdansare, och
även
allmän
dans,
och som
vanligt när spelmän kommer tillsammans var det glatt och god
trivsel.
Felis.

Nyckelharpan är ett gammalt instrument och hör folkmusiken till. På
bilden här spelar Arne Blomberg, medlem av Södertälje spelmanslag
och styrelseledamot i Södermanlands spelmansförbund, en vacker
sörmlandslåt.
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åt musiken och de färgglada dräkterna.
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