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har stämma
i Södertälje

SÖDERTÄLJE: På torsdag väntas en ^törre invasion till Torekällberget i Södertälje. Det är
Södermanlands spelmansförbund,
som har stor spelmansstämma i
Södertälje och inte mindre än ca
150 spelmän väntas delta i festligheterna. Nu kommer det givetvis pckså spelmän från andra
landskap till stämman och programmet som kommer att bjudas
är innehållsrikt.
Förutom musik på fiol, nyckelharpa, klarinett, spilopipa, kohorn, bockhorn och dragspel bjuds
det på sång och dans. Dessutom
har spelmansförbundet tänkt sig
att åskådarna skall placeras i
händelsernas centrum genom att
museets alla gamla byggnader
skall fyllas med spelmän och dan
sare. Där är det meningen att be
sökarna skall tränga sig in i stu
gorna, blanda sig med de medverkande och ställa frågor om så behövs.
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I SORUNDA SKALL det
hållas spelmansstämma den 31
augusti. Det är Södermanlands
spelmansförbund som samlas
till stämma och dagen innan
har man haft ledarsamling i
Nyköping för representanter
från samtliga spelmans- och
folkdanslag i landskapet.

Midsommarfest med spelmän och folkdans var det på Artursberg på fredagen. På bilden några
av hemmets invånare med en del av spelmännen.

Traditionell midsommar
på nybyggt
Artursberg

Midsommaraftonen på Artursberg firades enligt gammal god tradition. Vid 14-tiden tågade
cirka 30 spelmän och folkdansare till tonerna av Lestringe gånglåt in på gårdsplanen. Flaggan
var hissad och majstången var på plats.
Naturligtvis! blev det också
Under cirka en och en halv
Allt var sig likt, utom omgivsom vanligt servering av kaffe
ningen siom sedan senaste är timma bjöds hemmets pensionä- och
Hemmets husmor, fru
hade genomgått en fullständig rer omväxlande musik och folk- Maialäsk.
tackade slutligen
förändring. De gamla träbygg- dans. Det vackra midsommar- spelmänPalm
och folkdansare för denaderna var borta och i stället vädret hade bidragit till att ras medverkan
i midsommarfifanns ett nybyggt komplex. Och många pensionärer och anför- r ande t.
gårdsplanen var helt förändrad, vanter hade bänkat sig runt om
E. T.
allt dock till fördel för de ga^la^ på gårdsplanen.

Kraftkarl och spelman
Kjula fyller

På söndag fyller förre hemmansägaren Emil Andersson, Kjula, 90 år.
Jubilaren föddes i Husby, Jäder,
och kom tidigt ut i förvärvslivet i
bygden, som han under hela sin livstid blev trogen. Han arrenderade under några år i början av seklet
Karlåker och Tveskifte i Kjula. 1918
tog han anställning under Lindholmens fideikommiss i Barva, dels som
sågverksarbetare, dels som brukare
av Nabbetorp. I mitten på 40-talet
flyttade han till torpet Sjöstugan,
där han bodde fram till 1960, då han
flyttade in på Tallåsgården i Kjula.
Emil Andersson har gjort sig känd
som en kraftkarl. Han reste runt på
de mindre s. k. bondsågarna och deltog säsongsvis i sågningen ända upp
i 80-årsåldern. I sin ungdom var han
en uppmärksammad spelman vid fester och logdanser. Fiolspelandet har
tillsammans med trädgårdsarbete varit hans käraste fritidssysselsättningar.
Högtidsdagen tillbringar han på
Tallåsgården

% SOMMARFRÖJD: Sommarfröjd
i Ludgo bygdegård blir det i kväll
kl 20 i radions P 3. Inspelningen
gjordes den 17 juni, då Gammaldansens vänner var samlade i bygdegården. Programledare
är välkände
Gnesta-Kalle
och för musiken svarar
Ludgo-Pelle och hans orkester. I
programmet medverkar bl a Margareta Kjellberg med sång och
Gnestaflickan Christina Frohm, bilden, som spelar folkmelodier från
orten på violin. SN skildrade inspelningen i ett reportage den 18
juni.

