Först i Sorunda på 35 år:
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Kadrilj och kämpalekar
på spelmännens stämma
+ Södermanlands
ålderman bland folkmusikanter — Gustav Wetter — och hans. spelmän
från Katrineholm stod i björkskuggan och övade en skänklåt innan de gjorde entré på den
saftigt gröna idrottsplanen i Sorunda vid söndagens spelmans stämma — den första i Sorunda
på 35 år. Många i den stora publiken var klädda i vackra och fantasifulla Sorundadräkter.
Stämman blev en stor publiksuccé. Varken parkeringsplat-

serna eller grässlänterna ville
räcka till denna söndag när allt

vad Södermanland har av spelm ä n hade samlats til! stämma*
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Kadrilj . .

Oskarssons bockar
och dräkthistoria
Redan vid den inledande högmässan i Sorunda kyrka hade
400 personer samlats. Dubbelt
vad man hade väntat! Kyrkoherde Allan Roland predikade
och sörmländska spelmän spelade gamla sorundalåtar. Medverkade gjorde också Grödinge
duktiga ungdomsorkester.
*

SORUNDASÅNG OCH
DRÄKTHISTORIA
Vid kyrkkaffet fick man höra
den äldsta varianten av Sorundasången sjungas av Lars Gustav Olsson.
F r u Margit Hultman — som
vet det mesta om folklig dräkthistoria — berättade om de olika f ä r g r i k a varianterna på soruridadräkten. Hon presenterade
också andra vackra dräkter som
hon fann representerade på
stämman.
Sedan följde vacker inmarsch
med fanor och folkmusik till
Sorundas idylliska idrottspark.
Och bilarna stannade i långa rader ute på Nynäsvägen, lockade av det färggranna skådespelet.
*

KADRILJ OCH
KÄMPALEKAR
Nynäshamns
folkdansgille

dansade en vacker Landskronakadrilj i sensommarsolskenet.
Fin publikkontakt hade också
de duktiga små dansarna i Sorunda barndanslag. Uppträdde
gjorde också Sorundas eget
folkdanslag.
För musiken svarade Södertälje spelmanslag och spelmän
f r å n bl.a. Katrineholm,
Valla
och Nyköping.
Sedan var det dags för hårdare tag i en uppvisning av
gamla och nya kämpalekar.
Det var medlemmar i Sorunda
idrottsförening som agerade i
dragkamp och låg på stol — |
ledda av Lasse Berggren.
*

OSKARSSONS
BOCKAR
Stämman
avslutades
med
samkväm, supé och dans i Sorunda bygdegård. Inga Ekbom,
Sorunda, berättade om sockenspecialiteter som Oskarssons
bockar och Sorundaljusstaken.
Hans Bergendahl berättade om
Sorundatårtan och alla dess förfalskningar. Men mest blev det
glad och uppsluppen dans till
musik av spelmän som vet hur
de gamla låtarna skall s p e l a s . . . I
TEXT: DUKE
BILD: KJELL

Glädje i öga och fot hade Katrineholms spelmän när de spelade på so ldagens spå man*stämma i Sorunda.
Med var åldermannen bland Södermanlands spelmän —» Gustav Wetter — i praktfullt röd väst och gula
byxor.

Det mesta om dräkthistoria vet Margit Hultman. På stämman berättade hon 0111 sorundadräktens historia och presenterade olika vackra
dräkter bland publiken. Här är det Ingegard Nordström, t.v. som får
sin dräkt demonstrerad av Margit Hultman.

Bejublad uppvisning gjorde de näpna dansarna i Sorundas eget barndanslag.

