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e. o. adjunkt Solveig Maria Karlsson, Odins vag 13.

Spelman och folkdansare
i Sorunda pa sondag
Pa sondag blir det stor hembygdsdag i Sorunda.
Det ar Sodermanlands spelmanforbund som tillsammans med en rod lokala organisationer ordnar
spelmansstamma i idrottsparken. Dagen inleds med
hogmassa i Sorunda kyrka dar kh Roland predikar
och sormlandska spelman musicerar tillsammans
med en ungdomsorkester under ledning av musiklarare Lennart Norberg.
Efter hogmassan samlas man till
kyrkkaffe varunder fru Margit
Hultman kommer att beratta om
Sorundadrakten — ett amne som
sakert intresserar manga da denna
drakt fortfarande "lever" och ar i
anvandning. Man hoppas att manga
sockenbor denna dag kommer att
plocka fram och bara sina vackra
drakter.
Sedan foljer ett digert och omvaxlande program under stamman
i idrottsparken. Forutom spelmansmusik bjuds det aven pa folkdans av
Sorundas Folkdanslag och Nynashamns Folkdansgille. Ungdomsorkestern medverkar tinder ledning
av Lennart Norberg, vidare informerar Sorunda Hembygdsforening
om bygden, Idrottsforeningen visar
gamla kampalekar, det blir draktpresentation och bygdehistorier.
Som synes slar man pa stort. Men sa
ar det ocksa mer an 35 ar sedan
spelmansforbundet sist var i Sorunda.
Man har aven garderat sig for
daligt vader — Bygdegarden ar rustad att ta emot bade publik och agerande bm det skulle bli regn och
rusk.
Det har alltsa gatt lang tid sedan
spelmansforbundet ordnade den
forra stamman. Det betyder dock
inte att det saknas spelman pa Sodertorn. I gamla tider ingick de
som en mer eller mindre obligate-
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Rabatt lamnas pa
alia slags tyger pa
var manufakturavd.

Lordagen den 9 augusti sam

risk del i bondesamhallet — ofta manvigdes i Orkelljunga kyrh
var de flera i varje socken. Soder- ingenjor Anders Eljors och unmanlands Spelmansforbund engage- derskoterska Elsa Nilsson, Hanrade 1935—36 Olof Andersson fran den. Vigseljorrattare var kommi
Musikhistoriska Museet for en in- nister Herlitz. Foto: Hjalmarsor.
ventering av den sormlandska folk- Foto, Orkelljunga
musiken. Da upptecknades aven
drygt ett tiotal latar fran Sorunda. Dodsfall
Det kan tyckas vara en droppe i haFredagen den 15 augusti avled fru
vet om man betanker att Andersson Anna Ingeborg Elisabet Carlsson,
samlade drygt ettusen latar i Sorm- fodd Zethraeus, Varfruvagen 10, i en
land. Har kan narheten till stor- aider av 85 ar.
staden ha spelat en betydande roll
Mandagen den 19 augusti avled
genom att medfora ett snabbare un- forradsman Knut Axel Ivar Walldantrangande av gamla seder och dau, Valthornsvagen 5 A, i en alder
bruk. Men man tycker att den forav 69 ar.
klaringen inte ar tillfyllest nar det
galler Sorunda som ju ar bekant Jordfdstningar
for sina alderdomliga seder. Det
Fredagen den 22 augusti jordfastes
ringa antalet upptecknade melodier
i
Nynashamns
gravkapell stoftet efkan snarare bero pa att man inte
ter
f.
d.
grovarbetare
Seth Gustav
Sormland
sa
agnat denna del av
stort intresse — den ligger ju liksom Karlsson, Nynasvagen 24 A. Offi"vid sidan av". Beklagligt ty det ciant var kyrkoherde Ove Offerman.
Fredagen den 22 augusti jordfastes
ar just sadana orter som ofta har
i Nynashamns gravkapell stoftet efmycket intressant stoff att ge.
Pa sin uppteckningsresa besokte ter ankefru Anna Amalia Kalback,
Olof Andersson forst handlanden fodd Andersson, Lovlundsvagen 25.
Carl Arvid Rosenberg i Sundsta. Officiant var kyrkoherde Ove OfferRosenberg, fodd i Osmo 1859, hade
i sin ungdom tagit lektioner av organisten Schill i Sorunda. Schill var
Barn i nod
en ratt framstaende violinist pe den
—
hjdlp i dagt
tiden. Rosenberg hade fiolspelning
till tidsfordriv, nagon spelman i
egentlig mening var han inte. Tva
av hans farbroder — Anders Fredrik och Erik Rosenberg i Osmo —
torn vet sakert en hel del om trakspelade fiol aven de.
Rosenberg skrev en del latar av tens latar, visor och spelman. Forvilka de intressantaste ar tva brud- bundet ,ar intresserat att komma i
marscher fran Sorunda. Bada ar i kontakt med dessa for att gora bilD-dur och innehaller sadan var- den av det gamla musik- och dansdighet att de ar lampliga aven i livet i dessa trakter mer komplett.
kyrkan. Kanske kommer man att Sa tag kontakt med ordforande Ar*
ne Blomberg (tel. 0755/44276) och
fa hora dem pa nytt pa sondag.
Vi skulle har kunna ge ytterligare hjalp till att bevara den gamla kulexempel pa latar fran Sorunda men turen at kommande generationer.
Kanske kommer stamman i Soinskranker oss istallet till att formedla en vadjan fran Soderman- runda nu pa sondag att vacka en
lands Spelmansforbund, riktad till del vardefulla minnen till liv. Betraffande programtiderna se anallmanheten:
Manga manniskor har pa Soder- nons i fredagens NP.
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Nynashamns stadsvapen
•—Ankaret — har fatt en supporterklubb i CLUB ANKARET som
startar sin egentliga verksamhe
med Disco-dans tisdagen. den 9 September pa Nynasvagen 1.
Klubben har i stamen 30-talet
medlemmar i aldern 13—18 ar, annu
sa lange mest pojkar . . .
Cege Ahlkvist och Hans Bruce ar
discjockeys nar man drar igang nasta tisdag, Det serveras lask och
kaffe och bullar.

275 miljarder via posten
Postverkets nu framlagda fjolarsstatistik upplyser, att postens penningformedling steg till den imponerande summan av drygt 275 miljarder.
Inom Nynashamnsomradet formedlades av postanstalterna 349 1/2
milj kr, varav pa Nynashamn 1 belopte 111 1/2 milj och pa underlydande poststationer 25 milj, pa Nynashamn 2 och 3 resp 34 och 17 milj.
Harsfjarden 17, Sorunda 6, Tungelsta 33,6, Vasterhaninge 74,4 och
Osmo 31,5 milj.
Postverkets portoinkomster redovisas for omradet till 932.000 kr,
varav 362.000 kr togs in vid Nynashamn 1 och 224.000 kr i Vasterhaninge.

• Pensionarshemmet Tallasen
fick under den gangha veckan ett
karkommet besok. Det var Osmo
pensionarsforening som uppvaktade
mi&d kaffe och dopp. Till den glada
stamningen bidrog fb'reningens ordforande Otto Johansson och kassoaren Gustav-Adolf Johansson.
For det trevliga avbrottet i vardagens enahanda tackade syster Ebba
pa pensionarernas och sina egna
vagnar.

ar sen man sist samlats i Sorunda..

Spelmansstamma i soliga Sorunda

latar fiolejades fram av ett
manstarkt spelmanslag som eftertraddes av Sorundas barndanslag,
nynashamnska folkdansare och en
draktpresentation dar fru Margit
Hultman imponerade med fina
kunskaper. Hon hade sarskilt anledning att tala om Sorunda-drakten som ar en av de fa annu "levande".
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och sakra framtradande. Musiklarare Lennart Norberg ar ocksa
med ratta stolt over dem och han
berattar att av grundskolebarnen
Grodinge hela 85% ar med och lar
sig hantera nagot instrument. Var
i Sverige kan man visa upp sadana
siffror?
Uteprogrammet avslutades med
visning av de urgamla nordiska
dar
Sorundas
Men de varmaste appladerna kampalekarna
idrottsungdomar
dock
fick
se sig
knep nog i alia fall ungdomsorkes• Ungdomsradet
slagna
i
dragkamp
av
slumpvis
valtern fran Grodinge Musikskola.
har sammantrade i Ungdomslokalen Bade i kyrkan och pa idrottsplatsen da motstandare ur publiken. D
rodkladda borde kanske kondistrapa tisdag.
gladde de publiken med sitt kacka na mer?

Dagen avslutades frammot kvallningen med samkvam i bygdegarden, dar det blev mera folkdans,
bygdehistorier och gamla latar.
Forbundets efterlysning av annu
inte upptecknade sorundalatar horsammades av traktens befolkning
och de nyskapade kontakterna
kanske hjalper till att utoka spelmannens imponerande folkmusikrepertoar ytterligare.

ValjurAB
studieprogram
Matematik
Psykologi
Konsthantverk

Sprak
Musik
Hobby m fl

Studiecirklar i sarskilt aktuella amne

Okad jamlikhet; Demokra.tins ide
Vuxenundervisning med gymnasieko
Slot pa om inte studieprogrammet kc
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