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Anders har en romans på
gång. Med en liten piga.
Det händer i krönikespelet »I grevens tid» på Visingsö i sommar. Anders
Ruberg gör rollen som
grevens fiskare.
• Sören har ett praktfullt, rött skägg. Han är
fiolspelman, åker runt om i
landet på spelmansstämmor
om sommaren.
— Det är en underbar stämning, säger Sören.
Alla borde gå på stämma någon gång.
Lands reporter Lena Olausson har träffat Sören
och Anders och vad de berättade för henne kan du
läsa här nedan. På nästa sida har Lena gjort en
sommarskön karta med en del av sommarens alla
spelmansstämmor, musikevenemang och bygdespel. Riv ur kartan till semestern - och miss inte
chansen om du har vägarna förbi.

Fin svensk premiär
på Torekällstämma
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Pingstdagens stora sekelskiftesstämma på Torekällberget blir
en mångskiftande festlighet med
Södertälje Spelmanslag och
Sörmlands Spelmansförbund som
arrangör.
Redan kl 12.30 inleder järnabiåsarna med brunnsmusik och kl
13 intas scenen av sekelskiftesfolket som spelar dragspel, munspel osv. Sedan blir det begivenheter lite varstans över hela
Berget med schottisskola på scenen, framträdande av blåsare,
fiolister, dragspelare o s v . Meningen är att det skall bli en riktig
marknadsstämning med försäljningar också av olika slag, positivhalare kommer det att finnas,
liksom kanonfotograf där man
kan få sitt marknadskonterfej i
kuliss.
Den stora begivenheten blir
framträdande av Gruppen Lane Fred Lane med Thomas Lundqvist, Annika Nordström och Ove
Ronström. De har övat in ett helt
nytt program, som nu får sverigeSpelmanspengar

Södermanlands Spelmansförbund, vari Södertälje har en av de
större och aktivare spelmanslagen har fått ett anslag på 4 000 kr av
Stockholms läns landstings kulturnämnd. Pengarna skall gå till
verksamheten. Förbundet är med
också på ett hörn på de 12 000 kr
som samma kulturnämnd har
anslagit till spelmansstämman på
Haga, som dock sörmlänningarna
inte är ensamma om.

premiär, och det är en kavalkad
som skall illustrera hela det svenska samhällets förvandling från
bondesamhälle till industrisamhälle.
På Annandagen blir det traditionell spelmansstämma också på
Torekällberget. Spelmän från de
flesta spelmanslagen i Sörmland
förväntas ställa upp och man
hoppas också på besökare från
Stockholm och Uppland. Den
stämman börjar kl 13 och håller
på ett par timmar.

STÄMMOR ÄR
UNDERBART!
Sören Olsson, fiolspelman från Strängnäs: Jag åker ofta på
stämmor runt om i landet. Det är något man
bara inte kan låta bli!
Jag träffar spelmän och
utbyter tankar med
dem - det är helt enkelt underbart.

- Jag tycker absolut att
alla skulle gå på spelmansstämmor ibland, för att träffa
andra och känna gemenskap.
Det gör inget om man bara
kan spela lite grann, eller inte
alls. Det är en speciell stämning på stämmorna. Vi vill
tala om för andra, att
denna musik är något som tillhör oss
alla.
Det är roligt att
intresset för spelmansstämmor
ökar, så som det
gör nu. Det blir fler
stämmor och fler
gare. Det kan vi tacka de yngre och den »gröna vågen» för.
Hade inte denna generation
satt igång på allvar, så hade
den gamla spelmansmusiken
snart varit helt förlorad.

