sare på
Imsträff

• Gunnar Nordlinder och Eva Liljedahl från Stockholm spelade på munspel och fiol, en sammansättning som var mycket vanlig vid sekelskiftet.

Det mesta gick
i sekels
•

SÖDERTÄLJE
(LT).
Trots snålblåst och TVutsändning från ishockey-VM
lockades
många folkmusikvänner till Torekällberget
för att vara med om den
sekelskiftesstämma som
sedan några år är tradition på pingstdagen.
Det spelades inte bara på scenen
utan också i gårdar och gränder,
på bryggor med mera. Mycket
gick som sig bör i sekelskiftesstil.
Det gällde för övrigt inte bara musiken, en stor del av publiken hade
också valt att ikläda sig dräkter
från sekelskiftet.
Under dagen var det också premiär för ett visprogram med bland
andra Fred Lane. Visorna handlade om övergången från bondesamhälle till industrisamhälle kring sekelskiftet.
Också annandagen gick i folkmusikens tecken. Då hölls spelmanstämma på stora scenen. Spelmän från hela Sörmland deltog.

• Ett riktigt gammalt drai
trakterade Håkan Furmo
Strängnäs.
I båda fallen var det Söder
Kulturnämnd som arrange
tillsammans med Södermani
Spelmansförbund.
Fotograf

på
Torekällb*
KJELL GUSTAVS

nar av skoldirektör Per Olof

Spelmansstämma
i Stadsparken
På söndag är det dags för sedvanlig spelmansstämma i Katrineholm med spelmansförbundet och kulturnämnden som arrangör. Stämman äger rum i
Stadsparken, men kan också
vid regn förläggas till Tallåsskolans aula. Folke Andersson,
känd spelman i Katrineholm,
kommer att introducera deltagarna. Men vilka det blir kan arrangörerna ännu inte berätta.
— Som vanligt behöver ingen
anmäla sitt deltagande i förväg,
säger Ingvar Andersson till
FOLKET. Ändå brukar det bli
gott om spelmän i Stadsparken.
I första hand från Sörmland,
men även Närke och öster götland.
Spelmansstämman i Katrineholm är tradition sedan 10-talet
år tillbaka. Initiativet togs av
framlidne riksspelmannen Gustaf Wetter.
I fjol blev det ingen stämma,
främst därför att det skulle ha
kolliderat med andra närliggande.
MISSIONSMÖTEN I
VALLAKYRKA
Helgens möten i Filadelfia i Valla gick i missionens tecken. Bl a
togs avsked av missionärsfamiljen Nils-Erik Brandin som ska
inleda ny arbetsperiod i Afrika.
I det enskilda avskedsmötet deltog inbjudna gäster, bl a från
Katrineholm och Flen.
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Spelmansstamma
1 STADSPARKEN
SÖNDAG 20 AUG KL-14.00
(Vid regn Tallåsskolans

auZa)
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Eva Friberg
Arne Bergström
Sabbatsbergs BB 7/9 1978
En FLICKA
Christina Frohm och
Anders Eklundh
Danderyds sjukh 8/9 1978
En POJKE
Elisabet och Gunnar
f. Törnberg
Frykholm
Huddinge sjukh 7/9 1978
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