Riksspelmansstämrna
i Södertälje i pingst
Annandag pingst inleds som bekant årets stora begivenhet för vänner av foklig dans och musik. Det
är riksspelmansstämman
som i
år hålls i Södertälje med Södermanlands
spelmansförbund som
arrangör.
Flera hundra spelmän
och folkdansare från hela Norden
väntas till arrangemanget som pågår en hel vecka,

Med fart och temperament dansade det estniska Rågö-laget
dagens "Dansar"-afton
på Södertälje Estrad.

vid

— Det är i år femtio år sedan 1923
den första spelmanstävlingen
hölls
! Södertälje. Det är roligt att kunna fira jubileet med den här riksspelmansstämman, säger ordföranden
i Södermanlands
spelmansförbund,
Arne Blomberg.

lör-

"Ge oss en scen för 95
Folkets egen kultur!
G

e oss en scen för "folkets
kultur", för nordisk folklig
dans och musik — tänkte man
när man satt i Estrads salong
på lördagskvällen och såg dansspecialisten Henry Sjöbergs utomordentligt
vitala och fint
rytmiserade program "Dansar"
-— under medverkan av dansare från Norge, Finland, Estland
och Rågö. Och vem skulle förresten vara bättre skickad att
leda en sådan "folklig dansscen än Henry Sjöberg själv —
Dansmuseets specialist på folkliga danstraditioner, en
man
som- med entusiasm, fin känsla
och koreografisk fantasi gått in
för att levandegöra en vital och
väsentlig del av vårt folkliga
kulturarv!
Redan före föreställningen på
Estrad" kunde man i foajén
glädja sig åt ett överdåd av
praktfulla folkdräkter. Där varnorrmännen med sina flammande färger och skimrande dräktsilver, ester, finnar. . . Det var
en fröjd för ögat! Och publiken
var också färgstarkare än någonsin tidigare på Estrad!
Man kände doften av folkvisa när en ung spelman stegade
förbi med sin gamla, svartblän. kände fiollåda — med skönt målade kurbitser på.
EN S T J Ä R N A A V D A N S A R E
Så steg Henry Sjöberg f r a m i
scenens ljuscirkel, presenterade
kortfattat, initierat sitt daneprogram.
Inledde gjorde dansarna från
bjuder på tradi? Rägö. — De
; tion. Deras
repertoar är be- gränsad. Men så de dansar den!,
sade Henry Sjöberg med eftertryck. En stund senare höll man
med honom!
Med fart
och
temperament
dansade Rågö-borna, ''från de
små öarna ute i Finska viken —

domens
vitalitet
tillbaka .—
med sina käppar slår de takten
till sina komplicerade danssteg!
Så följde i snabb f ö l j d
ett
tvärsnitt av lagets repertoar —
med bl.a. svansdans, vårdans,
jackdans,
polska från Dagö.
Man avslutade med en festdans
som är allmänt spridd på esternas fester.
Kassari var en skicklig dansgrupp som fick en välförtjänt,
läng och varm avslutningsapplåd från den' sakkunniga publiken.
MED G R A C E OCH B E H A G
— De har en del av sin repertoar gemensam med Rågö-dansarna. Dansrepertoaren är densamma som den varit en gång
även i Sverige.
Deras
danser härstammar huvudsakligen
från 1700-talet, medan
Rågödanserna har sina rötter i medeltiden, sade Henry Sjöberg
när han presenterade det finlandssvenska
danslaget
från
Sibbo, Järnas finska vänort.
Stilfullt, med grace och behag, dansade de sina kadriljer
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och menuetter. Laget .hade en
finess — i v a r j e rörelse i sina
dansers
stillsamma
turer —
som fascinerade."
Komplicerade och snabba turer bjöd en avslutande
dans,
" R u h a " från Karelen, med dansare som böljade ur ring i ring.

S P Ä N S T OCH
TEMPERAMENT
E f t e r paus var det dags för ett
framträdande av det. utomordentligt skickliga, nästan akrobatiska, norska springleiklaget.
De har spänst, temperament
och ett överflöd av rytmisk
känsla!
Närmare tolvslaget blev det
så nattiné på Estrad med I v o
Cramérs senaste produkiton —
hans uppsluppna balett
kring
"Kolingen,
svärmor ' och polisen" som ger ett intressant
perspektiv på en begåvad koreografs möte med en genial
tecknare — Albert Engström!
I den ljusa trolska juninatten följde så dans och spel på
Torekällberget så länge stråkar
och fötter orkade hänga med!

— Tävlingen hölls på Torekällbergets
friluftsmuseum och där skall
också årets stämma hållas. Vi hoppas att bland gästerna få se Carl
Gustaf Axelsson från Flodafors. Det
var nämligen han som vann tävlingen för femtio år sedan.
SVENSKA LÅTAR
Kringel-lek
har man kallat den
• Carl Gustaf Axelsson, Flohär spelmansveckan
efter de väldaforsy vann
spelmanstävlinkända
Södertälje-kringlorna. Till
gen i Södertälje för 50 år seKringel-leken väntas ' deltagare från
dan.
hela Norden och dessutom från Storbritannien.
Gesundaberget,
'förklarar Arne
Flera scenarrangemang
står
på Blomberg. Zorn hade själv kompoprogrammet under veckan.
Svens- nerat det. Vid riksspelmansstämman
ka låter heter ett och i det kom- på Skansen 1910 delades märket ut
mer en lång rad av våra bästa sven- till alla deltagare.
— Då hade man insett att det knapka spelmän att medverka.
Ett annat ägnas åt körsång och ett tred- past går att tävla på det här områje åt dans.
Det är
dansforska- det.
1933
började man använda märren
Henry
Sjöberg som gjort
koreografin till ett
dansprogram ket igen, nu som ett tecken påriksSedan dess
som han kallat Stabbdans.
Där spelmansvärdigheten.
kommer man att få se många gamla har det ordnats uppspelningar varje
danser i sin ursprungliga form
— år.
under hela veckan • kommer man för
FOLKETS KULTUR
övrigt att undvika de tillrättalagda
Under
veckan kommer tre utdanser som normalt brukar
ingå
ställningar att visas i Södertälje. En
i uppvisningsprogrammen.
behandlar
Sörmländska spelmän
Själva
riksspelmansstämman av- medan en annan ägnas åt Morfars
slutar
arrangemanget.
Då skall fars dansmusik.
bl a
Zorn-märket delas ut till de
Den tredje har fått en smått prospelmän som under veckan funnit vocerande titel: Folkets kultur?
nåd inför tremannajuryn.
—Vi har också planerat
in spelEtt hundratal spelmän väntas spela upp inför juryn för att försöka mansbesök på sjukhus och pensioerövra silvermärket.
Gör man det närshem, säger Arne Blomberg, och
det blir också en del aktiviteter i bufår man kalla sig riksspelman.
tiker och varuhus under den här vecTRE UTSTÄLLNINGAR
kan.
— Zorn-märket
användes
för— Nu
hoppas vi bara på fint
sta gången 1906 vid en spemanstäv- väder så att utomhusarrangemangen
ling som
Anders Zorn ordnat på kan genomföras programenligt.

En dragspelets dag!
K

ringelleks" avslutning, den
stora
riksspelmansstämman på Torekällberget i Södertälje, blev en solig folkfest och
något av en dragspelets dag.
F ö r första gången befanns en
dragspelare vara värdig
att
mottaga en zornutmärkelse för
sitt «npl Tnp-pn rira.re.nftla.rft har
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På lur, horn och pipa spelar
guld, den svenska spelmansröriksspelmansstämmans
tredje
relsens förnämsta hederstecken!
"guldmedaljör"
Carl
Gustav
Färje,
kyrkogårdsvaktmästare
MÄSTERLIGT SPEL EFTER
frän Älvdalen. Han fick sitt
HJORT A N D E R S
zornmärke i guld just för sitt
Gustaf Pekkos är en 67-årig
mästerliga spel på de ålderdomhemmansägare från Pekkosgårliga instrumenten.
den i Bingsjö. Han har lärt sitt
möofoylioro lÅtonpl av Han ViPCarl Gustav F ä r j e är född i

