
STOCKHOLMS LÄNS SÖDERTÄLJE TIDNING 

Måndagen den 29 januari 1962^ Måndagen den 19 februari 1962̂  

^pelmanslaget framgångsrik 
vårdare av sörmlandsmusiken 

Harpolekarna Erik Sahlström, Tobo och Ragnar Karlsson. Stockholm, 
flankerar här Bertil Bystedt och spclmanslagets ordförande 

Thure Enherg. 

Bara på några år har Södertälje Spelnianslag såväl organisatoriskt 
som rent spelmässigt växt till sig som värdig och löftesrik värdare 
av svensk folkmusik och främst sörmländsk sådan. Vid sitt årsmöte 
på lördagskvällen, pa Stadshotellet i Södertälje, gavs otvetydiga be-
vis på detta och därtill, som plägas vid dylika tillfällen en spel-
glädje av stora mått. 

Karlsson, Stockholm och en ung-
domstrio: Ulla Nylin, Nils Ake 
Karlsson och Torsten Härdelin, 
svarade för taffelmusiken, kåserade 
Gustaf Wetter på ett synnerligen 
inspirerande sätt om folkmusik 
från södertäljetrakten. — Det finns 
väldigt många fina låtar från den 
här trakten, sade han bl. a. och 
fick hjälpa av några spelmän att 
demonstrera en del exempel från 
Mörkö och Haningebygden. 

Hr Wetter framförde vidare en 
gratulation till Spelmanslaget för 
dess goda sammanhållning och det 
resultat det uppnått på så kort tid. j 

Under kvällens lopp blev det 
mycket spelat, förutom av harpole-
karna Sahlström och Karlsson, j 
Bertil Bystedt, som spelade några 
"ärvda" och egna låtar, och vilka ! 

möttes med ovationer för förnäm- ! 

ligt spel, av skilda grupper ur i 
spelmanslaget. 

Kvällen avslutades med dans och 
för musiken svarade de som hade 
lust att spela, och det var många 
det . . . 

Gny. 

89-årige f. d. snickaren 
F r a n s Andersson f r ån Sand-
s tugan i St igtomta var äldste 
spelmannen, när Söderman-

lands spelmansförbund på lör-
dagen hade 38:e årsmötet på 
värdshuset i Nyköping. An-
slutningen var der; största i 
spelmansförbundets historia. 
120 medlemmar hade mött 
upp, och speciellt glädjande 
ansåg styrelsen det vara att 
så många ungdomar hade 
sökt sig till spelmännens led. 

Bland medlemmarna var en 
mängd 15—16-åringar. 14-åriga 
Kristina From från Gnesta var en 
av de unga representanterna och 
studeranden Lars Pettersson, Ny-
köping, 16 är en annan. 

Speciellt inbjudna till årsmötet 
var fru Astrid Andersson, maka 
till framlidne landshövdingen E. 
Gust. Andersson, och landsanti-
kvarie Ivar Schnell med maka 
Ovädret satte stopp för Flenmo-
paret Kaj och Maj Erikssons Ny-
köpingsresa, men de skickade sina 
hälsningar telegramledes. 

Representanter för östergöt-
lands och Stockholms spelmans-
förbund fanns också på plats lik-
som företrädare för Sveriges spel-
mäns riksförbund. Inte mindre än 

tre spelmän som var med om för-
sta årsmötet 1925 var också när-
varande, nämligen C. G. Axels-
son, Flodafors, Arvid Johansson, 
östra Vingåker, och nuvarande 
ordföranden Gustaf Wetter, Kat-
rineholm. 

Styrelsen fick förnyat förtroen-
de och består av: ordförande Gus-
taf Wetter, Katrineholm, kassör 
Nils Lindwall, Katrineholm, sekre-
terare Sigvard Ejermo, Nyköping, 
vice ordförande Arvid Karlsson, 
Nyköping, vice kassör Artur Fors-
berg, Katrineholm, samt arkivarie 
Alvar Rosén, Katrineholm. Revi-
sorer blev Sigfrid Hellberg, Hä-
gersten, och Sven Axéll, Stock 
holm. 

Efter en inledande urladdning i 
I Mörkömarschen kunde lagets ord-
' förande Thure Enberg inleda års-
mötet med att hälsa Södermanlands 
Spelmansförbunds ordförande, 
Gustaf Wetter, Katrineholm, riks-
spelmannen m. m. Bertil Bystedt, 
Botkyrka, harpolekarna Erik Sahl-
ström och Ragnar Karlsson, m. fl. 
gäster och ett enära nog hundra-
procentigt uppbåd av medlemmar 
med anhöriga välkomna. 

Dagordningen drogs egonom med 
stor fermitet och styrelsens årsbe-
rättelse gav anledning till några 
notationer. 33 av årets 52 tisdagar 
har spelmanslaget samlats för re-
petition och övning i Torekällsko-
lan och vid 23 tillfällen har laget 
uppträtt i meri eller mindre pu-
blika sammanhang. 

Bland de senare kan märkas 
medverkan vid musikestradens i 
Stadsparkens invigning den 25 maj, 
Barnens Dag m. m. 

Medlemsantalet har under året 
| ökat med fyra och är nu 37 och 
I flera, däribland ett antal ungdomar, 
väntas inom den närmaste tiden bli 

. invalda i laget. 
En medlem, Arne Blomberg, er -

övrade vid spelmansstämman i Ös-
tersund spelmansmärket brons. 
Fyra medlemmar: Gertrud Truls-
son, Edvin Malmberg, Gösta Jo-
hansson och Helge Axelsson har 
tilldelats lagets diplom för flit och 
intresse. 

Ekonomiskt har laget nått en 
god stabilitet och har besparingar 
av sådan storlek att del beräkna 

bygdedräkter till medlemmarna. 
Sådana är i övrigt beställda och 
måttagning är gjord och det torde 
inte dröja länge förrän den i sam-
manhanget viktiga klädfrågan är 
ordnad; 

Styrelse under året har varit 
Thure Enberg, ordf., Harry Karls-
son, sekr., Gottfrid Karlsson, kas-
sör, Folket Nordenian, v. ordf. och 
musikledare samt Arne Blomberg, 
v. sekr. 

Såväl styrelsens, som kassörernas 
och revisorernas berättelser god-
kändes och ansvarsfrihet bevilja-
des. 

Till kassör för två år omvaldes 
Gottfrid Karlsson, d:o som v. ordf. 
och musikled. Folke Nordeman och 
även sekr. Arne Blomberg omval-
des för samma tid. Till styrelse-
suppleanter valdes Gösta Johans-
son och Olof Kärnell och till revi-
sorer Fritiof Nyberg och Lennart 
Norberg med Sten Winborg som 
suppl. Till statistikförare omvaldes 
Gösta Johansson. 

Årsavgiften beslutades utgå oför-
ändrad och bland övriga ärenden 
beslutades bl. a. att tillsätta en 
"lätkommitté", som skall ha till 
uppgift att hålla sig a'jour med 
folkmusikforskningen och föreslå 
stycken för spelmanslagets reper-
toar. Kommittén kom att bestå av 
Allan Ljungdal,, Ake Lindholm, 
Folke Nordeman, Gottfrid Karlsson, 
Arne Blomberg, Folke Andersson 
och Olof Kärnell. 

Efter den efterföljande supén, 
varunder bl. a. harpolekarna Erik 

Glädjande hos spelmännen 
Ungdomar blir medlemmar 
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Sittande till höger ordforanden Gustaf Wetter, Kainnenoim, atn wy 

täcka kostnaderna lör inköp av Sahlström från Tobo och Ragnar 


