STOCKHOLMS LÄNS SÖDERTÄLJE TIDNING

Måndag

Måndagen den 29 januari 1962^

^pelmanslaget framgångsrik
vårdare av sörmlandsmusiken

89-årige f
F r a n s Anders
stugan i Stig
spelmannen,

Karlsson, Stockholm och en ungdomstrio: 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.

lands spelmans
dagen hade 38
värdshuset i
slutningen var
spelmansförbun
120 medlemm
upp, och spec
ansåg styrelse
så många u
sökt sig till sp

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 harpolekarna 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.
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 bevis på detta och därtill, som plägas vid dylika tillfällen
en spelglädje av stora mått.
Efter en inledande urladdning i
I Mörkömarschen kunde lagets ord' förande Thure Enberg inleda årsmötet med att hälsa Södermanlands
Spelmansförbunds
ordförande,
Gustaf Wetter, Katrineholm, riksspelmannen m. m. Bertil Bystedt,
Botkyrka, harpolekarna Erik Sahlström och Ragnar Karlsson, m. fl.
gäster och ett enära nog h u n d r a procentigt uppbåd av medlemmar
med anhöriga välkomna.
Dagordningen drogs egonom med
stor fermitet och styrelsens årsberättelse gav anledning till några
notationer. 33 av årets 52 tisdagar
har spelmanslaget samlats för r e petition och övning i Torekällskolan och vid 23 tillfällen har laget
uppträtt i meri eller mindre p u blika sammanhang.
Bland de senare kan märkas
medverkan vid musikestradens i
Stadsparkens invigning den 25 maj,
Barnens Dag m. m.

bygdedräkter till
medlemmarna.
Sådana är i övrigt beställda och
måttagning är gjord och det torde
inte dröja länge förrän den i sammanhanget viktiga klädfrågan är
ordnad;
Styrelse under året har varit
Thure Enberg, ordf., Harry Karlsson, sekr., Gottfrid Karlsson, kassör, Folket Nordenian, v. ordf. och
musikledare samt Arne Blomberg,
v. sekr.

Kvällen avslutades med dans och
för musiken svarade de som hade
lust att spela, och det var många
det . . .
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Såväl styrelsens, som kassörernas
och revisorernas berättelser godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Till kassör för två år omvaldes
Gottfrid Karlsson, d:o som v. ordf.
och musikled. Folke Nordeman och
även sekr. Arne Blomberg omvaldes för samma tid. Till styrelsesuppleanter valdes Gösta Johansson och Olof Kärnell och till revisorer Fritiof Nyberg och Lennart
Norberg med Sten Winborg som
suppl. Till statistikförare omvaldes
Gösta Johansson.

Medlemsantalet har under året
| ökat med fyra och är nu 37 och
I flera, däribland ett antal ungdomar,
Årsavgiften beslutades utgå oförväntas inom den närmaste tiden bli ändrad och bland övriga ärenden
. invalda i laget.
beslutades bl. a. att tillsätta en
En medlem, Arne Blomberg, e r - "lätkommitté", som skall ha till
övrade vid spelmansstämman i Ös- uppgift att hålla sig a'jour med
tersund
spelmansmärket
brons. folkmusikforskningen och föreslå
Fyra medlemmar: Gertrud Truls- stycken för spelmanslagets reperson, Edvin Malmberg, Gösta Jo- toar. Kommittén kom att bestå av
hansson och Helge Axelsson
har Allan Ljungdal,, Ake Lindholm,
tilldelats lagets diplom för flit och Folke Nordeman, Gottfrid Karlsson,
Arne Blomberg, Folke Andersson
intresse.
och Olof Kärnell.
Ekonomiskt har laget nått en
Efter den efterföljande supén,
god stabilitet och har besparingar
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Styrelsen omaket Hos Sörmlands
rineholm, Sigvard Ejermo, A
Sittande till höger ordforanden
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