
Södertäljespelman hedrad

Riksspelmannen Gustav Wetter hyllar trogne spelmannen Probus Thuringer med diplom i handen
och söder täljespelmännens ordförande Ture Enberg hör på.

Sjuttiofemårige spelmannen Probus Turinger fick ett diplom och många erkännsamma ord vid Sö-
dertälje spelmanslags årsmöte på lördagskvällen på Måsnaryds pensionat. Som vanligt var det
trängsel och ett snävande över fiollådor och stundtal förenat med fara — att bli stucken av de
snabbt pickande stråkspetsarna — att röra sig i lokalerna. Sörmlands spelmansförbunds ordförande
Gustav Wetter, Katrineholm, Harry Pettersson, Upplands spelmansförbund och Elis Lindgren, Stock-
holms spelmansgille fanns bland gästerna.

Årsmötets dagordning avverka-
des med stor fermitet under ord-
föranden Ture Enbergs ledning
och bland besluten kan nämnas att
låtkommittén rekonstruerades och
till denna valde Allan Ljungdahl,
Arne Blomberg och Folke Norde-
man. Det blev omval över hela
linjen i styrelsevalet och bland an-

nat beslutades att vid en extra
tillställning under mars officiellt
"inviga" det helt folkdräktsklädda
spelmanslaget.

Efter årsmötesförhandlingarna
vidtog supé och under denna fram-
trädde grupper av spelmän — sär-
skilt kanske är att nämna den
kvartett "tonåringar" som med
schwung visade sig behärska folk-

musikens högt utvecklade teknik.
Också Gustav Wetter gjorde ett
par bejublade framträdanden.

Under kvällens lopp visades en
film som tagits vid tidigare spel-
mansstämmor och den var högeli-
gen intressant genom de många
kända spelmansprofilerna som
skymtade förbi.

Spelmannen
Artur Forsber

Vid Södermanlands spelmans-
förbunds årsmöte i Katrineholm
på lördagen tilldelades Artur
Forsberg förbundets märke i
guld och blev därmed hedersleda-
mot. Som biträdande kassaförval-
tare har hr Forsberg nedlagt ett
förtjänstfullt arbete. Märket över-

l lämnades av spelmansordföranden
Gustaf Wetter.

93 glada spelemän hade sam-
lats. De flesta koin från Söder-
manland, men riksspelmannen
Nils Olsson hade rest ända från
Sundsvall för att närvara vid års-
mötet. Efter förhandlingarnn
följde middag och senare filmföre-
visning det var filmer från

'spelmansstämmor i Malmköping,
Julita och Flenmo som visades,
och den äldsta var från 1938. Och

i som brukligt är när spelmännen
{strålar tillsammans blev det na-
turligtvis musik. Glädjande var

att så många ungdomar fram-
trädde, påpekar hr Wetter.

Styrelsen omvaldes i sin helhet
och består av ordföranden Gustaf
Wetter och kassaförvaltaren Nils
Lindvall, båda från Katrineholm,
samt sekr. Sigvar Ejermo, Stig-
tomta, v. ordf. Arvid Karlsson,
Nyköping, biträdande kassaför-
valtaren Artur Forsberg och arki-
varie Alvar Rosén, båda från Ka-
trineholm. Revisorer är Martin
Hugo Lindström, Stockholm, och
Fritiof Nyberg, Södertälje.

Vid förhandlingarna beslutade
man bl. a. att i vanlig ordning
anordna spelmansstämma på mid-
sommardagen, och den ska l ST
förläggas till Stora Djulö. Styre'
sen fick i uppdrag att undersöka
möjligheterna för en spelmans-
stämma i Folkets park och en
på Djurgården i Eskilstuna.

De här söta "violinissorna" får representera de 93 spelmän som deltog i
son och Britt Skeppstedt heter de.

årsmötet. Kriatina Öl*-


