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ordnar allaktivitetsdag F ^ 
Sörmländska ungdomsringen beslöt 

vid årsmöte i Flen i veckoskiftet att 
tillsammans med länets spelmansför-
bund arrangera en "Allaktivitetsdag" 
p£ Nyköpingshus den 7 juni. Där ska 
m a n presentera musik och dans från 
1300-talet fram till vårt århundrade. 
Publiken lår vandra genom olika 
lokaler och se och höra olika 
program. Dagen svslutas med en 
gemensam uppspelning på Borggår-
den om vädret tillåter. Alla ung-
domsringens lag ska engageras i det-
ta program liksom flertalet av länets 

spelmän. I det preliminära program-
met ingår också en spelmansstämma 
i Mariefred i slutet av juni, en i 
Sparreholm senare på sommaren 
samt diverse kursverksamheter. 

I allhelgonahelgen ska man ha en 
kurs på Sundbyholm. Årsmötet god-
kände samgående med spelmansför-
bundet i utgivandet av skriften 
"Sörmlandslåten". 

Distriktets medlemstal är 283 vux-
na och 92 ungdomar. Dessutom deltar 
cirka 300 personer i s k öppen verk-
samhet. Ett flertal kurser i dans, om 
folkvisor, dräkter, slöjd mm har ar-
rangerats. I det kommande arbetet 
ingår bl a en stark satsning i skolor-
na. 

Ungdomsringen anser att utnyttja 
de timmar skolan har för fritt valt 
arbete och där göra PR för sin verk-

samhet Nästa årsmöte ska hållas 1 Katrinéholm. 
Styrelse: Sune Ahberg, Oxelösund 

ordförande, Rita Carlsson, Eskilstuna 
v ordförande, Bengt Gustafsson, Ox-
elösund sekreterare, Ove Logdberg, 
Katrineholm vice sekreterare, Tord 
Jonsson, Nyköping kassor, Kate Ju-
nås, Nynäshamn, Christer Carlsson, 
Eskilstuna, Jan Erik Goude, Nykö-
ping. Revisorer: Folke Junås, Nynäs-
hamn och Birgit Larsson, Nynäs-
hamn. Sektionsledare för folkdans 
och lek Christer Carlsson, Eskilstuna, 
Lars Berggren, Rönninge, musik 
Evert Lindberg, Nyköping och Bror 
Ryding, Eskilstuna, dräkt och slöjd 
Inger Goude, Nyköping, barn och 
ungdom Maud Ahberg, Oxelösund, 
Sonja Waem, Flen, studier Jan Erik l 
Goude, Nyköping. 

Spelmän på Nyköpingshus 
hyllade Rosenbergs minne 

NYKÖPING' Med 140 deltagare samlades Södermanlands Spelmansförbund till ett stimulerande och trevlig* 
årsmöte på Nyköpingshus på lördagen. Mötet som omfattade både förhandlingar, föredrag, musicerande och 
folkdanser hade som tema G A Rosenbergs musik. 
Under förhandlingarna, som leddes 

av ordföranden Arne Blomberg, En-
hörna, valdes folkmusikforskaren 
Henry Sjöberg till ny medlem 1 sty-
relsen efter förutvarande sekretera-
ren Sigvard Ejermo, Stigtomta, som 
efter 14 år i styrelsen undanbett sig 
omval. Sigvard Ejermo fick mottaga 
föreningens hyllningar för det stora 
arbete han nedlagt 

Spelman Gustaf Wetter, Katrine-
holm berättade under mötet om G A 
Rosenbergs arbete som folkmusik-
samlare, och Henry Sjöberg med 
dansare gjorde en mycket uppskattad 
visning av sörmländsk dans f rån Ro-
senbergs tid. Sedan följde också någ-
ra Rosenbergslåtar i allspel, hämtade 
u r det häfte om G A Rosenberg som 
nyligen getts u t av Folkmusikfonden 
i samarbete med Spelmansförbundet. 

Tre medlemmar, Axel Andersson, 
Bergshammar, Ture Wedberg, Katri-
neholm och Arne Blomberg, Enhör-
na, fick mottaga förbundets guldmär-
ke, och samma märke har nyligen 
också tilldelats förre ledaren för Sö-
dertälje spelmanslag, Folke Norde-
mar. 

Av upplagan på 1500 ex av Rosen-
bergs musik har förbundet låtit in-
binda några exemplar i presentband, 
och bl a fick f ru Maj Eriksson, Flen-
mo, Gustaf Wetter och Arne Blom-
berg var sitt sådant exemplar. 

Ett uppskattat initiativ vid årsmö-

På bilden överlämnar fru Maj Eriksson, Flenmo, en teckning av G A Rosenbergs hem, utförd av Edvin Axelsson, tiU spel-man Gustaf Wetter, Katrineholm. Fru Eriksson är bl a. ordfö-rande i Sörmländska folkmusikfonden, som inspirerat titt ett nyutkommet häfte om G A Rosenbergs musik. 
tet var att man ordnat med visning iför medlemmarnas sällskap medan 
av konsthantverkshuset Blommenhof I förhandlingarna pågick. 


