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FOLKET 
Måndagen den 9 mars 1970 

Sörmlands spelmansförbund 
får unika musiksamlingar 

Sörmländska spelmansförbundst 
har haft årsmöte på Nyköpingshus i 
Nyköping inför 140-talet intresserade 
medlemmar. En synnerligen hög siff-
ra. 

Årsmötet som leddes av Ragnar 
Larsson, Nävekvarn tog kort tid 1 
anspråk. Man omvalde i detta sam-
manhang styrelsen i samtliga fail 
utom på sekretarerposten. 

Dessutom gav man vissa program-
punkter inför den stora dansträffen i 
Nyköping den 7 juni 1 år då man 
avser att visa fram gammal musik 
från 1300-talet och till 1920 ungefär. I 
det sammanhanget kommer man 
också att dansa i kyrkan. 

Bland andra programpunkter un-
der spelmansförbundets årsmöte kan 
nämnas Gustav Wetters föredrag om 

folkmusiksamlaren Anders Gustav 
Rosenberg, född i Mellösa. Denne 
märklige man som senare blev kan-
tor har samlat sammanlagt 420 äld:e 
folkmusikmelodier som genom ett 
nytryck nu gjorts tillgänglig för det 
Sörmländska musiklivet. 

Nytrycket har bekostats av Sörm-
ländska folkmusikfonden och Spel-
mansförbundet Man har lyckats få 
tag på ett exemplar av Rosenbergs 
musiksamlingar som lämpat sig att 
göra ett nytryck av. Musiksamlingen 
torde var unik. Den omfattar 420 
melodier från år 1875—1882. 

Vidare i programmet underhöll 
Henry Sjöberg och han visade sörm-
ländsk dans från Rosenbergs tid till-
sammans med dansare. 

Man delade ut guldmedaljer Ull 
fyra berättigade: Dessa var: Axel 
Andersson, Bergshammar, Ture Véd-
berg, Katrineholm, Arne Blomberg, 
Enhörna och Folke Nordeman, Sö-
dertälje. 

Hedersbevis överlämnades till: Maj 
Eriksson, Mellösa, Gustav Wetter, 
Katrineholm, Arne Blomberg, Enhör-
na och Ragnar Larsson, Nävekvarn. 

Det digra programmet avslutades 
med en middag på Nyköpingshus. 

Sörmländska spelmansförbundet 
valde följande styrelse: 

Styrelsen: Hedersordförande Seth 
Karlsson, Vinäs, Edsbruk, hedersord-
förande Gustaf Wetter, Katrineholm, 
ordförande Arne Blomberg, Enhörna, 
vice ordförande Gustaf Wetter, 
Katrineholm, sekreterare Henry Sjö-
berg, Rönninge, skattmästare Allan 
Ljungdahl, Södertälje, biträdande 
skäattmästare Bo Classon, Södertälje, 
utan särskild funktion, Thure En-
berg, Södertälje. 

Den kände spelmannen Gustav Wetter, Katrineh olm kåserar om och spelar melodier som uppsam-
lats av Anders Gustav Rosenberg. 
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S Ö D E R M A N L A N D S N Y H E T E R 
Måndagen den 9 mars 

Spelmän på Nyköpingshus 
hyllade Rosenbergs minne 
NYKÖPING: Med 140 deltagare samlades Södermanlands Spelmansförbund till ett stimulerande och trevligt 

Årsmöte på Nyköpingshus pä lördagen. Mötet som omfattade både förhandlingar, föredrag, musicerande ocb 
folkdanser hade som tema O A Rosenbergs musik. 

Under förhandlingarna, som leddes 
av ordföranden Arne Blomberg, En-
hörna, valdes folkmusikforskaren 
Henry Sjöberg till ny medlem i 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 från Ro-
senbergs tid. Sedan följde också någ-
ra Rosenbergslåtar i allspel, hämtade 
ur det häfte om G A Rosenberg som 
nyligen getts ut 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 fru 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, titt spel-
man Gustaf Wetter, Katrineholm. Fru Eriksson är bl a. ordfö-
rande i Sörmländska folkmusikfonden, som inspirerat till ett 

nyutkommet häfte om G A Rosenbergs musik. 

tet var att man ordnat med visning!för medlemmarnas sällskap medan 
av konathantverkshuset Blommenhof I förhandlingarna pågick. 


