Utsikter för tisdagen:
Måttlig sydvästlig vind. Tämligen
molnigt men mest uppehållsväder.
Mildare.

Måndagen den 29 mars 1971
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inslag i allspelet

i Gnesta svarade utan tvekan snart 85-årige Ivar Boström

för.

Spelglad 85-åring nestor
på trevlig Gnestastämma
När medlemmarna 1 Södermantands spelmansförbund någon gång
är samlade tå samma plats ställer
man,, gärna upp till något som kallas allspel. En bygde- och riksspelmännens jamsession. I lördags hade
spelmansförbundet årsstämma pä
Stora hotellet i Gnesta vars matsal
givetvis mest hela eftermiddagen
och en stor del av kvällen fylldes
a v glada toner från de många fiolerna. Alla fick sin chans, både
unga och gamla.
Bland deltagarna märktes t ex Ivar
Boström från Flöda, snart jämnt Sä
år. För honom är folkmusiken en dM
av livet och nan hade verkligen svårt
«tt hålla fingrarne i styr. Givetvis
fick han tillfälle att soloframträda
ö'oh det skedde bl a med en av faderns — Albert Boströms — välkända låtar, Men det var inte bara de

gamla etablerade spelmännen som
syntes. Spelmanförbundet har speciellt det senaste verksamhetsåret
kunnat bredda sin rekryteringsbas
och följdaktligen fanns ett stort antal
ungdomar pä plats i hotellets matsal.
Och det är ett faktum som är glädjande, ansåg man över lag.
Det här var ett s k mellanårs-årsmöte och därför diskuterades inte
principfrågor av olika slag så genomgående som brukligt. Men det hinlrade inte förbundet att besluta om
nytt tillvägagångssätt för att bevaka
den icke nedtecknade folkmusiken
Sådan finns det fortfarande gott om
och det brukliga är att styrelsemedlemmarna åker runt i stugorna och
spelar in och antecknar. Det är ett
hårt jobb som tar tid. Därför beslutade man att varje spelmanslag
inom förbundet ska utse en kontakt-

man som ofter information och instruktion ges i uppdrag att fortsätta
det viktiga dokumenteringsarbetet.
Dragspelets plats inom folkmusiken
diskuterades också och man enades
om att instrumentet väl fyller s n
plats. Dragsp;let hör alltså samman
med folkmusiken i nästan lika hög
grad som fiolen, anser man.
Följande styrelse valdes: Arne
Blomberg, Södertälje, ordförande,
Gustaf Wetter, Katrineholm, vice
ordförande, Henry Sjöberg, Röaninge, sekreterare, Allan Ljungdahl,
Södertälje, skattmästare, Bo Claesson, Södertälje, biträdande skattmästare, samt Thure Enberg, Södertälje. Suppleanter blev Helmer Johansson,
Västerljung,
Christina
Frohm, Gnista, och Bror Andersson,
Malmköping.

