
Onsdagen den 9 juni 19 ii 

Ernst Arndal: 
Det känns vemodigt 
att det ska ta slut 

• — Jag tror att vi kommit en bra bit på v äg inom musikskolan och jag hoppas att ni ska 
fortsätta i samma stil och stödja den nya ledningen. Men det känns vemodigt att sluta. Det 
sade rektor Ernst Arndal vid Södertälje musikskolas avslutning på tisdagskvällen. Vid 
månadsskiftet lämnar Ernst Arndal rektor st j änsten som han innehaft i nästan tjugo år. 
Elevkonserten blev inte bara en 

strålande musikfest, utan också en 
fantastisk hyllning av den avgåen-
de rektorn. Innan den väldiga elev-
orkestern, där också de allra yngs-
ta musikanterna kunde vara med, 
spelade avslutningsnumret, fram-
förde skolstyrelsens ordförande 
Lennart Andersson kommunens 
tack till Ernst Arndal. 

Hr Andersson erinrade om den 
fantastiska utveckling som Söder-
tälje musikskola genomgått under 
Ernst Arndals ledarskap. 

— Pit för bit har han byggt upp 
musikskolan till dagens omfång och 
standard, sade hr Andersson bland 
annat. Det är inte bara till antalet 
som omfånget ökat, utan också i 
fråga om kvalité, variation och ri-
kedom har det blivit en utökning. 

Inom musikskolan ser man med 
glädje att många elever gått vidare 

och till och med blivit professionel-
la. Men den mest betydelsefulla 
uppgiften för musikskolan, enligt 
hr Andersson, är att vara ett komp-
lement till den obligatoriska mu-
sikundervisningen i skolan. 

— Detta är en fritidsverksamhet 
som vi vågar satsa på och som är 
värd att satsa på, betonade hr An-
dersson vidare. 

— Vi som är kvar inom musik-
skolan kommer att fortsätta att fö-
ra ditt verk vidare. Men Ernst Arn-
dals namn är för alltid inskrivet i 
musikskolans historia! 

Hr Andersson avslutade sitt tal 
med att framföra skolstyrelsens 
varma tack och överräcka en 
blomsterbukett. 

Kollegornas tack till Ernst Arn-
dal framfördes av konsertmästare 
Bengt Nordqvist, som överräckte 
ett partitur. 

— Du kan väl knappast trolla 
fram några klingande toner ur det-
ta partitur, men väl klingande va-
luta, sade hr Nordqvist som också 
utbringade ett leve för den avgå-
ende rektorn. 

Från Ungdomssymfonin överläm-
nades en blomsterbukett. 

Efter konserten framförde Ernst 
Arndal sitt tack till kommunen för 
det stöd musikskolan alltid fått. Hr 
Arndal vände sig också till kolle-
gor, elever och föräldrar och tac-
kade för det stora intresse man vi-
sat under åren. 

GUS 

Skolstyrelsens ordförande Lennart Andersson framförde styrelsens och kommunens tack till avgående 
Ernst Arndal. Foto: Mats Johansson. 


