
Masterspelman kom med agg
till jubileum i Sodertalje

Inte tu tal om annat! Den folkliga musikens utb'vare — ocksa kallade spelman (varibland det finns
manga skickliga kvinnor) — ar ett glatt slakte. Det sitter kanske till vardags inte sa mycket pa ytan, men
nar de exempelvis far en fiol i handen, da blommar gladjen ut. Som i lordags kvall nar Sodertalje spel-
manslag firade sitt tioarsjubileum i Odd Fellow-lo kalen. Med ett par traskofiolsvirtuoser fran Skane
som gaster. Med smatt legendariske Viksta-Lasse, och inte mindre legendariske Erik Sahlstrbm med sin
nyckelharpa. Och sa Gustaf Wetter, och lagets alia spelman med akta halfter och andra inbjudna.

Komminister Ar
i Gr

Det borjade med nagra friska latar. I fbrsta raden spelmanslagets uppskattade ledare Folke Nordeman,
Gertrud Trulsson, Eriks Sahlstrbm och Viksta-Lasse. N

Fbrst skall sagas att spehnansla-
get — Torekallbergets spelmanslag
— bildades 23 mars 1958 pa Sbdra-
garden. Fbrsta aret fick laget 32
medlemmar och har nu 55. Namnet
andrades ganska snart da det visa-
de sig svart for folk i andra lands-
andar att darav sluta sig till var-
ifran de sbdertaljiska spelmannen
kom. Initiativtagare var Thure En-
berg, som annu sitter kvar som ord-
fbrande och med pa ett horn var
Sormlands spelmansfbrbund och
Gustaf Wetter och genom aren har
den kontakten vaxt sig allt starkare.
Det var val ocksa med stbd av erfa-
renhet som Gustaf Wetter antog att
tyngdpunkten i sbrmlandsk spel-
mansverksamhet kommer att ligga
i Sbdertalje.

Efter att spelmamslaget rivit av
nagra Urtar med full ujipsSttning
bjbd hr Enberg till jubileumslun-
chen som awerkades under stbrsta
gemyt. Framtradanden av de gas-
tande traskofiolspelarna Richard
Isacson, Lund, och Enar Lbnn, Mal-
mb, stjarnduon Erik Sahlstrbm och

— SISTA SIDAN —

s Spelmanslagets styrelse och nagra av gasterna framfbr Sbrmlands spehnansfbrbunds fana. Fran van
^ Richard Isacson, Lund, Hilding Andersson, Ture Enberg, Arne Blomberg och Gustaf Wetter och i ba

alt raden Gustav Jonsson, Folke Nordeman och Enar Lbnn fran Mahno.
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Viksta-Lasse m.fL utgjorde taffel-
musiken.

SPELMANS ANSEENDE
Vi har tankt ha det lite hbgtid-

ligt — och gemytligt, sade hr En-
berg nar han halsade valkommen.
Nu blev det mest det senare inte
minst genom vitale Gustaf Wetter:
Min stravan har varit att skaffa
spelmannen anseende och en stbr-
re repertoar och for det tredje en
skaplig ekonomi, sade han. Det ar
tre fbrutsattningar som kravs for
att folkmusiken i dagens varld
skall leva vidare, antydde hr Wet-
ter, som ocksa harm med en histo-
risk aterblick.

. , , , . De som ringaktar folkmusiken
Komminister Rolf Arvidsson vann overlagset kyrkoherdeyalet i Grodm: nar inte klart for sig att den hbr
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Fritidsjobb" av laget
for halv milj on kroner

Arvidsson som erhbll 87 roster var narmast fbljd av komminister Gudma
roster. Missionar Torsten Ellwyn, som var den tredje kyrkoherdekandic
raktsprosten Axel Lundberg var valfbrrattare och enligt honom var del

Grbdinige nya ikyrkolheaxb or fodid
den 23 oktabsr 1924 och parastvig-
des den 30 decemiber 195L

Komminister Arvidsson barjade
sdn piristbana som pastoratsadjunikt
pa olika platser i stiftet.

Den 1 november 1953 valdes han
till t. f. komministeir i Jairdes pas-
torat och tjanstgjorde som sadan
fram till oktober 1955.

Konwninister Arvidsson kommer
nannast fran Oxelosunda

diair han sedan 1962 vardit kommd-
nisiter.

Vaiforrattaren
Lundbeng anser

kontraktsprost
att valet gtenowi-

fordies normalt men man hadegair-
na sett ett flitigatne delitagande,

— Kanske berodde det nagot da-
liga deltagandet pa att fbarsam-
linglsborna var ganska klara med
vem som skulle bli deras nyakyir-
ikdhende. oc

massigt har musiken sin grund just
i det folkliga. Sedan blev det en
uppdelning i en kyrklig och folk-
lig linje, en hypotes som han sag
bestyrkt av bland andra en finsk
vetenskapsman.

Hr Wetter gratulerade spelmans-
laget till de framgangar man kun-
na inregistrera under aren och
bverlamnade som gava en ljusstake
av antik modell.

3.000 5VERTIDSTIMMAR
Klubbmastaren och nyvordne

ordfbranden i Sbrmlands spelmans-
fbrbund Arne Blomberg gjorde en
frihandstackning av spelmanslagets
tio ar. Det har bvat 335 ganger,
framtratt offentligt 225 ganger —
det blir ovning var ll:e dag och
framtradande var 18:e. Totalt har
laget gjort 3.000 overtidstimmar —
det blu* 5 manar och med en tim-
fbrtjanst pa 10—15 kronor nagon
halv miljon i fbrstjanst — alltsa
en icke oansenlig skatteinkomst
som staden blivit lurad pa! menade
han med adress till kommunalradet
Olov Lekberg.

Det betecknande for den sanne
•pelmannen ar val viljan att leva

vidare, men ocksa gladjen, yttrade
hr Lekberg. Det ar nagot vi be-
hover for var vardag. Han sum-
merade vad som enligt alia tecken
borde bli av Sbdertalje den dag
spelmanslaget fyller 20 ar. Da har
vi val 100.000 invanare, trodde han,
men bnskade att nagot av smasta-
den charm skulle kunna bibehallas
och sammansmalta med det stor-
stadsaktiga som utvecklingen dri-
ver fram.

SPELKVINNA TROGNASTE

Han tackade pa stadens vagnar
for den gladje spelmanslaget fbr-
medlat till stadens invanare och
han hoppas att laget skulle fort-
satta att sprida riktig spelmans-
gladje till det unga Sodertalje.

Ett sarskilt tack riktade spel-
manslagets ledare Folke Nordeman
till lagets kort sagt trognaste med-
lem Gertrud Trulsson med en tavla
och en elegant avrundning fick den
mer officiella delen av kvallens ju-
bileum av chefredaktbr Sture Ols-
son som hyllade dem som han an-
sag pa flera satt vara orsak till att
spelmanslagets latar later som latar
skall lata — spelmannens talmodiga
damer, for det fick de en blomster-
kvast, symboliskt placerad i fru
Thure Enbergs hander och ett fyr-
faldigt hurra. Innan festbordet brbts
gratulerade ocksa Talje folkdans-
gille och spelmanslaget hurrade ext-
ra kraftigt for lagets ledare Folke
Nordeman.

SALDE AGG

Sa blev det som vanligt vid spel-
manstraffar. Man samlades i klung-
or, hakade pa en lat har och en dar
och en manstark grupp organiserade
dansmusiken. Och man hbll pa ratt
lange. Viksta-Lasse sken med hela
sitt kluriga ansikte och studsade pa
sitt speciella satt medan straken
dansade over strangarna. (Innan
festligheterna borjade salde han

nagra tjog agg han haft med
som blivit over fran kommerse
torget i Uppsala. Aven en spe
maste fbrsbrja sig. De ar sa exk
va att de inte ingar i de kateg
konstnarliga utovare som s
stoder!) Erik Sahlstrbm klamd<
ur sin nyckelharpa med samma
grundliga smaleende. Skanegasi
bytte sina sprbdtoniga traskoJ
mot Stradivariusmodeller. Sc
taljespelmannen lag inte pa 1
dan, mellan fbrfriskningar och
hopp pa dansgolvet, stallde de i
"orkestern". Och alia trivdes..
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