
Sveriges yngsta kvinnliga riksspelman Christina Frohm från Gnesta tar en svängom med Gnesta-
Kalle till tonerna från Ludgo-Pelles kvintett. -

rblkt.t / £ 6 . é ? Gnesta-Kalle hos Ludgo-Pelle 
för Sommarfröjds-inspelning1 

En hel del av medlem-marna i Södermanlands spelmansförbund fanns i Södertälje på lördagen. Förbundet hade årsmöte och när inte förhandlingar eller supé hindrade kom in-strumenten flitigt till an-vändning. Ett par av sty-relsens ledamöter, skatt-mästaren Nils Lindvall och biträdande skattmästaren, Artur Forsberg, båda från Katrineholm, hade undan-bett sig återval. De av-tackades i hjärtliga orda-lag. Nyvalda blev Allan Ljungdahl och Bo Claes-son, båda från Södertälje. 
Årsmötet inleddes med parenta-

tion över de medlemmar som avli-
dit under året. Förbundets ord-
förande, Arne Blomberg, erinrade 
om deras insatser och minnet av de 
bortgångna hedrades med en tyst 
minut. 

För det gångna årets verksamhet 
har vi tidigare redogjort. En blick 
framåt i tiden ger vid handen att 
man planerar spelmansstämmor på 
Torekällberget i Södiertälje samt 
i Eskilstuna. Vidare finns planer 
på en spelmansträff av stort for-
mat i Mariefred och i Nyköping 
blir det en träff för de medlem-
mar som hanterar nyckelharpa, 
enligt inventering rör det sig om ett 
tiotal medlemmar som är kunniga 
på detta inst rument 

"Spelmansbladet" är en nyhet i 
tidningsform som gavs ut med ett 
nummer under det gångna året. 
Detta styrelsens handlande mottogs 
positivt och man beslutade att även 
under 1969 utge ett par nummer 

i där spelmanslagen har alla möjlig-
I heter att medverka. Redaktör blir 

Arne Blomberg, Enhöma. Sörm-
ländska folkmusikfonden instifta-
des på förbundets förra årsmöte 

Ordf Arne Blomberg, avgående skattmästaren, Nils Lindvall, 
förbundets vice ordf Gustaf Wetter. 

efter förslag av Maj Eriksson, Flen-
mo. Fondens behållning är nu uppe 
i 2 559 kr, vilket kommit in i form 
ev bidrag och donationer. 

Under innevarande år kommer 
dock fonden att åderlåtas på ett 
par tusen kronor. Förbundet skall 
nämligen sammanställa och utge 
Rosenbergs häften. Det rör sig om 
420 melodier vilka anses bli en 
verklig "guldgruva" för folkmu-
sikerna. Verket kommer att kost-
nadsfritt hamna i medlemmarnas 
brevlådor om någon månad. 

Den framstående fiolbyggaren 
Ernst Bruce gästade årsmötet och 
kom med en glad överraskning, en 

ny ordförandeklubba som han ut-
arbetat i fiolform. Gåvan mottogs 
med tacksamhet. 

Vid den supé som följde på års-
mötet passade ordföranden, Arne 
Blomberg, på att f ramföra förbun-
dets tack till de avgående styrelse-
ledamöterna. Nils Lindvall har 
haft hand om skattkistan under 
tolv år. Många av dessa år var för-
knippade med ekonomiska pro-
blem. Biträdande skattmästaren, 
Artur Forsberg, har innehaft sin 
post under nio år. Den förstnämn-
de hyllades av de församlade spel-
männen. Artur Forsberg, som för-
hindrades att närvara på grund av 

'donatorn" Ernst Bruce och 
sjukdom, får besök av förbundssty-
relsens representanter. 

Styrelsen består av: Arne Blom-
berg, Enhörna, ordf, Gustaf Wetter, 
Katrineholm, vice ordf, Sigvard 
Ejermo, Stigtomta, sekr, samt Allan 
Ljungdahl, Bo Claesson och Ture 
Enberg, samtliga Södertälje. Supp-
leanter är Helmer Johansson, Väs-
terljung, Christina Frohm, Gnesta, 
och Henry Sjöberg, Rönninge. Ar-
kivarie blev Gustaf Wetter med 
Harry Brolin, Katrineholm, som bi-
trädande. Revisorer: Hugo Martin 
Lindström, Stockholm, och Fritiof 
Nyberg, Södertälje. * 

Bygdens store spelman Ludgo-Pel-
; le har fått det som han ville. När 
ryktet om programserien Sommar, 
fröjd kom till hans och Erland Pet-
terssons kännedom kontaktade de 
omedelbart Rune Gnestadius, mera 
känd som Gnesta-Kalle. Han nappade 
på deras erbjudande att ställa Ludgo 
bygdegård till förfogande och att Rö-
nö GDV ställde sig som arrangörer. 

Efter ett väl genomfört förarbete 
var det klart för inspelningen under 
tisdagskvällen. På plats fanns Ludgo-
Pelle, han heter Yngve Pettersson, 

" som spelade fiol, Roland Karlsson, 
dragspel, Bo Löfenberg, gitarr, Burt 
Adolfsson, trummor,samt som femte 
"hjul" Ricki Lööf, som förstärkte or-
kestern. 

I programmet deltog som proffs 
Margareta Kjellberg, vidare Sveriges 
yngsta riksspelman Christina Frohm, 
Gnesta, som spelade fiol och, Gustav 
Larsson, mera känd som Vappersta-
Lasse, dragspel. 
Under programmet intervjuades Er-

land Pettersson och blev bl a pllfrå-
I gaa varför det heter Rönö GDV, på 

vilket han svarade att man ansett 
namnet borde täcka hela storkommu-

nen. Vidare frågade Gnesta-Kalle 
varför gammeldansmusiken spelade 
foxtrot, på vilket Erland Pettersson 
svarade att de anser dansen foxtrot 
är så gammal att den väl passar in 1 
gammeldans. 

Inspelningen kommer att räcka till 
ett 45-minuters program i P 3 lörda-
gen den 5 juli kl 20. Ludgo och 
Sörmland får svara för andra pro-
grammet idenna serie. 

— Vårt första program gjorde vi i 
Tierp med Bröderna Lindqvist som 
spelmän, omtalar Gnesta-Kalle, som 
för övrigt var väl bekant med de 
flesta i Ludgo bygdegård. Den var 
fullsatt av GDV-medlemmar, som ef . 
ter inspelningen samlades för kaffe 
och -diskussion hur programmet lyc-

Frinn. 


