
Fredagen den 17 april 1959 

SÖDERTÄLJE SPELMANSLAG 
PÅ SITT FÖRSTA ÅRSMÖTE 

Södertäleortens Spelmän höll lordagen den 11 april sitt första årsmöte 
pä Torekällbergets Värdshus. Mötesdeltagarna hälsades välkomna av 
dess ordf. Thure Enberg, och många spelmän med fruar och anhöriga 
hade hörsammat kallelsen och mött upp. 

Ur mötesförhandlingarna kan no-
teras: Till ordf. omvaldes Thure 
Enberg, till sekr. nyvaldes Harry 
Karlsson, till kassör omvaldes Gott-
frid Karlsson och till v. sekr. Eric 
H. Bergqvist. Suppleanter: Sten 
Winborg och Åke Lindholm. Till 
musikledare och v. ordf. omvaldes 
Folke Nordeman. Revisorerna Olof 
Kärnell och Lennart Norberg om-
valdes även med Arne Blomberg 
som suppleant. Av verksamhetsbe-
rättelsen framgick att Spelmansla-
get bildades den 20 mars 1958 pä 
Södragården och att man sedan dess 
övat regelbundet var je vecka med 
uppehåll under högsommaren. Förs-
ta offentliga framträdandet skedde 
vid Spelmansstämma i Södertälje 
den 15 juni och Spelmanslaget har 
.sedan vid ett flertal tillfällen med-
verkat vid olika föreningars möten 
och sammankomster. Representatio-
nen har varit stor även vid Spel-
mansstämmor i Uppsala och Katri-

neholm samt vid Södermanlands 
Spelmansförbunds årsmöte. Med-
lemsantalet är 35 aktiva spelmän 
(därav 4 kvinnliga). Årsmötet be-
slutade att spelmanslaget, som för-
ut kallades Torekällbergets Spels-
manslag, f rån nu skall ändra sitt 
namn av principiella skäl och i stäl-
let heta Södertälje Spelmanslag vil-
ket var enhälligt. Mötesförhand-
lingarna pågick med livlig diskus-
sion och ett gott kamratskap var r å -
dande vilket siar om framgångsrikt 
samarbete inom föreningen. Under 
den efterföljande supén utfördes 
musik av en del medlemmar och 
ett mycket glatt förhållande rådde. 
Till den uppskattade musikledaren 
Folke Nordeman överräcktes blom-

mor, en gratifikation samt Spel-
manslagéts diplom för intresse och 
flit. Diplomet erhöll även Sten 
Winborg, Åke Lindholm och Martin 
Emanuelsson. Kvällen förflöt allde-
les för fort tyckte man, med som sig 
bör på en spelmanssammankomst 
mycket musik och även en sväng-
om till taktfasta toner. 

Måndagen den 1 juni 1959 

Södertälje Spelmans-

lags musikprogram 
i Stadspraken onsdagen den 3 juni 

MELODIER FRÄN SÖDER. 
MANLAND 

Minne från Flodafors 
Av Ragnar Schelén. 

Widmarksvalsen 
Efter Aug. Widmark, Vingåker. 

Forsmans Polska 
Efter Rikard Forsman, Oxelösund. 

Tystbergavisan 
Efter Axel Fredrik Bergström, 
Tystberga. 

Flenmo brudvals 
Av Ivar Hultström. 

MELODI FRAN UPPLAND 
Gånglåt 

Spelad av "Marsätran" A. 
Ekström. 

Fredagen den 5 juni 1959 

Succé för spelmanslaget 
Södertälje spelmanslags första 

framträdande i Stadsparken på 
onsdagskvällen blev en succé. La-
get svarade där tillsammans med 
Frälsningsarméns musikkår för en 
trivsam parkkonsert, till vilken' 
ovanligt mycket folk mött upp. 
Spelmanslaget leddes av hr Folke 
Nordeman och bestod av 25 spele-
män medan Frälsningsarméns mu-
sikkår leddes av musikmästare Len-
nart Cederholm. Meningen är att 
spelmanslaget skall framträda y t -
terligare tre gånger i Stadsparken 
i somjnar, nämligen den 24 juni, 5 
augusti och 28 augusti, då alla 
fölkmusikälskare kan möta upp. 

Parkkonsert 
anordnas onsdagen den 3 juni kl. 19.30 i STADSPARKEN. 

Medverkande: Frälsningsarméns blåsorkester och Södertälje 
spelmanslag. 

I händelse av regn inställt. Södertälje Stads Parkavd. 


