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Kritik mot riksförbundet
nd spelmännens årsmöte

•••••••••Wgii:
rmlands spelmansförbund höll på lördagen årsstämma i Katrineholm. Hedersordföranden Gustaf
?tter tv och spelmansförbundets ordförande Arne Blomberg kunde vid stämman se tillbaka på
framgångsrikt år.

entuellt medlemsskap i Sveri-
Spelmäns Riksförbund (SSR)
tade en intensiv debatt, när
rmanlands spelmansförbund på
igen höll årsstämma i Katrine-
:. Besvikelsen över SSRrs age-
e var tämligen stor och den all-
la meningen på mötet var, att
ingenting gör. Det har ingen

ilit ner genom organisationen.
:ades det negativ kritik mot
så var förhållandet det rakt
tta när det gällde medlemsåsik-
inom det egna ledet. Från flera
ramfördes erkännande för en

verksamhet som fungerar praktiskt
och speciellt vände man sig då till
hedersordföranden Gustaf Wetter,
Katrineholm. Det var han som lade
grunden till den serviceorganisation
Södermanlands spelmansförbund har
blivit för sina medlemmar.

Verksamheten med spelstämmor
stod förstås också på dagordningen.
Så här blev programmet: 22/5 Söder-
tälje, 10/6 Sorunda, 25/6 Julita, 12/8
Katrineholm, 13/8 Nyköping, (icke
fastställt datum) Eskilstuna. I Eskils-
tuna och Sundbyholm ska förbundet
också arrangera kurser under året.

I mitten av oktober börjar man i
Eskilstuna med en tvådagarskurs i
gehör- samt dialektspel. Den för spel-
männen inte obekante Gösta Sand-
ström ska lära ut gehörsspel. Vidare
kommer rörelse och rytm att stå på
kursprogrammet. På Sundbyholm ska
man i två dagar senare i oktober
koncentrera sig på polskor.

Styrelsen: ordförande Arne Blom-
berg, Södertälje, sekreterare Henry
Sjöberg, JRÖnninge, Thure Enberg,
Södertälje, Gustaf Wetter, Katrine-
holm, Allan Ljungdahl, Södertälje
och 80 Claesson, Södertälje.

var
Måndag den 13 mars 1972

spelmansfilm
Premrtrvisades vid årsmötet

,«a spelmansför-
bund höll på lördagen sitt års-
möte på Cosmos i Katrineholms
Folkets hus. Styrelsen fick sam-
ma sammansättning som under
föregående år och består av
Gustaf Wetter, Katrineholm,
hedersordförande, Arne Blom-
berg, Södertälje, ordförande,
Henry Sjöberg, Rönninge, sek-
reterare, Allan Ljungdahl, Sö-
dertälje, skattmästare, Bo

Classon, Södertälje, biträdande
skattmästare, samt Thure En-
berg, Södertälje.
För förs'a gången visades den

spelmansfim, som framlidne kat-
rineholmar;n Alvar Rosén skänkt
spelmansförbundet. Filmen spela-
des in årei 1950—52 i bl. a. Da-
larna, HäJsingland och framför
allt Södernanland och är mycket
värdefull.

Vid årsmötet valdes fru Maj

Rosén till hedersledamot efter sin
framlidne make. Det spelades för- j
stås en del, och årsmötet avslu- j
tades med middag i Pelarsalen.
Gustaf Wetter uttryckte medlem-j
marnas tillfredsställelse med de
utmärkta lokaliteterna.

För spelmännens anhöriga an-
ordnades studiebesök i Katrine-
holms kommunarkiv, dockmuseet
samt Musikskolans lokaler.

D Spelade fiol gjorde man förstås vid speltnansförbundets årsmöte, här i en paus mellan årsmötes-
förhandlingarna och middagen. Foto: Henry Svenssson.


