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\ u kommer ungdomen! 
Kraftig medlemsökning 

SÖDERTÄLJE. — Det gång-
na året får betraktas som ett 
av de mest händelse- och 
framgångsrika under vår 
förenings Ijiistoria, framhål-
ler styrelsen för Södertälje 
spelmanslag i sin årsberät-
telse. Föreningen kan glädja 
sig åt en kraftig medlemsök-
ning. Spelmanslaget har nu 
71 medlemmar! Inslaget av 
ungdom är stort. Ärets stora 
begivenhet var givetvis 
"Kringellek", den välmatade, 
folkmusikaliska veckan i Sö-
dertälje. Föreningen har ny-
ligen fått en ny ordförande 
— Kjell Söderlund — som 
kan glädja sig åt att Spel-
manslaget just fått ta emot 
1.000 kr i bidrag, från min-
nesfonden efter Robert och 
Myra Anberg. 

Södertälje Spelmanslag har hål-
lit sitt årsmöte i Föreningsgår-
den, gamla Turingegatan 21, pä 

Torekällberget. Gamla Turinge-
gatan 21 är också lagets ordina-
rie övningslokal, övningar sker 
var je tisdagkväll, kl. 19.00. 

På dagordningen stod bl.a. 
val av tre styrelseledamöter för 
2 år. Till kassör omvaldes Hil-
ding Andersson, till vice ordf. 
omvaldes Lennart Holmgren 
och till vice sekreterare nyval-
des Lennart Rogstam. Vidare 
valdes som styrelsesuppleanter 
Olof Kärnell och Ahlin Wallin. 

NY ORDFÖRANDE 
Eftersom Thure Enberg avsagt 
sig uppdraget som ordförande 
förrä t tades fyllnadsval till ord-
förande-posten för ett år. Till ny 
ordförande valdes Kjel 1 Söder-
lund. 

Thure Enberg — som är ini-
t iat ivtagare till Spelmanslaget 
och va:'it dess ordförande sedan 
s tar ten 1958 — utsågs av års-
mötet til) Södertälje Spelmans-
lags förste hedersordförande. 

Södertälje Spelmanslag har 
en mycket aktiv ungdomsverk-
samhet med två grupper ungdo-
mar i olika åldrar. Spelledarna 
för dessa grupper Per-Olov Sed-
man och Björn Sandell valdes 

• Thure Enberg — initiativtagare till Spelmanslaget — har utsetts till 
dess förste hedersordförande. Under senare år har Thure Enberg be-
tytt särskilt mycket för att knyta ungdomen till Spelmanslaget. Han är 
också en framstående nyckelharpebyggare —-och samlare av spelmans-
historia'. 

att tillsammans med Lennart 
Rogstam och spelledaren för 
huvudgruppen Folke Nordeman 
fungera som kommitté för ung-
domsverksamheten . 

KK.-VFTIG 
MEDLEMSÖKNING 
Medlemsantalet var vid å ie ts 
början 57 st. Två medlemmar 
har under året avlidit, Mattin 
Emanuelsson och Sivert Lars-
son. 

Medlemsantalet vid årets slut 
var 71 st. Denna markan ta ök-
ning f å r tillskrivas den omstän-
digheten at t ungdomsgrupper-
nas alla deltagare ansökt om 
och erhållit medlemskap i såväl 
spelmanslag som förbund! 

STORT K U R S I N T R E S S E 
övningsspelning har under året 
liksom tidigare ägt rum på tis-
dagskvällarna i lokaler på To-
rekällberget. Lokalerna är kost-
nadsfria. Få spelmanslag torde 
ha liknande förmåner! 

Intresset för tisdagsövningar-
na ha ökat jämför t med före-
gående är och medeltalet delta-
gare pr övningskväll låg under 
året vid c:a 15 st. 

Intresset för spelmansförbun-
dets kurser har varit stort och 
särskilt markant bland de yng-
re medlemmarna. Tack vare 
god ekonomi har styrelsen kun-
nat bevilja alla kursdeltagare 
f r ia kursavgif ter och resor tur 
och retur kursorten. 

PÄ ARTURSBERG 
OCH JI;LITA S K A N S 
Traditionellt har spelmanslaget 
spelat vid bl.a. Artursberg 20-
dag Knut samt på Midsommar-
afton. Många spelmän medver-
kade och spelade på midsom-
maraf ton även vid Oxbacks-
hemmet och Sjukhusets lång-
vårdsklinik — samt vid Söder-
tälje Idrottsförenings midsom-
inarfest vid Bastmora. 

Separata f ramträdanden har 
gjor ts vid bl.a. spelmansstäm-
morna i Södertälje annandag 
pingst, Julita skans midsom-
mardagen samt vid s tämman i 
Katrineholm i augusti. 

STOR ENTUSIASJ! 
HOS UNGA SPELMÄN 
Arbetet bland ungdomen är sti-
mulerande och s ärskilt roligt 
bland unga. blivande spelmän. 
Styrelsen beslutade vid sam-
manträde före höststarten a t t 
för år 1974 höja sitt anslagsäs-
kande för at t utöka arbetet 
bland annat med at t fånga upp 
de ungdomar, som deltog i ge-
hörskursen vilken pågick under 
"Kringenek"-veckan med Gösta 

Sandström som ledare o< 
Södertälje och ööderm 
Spelmansförbund som 
ordnare. Goda föiutsät 
föreligger för utökat 
som beslutas av berörd 
digheter under mars 
1974. 

Ungdomsarbetet har I 
med en grupp under vj 
nen och två grupper u » 
tens arbetstermin. Alla i 
mar i den mest ava 
giuppen har med stort 
deltagit i Spelmansföi 
kurser och andra t r ä f f a r 

Grupperna har f r a m t 
Oxbackshemmet. Marie 
den. Pensionärsförening 
tekällberget S E i m t vid 
och t r ä f f a r arrangen 
Spelmansförbundet. Fl 
ungdomarna, som har 
och tillfälle, har deltag 
dagsövningama på Tor« 
get samt i olika f r a m t r 
och uppspelningar. 

Medelåldem i grupp 
mycket låg och entusias 
a t t spela lå tar borgar 
föreningen småningom 
att tillföras unga och n; 
ter, som är en förutsät t 
a t t föreningen skall 
överleva och vidareu 
till förmån och båtnad 
folkmusikaliska rörelse 
regionen. 

KRINGELLEK OCH 
ZORN-MÄRKEN 
Under detta samling; 
pågick i Södertälje u 
vecka många och stora 
sikaliska aktiviteter. I 
medlemmarna ingick i 
ganisationsgi-upp, som i 
de det stora evenemangf 

Vid årets Zornmä 
spelningar i Södertälj 
kändes Lennart Rogst 
lom för spel av goda lé 
Mörkö. Thure Enberg t 
des Zornmärket i brc 
diplom för karaktärsf 
av Sörmländska låtar. 

— Det gångna året 
traktas som ett av de n 
delse- och framgängsril 
föreningens historia, Hi 
ker styrel.sen för S 
spelniaiislag. 


