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Måndagen den 9 mars 1970

spelmansförbund
ar

Den kände spelmannen 'Gustav Wetter, Katrineholm
lats ab Anders Gustav Rosenberg.

kåserar om och spelar melodier som uppsam-

Gustav
Sörmländska spelmansförbundet Dessutom gav man vissa program- folkmusiksamlaren Anders
Mel lösa. Dénne
född
i
här haft årsmöte på .Nyköpingshus i punkter inför den stora danpträffen i Rosenberg,
man som senare blev kanNyköping inför 140-tälet intresserade Nyköping den 7 juni i år då man märklige
tor
har
samlat
sammanlagt 420 äldie
avser
att
visa
fram
gammal
musik
medlemmar. En synnerligen hög siffsom genom ett
från 1300-talet och till 1920 ungefär. I folkmusikmelodier
ra.
nu gjorts tillgänglig för det I
Årsmötet spm leddes av Ragnar det sammanhanget kommer man nytryck
Sörmländska rftuSrklivet.
| Larsson, Nävekvarn tög kort tid i också att dansa i kyrkaMf*^
Nyt^cket-fiSF^ekostats av Sörmanspråk. Man omvalde i detta sam- Bland andra programpunkter un- ländska
folkmusCkfonden och Spelmanhang styrelsen i samtliga fail der spelmansförbundets årsmöte kan mansförbundet.
Man har lyckats fåj
nämnas Gustav Wetters föredrag um tag på ett exemplar
utom på sekretarerpöstén.
av Rosenberg
musiksamlingar som lämpat sig >.;ttl
göra etf nytryck av. Musiksamling
torde var unik. Den" omfattar 42
melodier från år 1876—1882.
Vidare i programmet underhöllf.
Henry Sjöberg och han visade sörm-.
ländsk dans från Rosenbergs tid tillsammans med dansare.
Man delade "ut guldmedaljer tilli
fyra berättigade: Dessa var: AxelAndersson, Bergshammar, Ture Ved-j berg, Katrineholm, Arne Blomberg^
Enhörna och Folke Nordeman, Södertälje.
Hedersbevis överlämnades till: Maj
Eriksson, Mellosa, Gustav Wetter,:;
Katrineholm, Arne Blomberg, Enhörna och Ragnar Lärsson, Nävekvarn.
Det digra programmet avslutade»
med en middag^på Nyköpingshus.
Sörmländska spelmansförbundet
valde följande "styrelse:
Styrelsen: Hedersordförande Seth
Karlsson, Vinäs, Edsbruk* hedersordförande Gustaf Wetter, Katrineholm,
ordförande Arne Blomberg, Enhörna,
vice ordförande Gustaf Wetter,
Katrineholm, sekreterare Henry Sjöberg, Rönninge, skattmästare Allan
Ljungdahl, Södertälje, biträdande
skäattmästare Bo Classon, Södertälje,
Ivutan särskild funktion, Thure En(berg, Södertälje.
(

Lycka till, spelman!
T
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LEDARSKIFTE I SPELMANSLAGET. Nu har Södertälje spelmanslags 25 spelmän och fått en ny musikledare — riksspelman Lennart
Eriksson, t v på bilden. — En fin och härlig spelman, kamratlig, och
duktig! Han kommer att bli en tillgång för spelmanslaget säger avgående musikledaren Folke Nordeman, th Nordeman har lett spelmanslagets musicerande sedan laget bildades den 20 mars 1952. — Sammanhållningen, kamratskapet bland spelmännen har varit och är en
av grundtillgångarna i mitt liv, säger Folke Nordeman. Vi har alltid
haft roligt på våra uppspelningar — vare sig det har varit på stämmor, på sjukhus eller pensionärshem. För Folke Nordeman har inte
spelmansmusiken gått i arv. Men han har alltid känt en längtan att
spela. När han var 13 år fick han sin första fiol. Det mesta av sitt
kunnande på fiol har han sedan lärt sig själv. — Jag känner starkast
för de melodier vi brukar spela i laget, säger Folke Nordeman, sköna,
härliga melodier, den äkta, vanliga folkmusiken. Men Folke Nordeman han inte bara gjort en fin musikinsats i spelmanslaget Under ett
10-tal år under Södertälje folkparks glansperiod spelade han gammal
dansmusik. Han har också spelat med i Södertälje orkesterförening.

