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Musiken dominerade vid
spelmanslagets årsmöte
Mändag den 25 januari 1965

Ett drygt sextiotal hade mött upp på söndagskvällen till Södertälje spelmanslags årsmöte med samkväm i Odd Fellowlokalen, Ängsgatan 7, Södertälje. Bland de närvarande märktes de speciellt inbjudna gästerna från Södertälje stad, stadsfullmäktiges ordförande Karl-Erik Johansson, från Södermanlands spelmansförbund, dess ordförande Gustaf Wetter, från Stockholms spelmansgille Tore Sander samt riksspelman Erik Sahl ström.

Musiken var det dominerande då Södertälje spelmanslag på lördagen träffades till årsmöte med samkväm i
Odd Fellows lokaler. Men även genomgång av årsbe- rättelsen och styrelseval tog sin tid. Samlade pid årsredogörelsen ses omvalde ordförande Thure Enberg som flankeras av kassör Hilding Andersson samt sekreterare Harry Karlsson.
Vid
samkvämet — som följde efAftonen inleddes med presenta"sammanträdet" — var musiken
tion av årsredogörelsen samt sty- ter
det dominerande. Vid festVigda:
relseval. Sedan föregående årsmöte, givetvis
dukade bord slog sig medlemsom hölls i Måsnaryd den 25 janu- ligt
marna
och
deras
anhöriga
ned
för
ari 1964 kunde Södertälje spelmansavnjuta menyn som bestod av
lag visa upp ett mycket aktivt år, att
bl. a. kunde man redovisa 33 öv- sandwich, fläskkarré med grönsaningskvällar på Torekällskolan. ker samt glace med struvor. Till
Dessutom har spelmanslaget under kaffe kom fiolerna fram och man
1964 medverkat vid 5 spelmans- spelade dels i hela lag dels i grupstämmor dels i Södertälje, Katri- per. En svängom på dansgolvet avneholm och Eskilstuna, dels i Upp- slutade kvällen.
Vid Södertälje spelmanslags årssala samt Ronneby. Medlemmarna
gladde sig över det goda samarbete möte valdes styrelse som fick fölman haft med spelmanslagen i så- jande utseende:
Ordförande, omvald på två år,
väl Trosa som Gnesta samt att
förhållandet till SGU folkdanslag Thure Enberg, sekreterare, omvald
varit mycket gott. Det tidigare på två år, Harry Karlsson, fyllnadsmedlemsantalet 44 utökades vid val av kassör på ett år, nyvald Hilårsmötet med ytterligare en man. ding Andersson, styrelsesuppleanDet var herr Karl-Lennart Gus- ter, omval, Olof Kärnell samt
tavsson som vid årsmötet valdes Gösta Johansson, revisor, omtill ny medlem.
val, Fritiof Nyberg och Allan
Ljungdahl, revisorsuppleant, omval,
Sten Winborg, statestikförare, omval, Gösta Johansson, låtkommitté bestående av Allan Ljungdahl,
Folke Nordman samt Arne Blomberg och valberedning, omval, Ed-

LÄNSTIDNINGEN-

Mandag den 8 febr. 1965

Katrineholmsspelmannen Gustaf Wetter återvaldes till ordförande i Södermanlands spelmansförbund. På
bilden ses han i uppteckn artagen och melodien serverar veteranen Erik Fogelström.

Sörmlands spelmansförbund
begick sitt 40:e årsmöte
Om det skulle finnas några spöken i det medeltida Nyköpingshus, närmare bestämt "svarta damer",
hade nog dessa en glad afton när Södermanlands spelmansförbund på lördagskvällen höll sitt 40:de
årsmöte. Som vanligt när spelmän träffas var det mycken musik och stor trivsel. Det var cirka 125
spelmän från hela Södermanland med fruar respektive fästmör som deltog. Södertälje spelmanslag
var starkt representerat, men å är laget också det största inom förbundet
Från årsmötet, som hölls i Kungs- Sven Axélls förslag om återin- klädda i djurhudar, blåste in stämsalen, kan bland annat nämnas: träde i Sveriges riksförbund, skall man på bronsålderslurar, enligt en
Gustaf Wetter omvaldes enhälligt enligt beslut av årsmötet behand- 2000-årig musiktradition.
Vid "Tosia Bonnadan" i Ronneby
till ordförande. Övriga styrelsemed- las inom styrelsen.
lemmar blev: Nils Lindvall, Katri- Förbundets förste ordf., Seth medverkade 50-talet spelmän. Det
neholm (omv.), Sigvard Ejermo, Carlsson, lämnade en intressant och var en intressant och trevlig resa.
Stigtomta (omv.), Arvid Karlsson, uppskattad redogörelse över när Folkmusikens och folkdansens dag
Nyköping (omv.), Artur Forsberg, han tillsammans med Erik öst bil- i Eskilstuna hade också medverkan
av förbundets spelmän. Vid SöderKatrineholm (omv.), Arne Blom- dade förbundet.
berg, Södertälje (nyv.) efter Alvar Efter mötets slut gav landsanti- manlands läns hushållningssällRosén, Katrineholm, som hade av- kvarie Ivar Schnell en historik över skaps 150-årsjubileum och Jönkösagt sig återval. Suppl.: Thure En- det medeltida Nyköpingshus. Före- pings Hembygdsförbunds årsmöte
berg, Södertälje och Gunnar Ny- dragshållaren avtackades med var också förbundet representerat.
Förbundet uttryckte i verksamström, Vagnhärad. Revisorer: M. hjärtliga applåder.
H. Lindström, Stockholm och Fri- Ur verksamhetsberättelsen från hetsberättelsen sin tillfredsställelse
föregående år kan bl. a. nämnas: över tidningspressens välvilja.
tiof Nyberg, Södertälje.
Sommarens evenemang diskute- Förbundet har sammanlagt 285 Efter mötet var det dags för supé
rades. Kristi himmelsfärdsdag blir medlemmar. Därav är 22 heders- 1 Gästabudssalen. Här hölls tal och
det stämma på Torekällberget. Till ledamöter. En av dessa är Prins det var mycken musik. Dans blev
denna har Södertälje stad välvilligt Wilhelm, som på sin 80-årsdag fö- det naturligtvis också. Det var en
bidragit med 2.500 kr., vilket med regående år blev uppvaktad av för- mycket lyckad och angenäm samtacksamhet noterades. Pingstdagen bundets styrelse och harpolekaren varo och glädjen "stod högt i tak".
kommer förbundet att fira sitt 40- Ragnar Karlsson. Spelmännen ble- I gästabudssalen blev det också
årsjubileum med en stor stämma vo här väl mottagna av 80-åringen, prisutdelning i anledning av förpå borggården, Nyköpings hus. Det som innehar förbundsmärket i guld. bundets kompositionstävlan. Det
blir även spelmansstämma på Djur- Den stora stämman på Stora Djulö var 13 kompositioner som spelades
gården i Eskilstuna, någon gång hembygdsgård blev en ovanlig jch prisbelönades. l:sta pristagare
attraktion, där två danska spelmän, blev Lennart Bergström, Älvsjö, 2
under augusti månad.

spelmän erhöll 2:dra priset, K. A.
Jorlin, och Sven Forsberg. 3:dje
pris erhöll Hugo Pettersson. Till
alla deltagarna utdelades av landsantikvarie Ivar Schnell ett så kallat "Hertig Karls-glas", de tre
första pristagarna erhöll även penningpriser.
FELIS.

