Två från Katrineholm*avgick ur
styrelsen för spelmansförbundet

Spelmansförbundet har
årsmöte i Södertälje
På lördag håller Sörmlands Spelmansförbund årsmöte i Södertälje.
Förbundet omfattar bl a spelmanslag i Södertälje, Nyköping, Katrineholm, Trosa, Gillberga, Valla och
Malmköping och har sammanlagt ca
300 medlemmar.
Förbundets spelmän har under året
deltagit vid en rad olika arrangemang. Mycket uppskattad blev bl a
Spelmansstämman i Torekällberget
den 23 maj.
Förbundsstyrelsen har under året
bestått av Arne Blomberg, Enhörna,
ordf., Sigvard Ejerir. , Stigtomta,
sekr., Nils Lindwall, Katrineholm,
skattmästare, Gustaf Wetter, Katrineholm, v ordf., Artur Forsberg,
Katrineholm, birt. skattmästare, samt
Thure Enberg, Södertälje. Revisorer
har varit Hugo Martin Lindström,
Stockholm och Fritiof Nyberg, Södertälje. Lördagens årsmöte kommer
att hållas i Odd Fellowlokalen i Södertälje där Gustaf Wetter, Katrineholm skall hålla en föreläsning om
Gunnar Sjögrens "Torntutarens pojke". Föredraget illustreras med musik.
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Två katrineholmare avgick
ur Södermanlands Spelmansförbunds styrelse vid årsmötet,
som hölls i Södertälje på lördagen. Det var Nils Lindwall,
skattmästaren, som tillhört styrelsen i 12 år, och biträdande
skattmästaren Artur Forsberg,
som varit med i nio år. Lindwall var närvarande och avtackades vid mötet. Forsberg kunde på grund av sjukdom inte
vara med, men han avtackades
i Katrineholm på söndagen av
en delegation.
Till de avgåendes efterträdare
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Södermanlands spelmansförbund höll på lördagen årsmöte
Odd Fellow-lokalen i Södertälje, varvid ett 70-tal medlemmar
var närvarande Iiksoih i den efterföljande middagen. Årsmötet
föregicks av en föreläsning med musikillustrationer om förre
medlemmen i spelmansförbundet Gunnar Sjögren — "torntutarens pojke". För denna föreläsning svarade förbiindets hedersordförande Gustaf Wetter, som så sent som förra året lämnade ordförandeskapet i förbundet.
Sedan förbundsordföranden lämnade en egenhändigt tillverArne Blomberg, Enhörna, häl- kad ordförandeklubba med silsat deltagarna välkomna till verbeslag. Hr Bruce, som är
årsmötet utsågs hr Henry Sjö- sjukpensionär, ägnar numera
berg, Rönninge, till mötesordfö- sin tid helt åt fiolbygge och rerande.
paration av fioler.
En vacker gåva fick spelif NYA I STYRELSEN
mansförbundet ta emot denna
dag. Det var medlemmen Ernst
En del förändringar i styrelBruce, Vimmerby, som över- sen blev det i och med att skatt-

valdes Allan Ljungdahl och Bo
Claesson, båda från Södertälje. I
övrigt omvaldes styrelsen, vilket
betyder Arne Blomberg, Enhörna,
ordförande, Sigvard Ejermo, Stigtomta, sekreterare, Gustaf Wetter, Katrineholm, vice ordförande,
samt Thure Enberg, Södertälje.
Suppleanter är Helmer Johansson,
Västerljung, Christina Frohm,
Gnesta, och Henry Sjöberg, Rönninge. Till revisorer omvaldes Hugo Martin Lindström, Stockholm,
och Fritiof Nyberg, Södertälje.
Spelmansförbundet har dessutom två hedersordförande, Seth
Karlsson, Edsbruk, samt Gustaf
Wetter, Katrineholm.
Vid årsmötet fick förbundet ta
emot en ny ordförandeklubba av
Ernst Bruse, Vimmerby. Mötet
bestämde också att om någon månad ge ut den kände sörmländske
spelmannen Rosenbergs noter.
Denne gav uryier förra seklet ut
tre samlingar, som nu alltså ska
komma i nytryck. Detta i samarbete med Sörmländska Folkmusikfonden och efter initiativ av
fru Maj Eriksson i Flenmo.
Förbundet hade vid årsskiftet
290 medlemmar, varav 20 hedersmedlemmar.

AKTIVITETER
ket på sekreteraren (Wetter).
Huvudparten av landskapets Den älskvärde Boström från Valla
spelmansaktivitet sköts, som sig omtalade för alla, som ville lyssbör, av de olika spelmanslagen. na, att just den gorillan var stamDe mest verksamma finns i Sö- fader till alla nu levande småländertälje, Nyköping, Katrineholm,
. . . Färden fortsatte från
Kolmården, Kungsör, Trosa, Gill- ningar
till Stavsjö Värdshus,
berga, Valla och Malmköping, Djurparken
en god middag intogs, och semen även på andra håll samlas där
dan till Tovastugan, Nyköping.
spelmän mer eller mindre regel- Fiolerna
till flitig användbundet för att spela tillsammans. ning bådekomi Stavsjö,
Södertälje spelmanslag är med och under bussresan. Nyköping
Ivar Bosina 56 medlemmar landskapets ström sökte genom sedelärande
största. Det firade den 23 mars berättelser, sanna och osanna,
sitt 10-årsjubileum med en stor mest det senare, fördärva och
festlighet i Odd Fellow-lokalen. sänka moralen hos resenärerna,
Laget anordnade under hösten i men eftersom dessa samtliga står
samarbete med ABF en scudie- på en etiskt och moraliskt hög nicirkel 1 folkmusik med ett tiotal vå, misslyckades han totalt".
deltagare.
Valla spelmanslag med 8 medlemmar har medverkat vid fester
och olika tillställningar, huvudsakligen i Sköldinge kommun.
Katrineholmarna, som bildade
sitt lag redan 1946, är även de
mycket livaktiga. De har deltagitg
vid ett flertal tillställningar under
året och ställde mangrant upp vid
stämman på Djurgården i Eskils-i
tuna.
Något som kanske andra lag
borde göra i större utsträckning
är att anordna utflykter. Katrineholms Spelmanslag besökte under
1968 Kolmårdens Djurpark. Ur
lagets årsberättelse citeras:
"Största uppmärksamheten väckte en långarmad gorilla, som slog
båda labbarna i marken, klappade sig högljutt på revbenen, vihörntänderna och glodde ils-

Sörmlands spelmän fick
vacker klubba som gåva

mästaren Nils Lindvall och hans
biträdande Artur Forsberg, båda från Katrineholm, lämnade
sina uppdrag efter 12 respektive 9 år i styrelsen.
Nyvalda
styrelseledamöter
blev Allan Ljungdahl och Bo
Klasson, båda från Södertälje.
Styrelsen utökades med en tredje suppleant och detta uppdrag

Fyra duktiga fiolspelare ses på den här bilden, fr. v. spelmansförbundets hedersordförande Gustav Wetter, Katrineholm, ordföranden Arne Blomberg, Enhörna, skattmästaren Nils Linvall, Katrineholm, och styrelseledamoten Thure Enberg, Södertälje.

gick till Henry Sjöberg, Rönninge, som är en av landets
främsta dansexperter.
I övrigt består styrelsen av
ordförande Arne Blomberg, Enhörna, vice ordförande Gustaf
Wetter, Katrineholm, Sigvard
Ejermo, Stigtomta, Thure Enberg, Södertälje, samt suppleanterna Helmer Johansson, Västerljung, och Christina Frohm,
Gnesta. Revisorer är Hugo Martin Lindström, Stockholm, och
Fritiof Nyberg, Södertälje.
* ÄLDST I LANDET
Två hedersordförande håller
sig spelmansförbundet med,
nämligen Seth Karlsson, Vinäs,
Edsbruk, som var förbundets
förste ordförande, och Gustaf
Wetter, Katrineholm, som lämnade ifrån sig ordförandeklubban vid förra årsmötet, men
som fortfarande kvarstår i styrelsen som vice ordförande.
Södermanlands spelmansförbund startade sin verksamhet
redan 1925 och är det äldsta
spelmansförbundet i landet. Vid
senaste årsskiftet hade förbundet 290 medlemmar, varav 20
hedersmedlemmar.
-k GER UT LATAR
Under det år som ligger framför spelmansförbundet skall
man främst ägna sig åt att delta i den riksomfattande inventeringen av svensk folkmusik.
Ett annat trevligt initiativ är
att man inom kort, troligen un-

der april månad, skall utge en
faksimilupplaga av "Rosenbergs
häfte", som innehåller 420 låtar
från 1820- och 1830-talen. Låtarna utgavs första gången på
1870- och 1880-talen. Utgivningen sker i samarbete med
Sörmländska folkmusikfonden
på initiativ av Maj Eriksson,
Flen.
Spelmansstämmor skall också arrangeras. Den 15 maj samlas man på Torekällberget i Södertälje och den 10 augusti i
Eskilstuna. Eventuellt hålles en
stämma även i Mariefred.
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