En del av Botkyrka hembygdsgilles spelmanslag. Från vänster:
Karlsson och Helge Jobs.
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Göte Lovén blir
Botkyrka-speleman
T U L L I N G E . Göte Lovén, känd radio- och TV-musiker, kommer i fortsättningen att ingå i Botkyrka hembygdsgilles spelmanslag. Lovén ska spela fiol. övriga nyförvärv till det ett år
gamla spelmanslaget är bl.a. riksspelmannen Bengt Magnusson
på klarinett och Rolf Olausson på dragspel.
För närvarande har spelmanslaget ett 10-tal medlemmar. Men
man söker fler spelemän. Man
vet nämligen att de finns. Det
gäller bara att komma i kontakt
med dem.
Spelmanslagets nestor är Valle

Karlsson. Han, och hans son Bernt
Carseberg, har varit spelemän i
Botkyrka ända sen hembygdsgillet bildades 1948.
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LÅTHÄFTE
Valle Karlsson är dragspelare
och kompositör. Bland hans mer
kända verk finns "Tumbapolkan".
Snart kommer ett helt låthälfte
signerat Valle Karlsson ut.
Bernt- Carseberg, Valle Karlssons son, är också riksspelman.
Han var den förste från Stockholmstrakten som blev riksspelman på fiol och h a r b l . a . spelat
med Erik öst samt turnerat med
sin f a r i hela Europa.
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OXELÖSUND: Sörmlands Spelmansförbund kommer att samarbeta med
Sörmländska ungdomsringen i det uppsökande arbete i landskapet som
man i båda föreningarna planerar och som går ut på att besöka gamla
människor, spelmän och andra, som kan berätta om sörmländska traditioner och seder i samband med fester och danser förr i tiden.
— Det här är en viktig uppgift för
bl a Ungdomsringen, säger dess nye
ordförande, Sune Åhberg, Oxelösund,
vid samtal med SN. Det finns i
Sörmland en rik musiktradition, och
det gäller att ta vara på den innan
det är för sent. Inom både Spelmansförbundet och Ungdomsringen har vi
utsett kontaktgrupper, medlemmar
som är intresserade av att som en
helt ideell insats deltaga i den här
verksamheten. Den ska gå till på det
viset att man söker upp gamla musi-

kanter i pensionärshem och på andra
håll, samtalar med dem och spelar
in samtalen. På det viset hoppas vi
få reda på mycket om sörmländska
musiktraditioner. Vi ska också intervjua om klädedräkter vid fester av
olika slag, och hur det över huvud
taget gick till på danserna förr.
Några av oss har redan så smått börjat den här intervju-verksamheten,
men vi räknar med att den kommer
i gång på riktigt fram i vår. Vi ska
förtst samla alla utsedda kontaktmän
till en gemensam informationsträff
och då ska vi dra upp närmare riktlinjer för arbetet.

