De nyinflyttade
katrineholmarna
bjöds på fest

Spelmansförbundet på
årsmöte i Malmköping

En lyckad sammankomst blev Sörmlands spelmansförbunds årsmöte i
Malmköping på lördagen. Drygt hundratalet personer deltog i kvällens
middag på Wärdshuset, men dessförinnan hade man utnyttjat dagen till
olika aktiviteter.
Årsmötet, som hölls på Stadshuset,
omvalde hela styrelsen, vilket betyder, att denna även för det nya
verksamhetsåret utgörs av: hedersordförande Gustaf Wetter, Katrineholm, ordförande Arne Blomberg
Södertälje, sekreterare Henry Sjöberg, Rönninge, skattmästare Allan
Ljungdahl, Södertälje, biträdande
skattmästare Bo Classon, Södertälje
samt Thure Enberg, Södertälje.
BESLUT
Bland de beslut stämman tog var
tillsättandet av en redaktionskommitté för Sörmlandslåten, förbundets tidning. Från Ungdomsringen
skall i fortsättningen ingå två medlemmar. Från Spelmansförbundet valdes Arne Blomberg, Södertälje, Lennart Tysk, Katrineholm, Henry Sjöberg, Rönninge.
Också en kommitté för den fortsatta utbildningen och fördjupat samarbete mellan dansare och spelmän
valdes, bestående av Arne Sjöberg,
Rönninge, Gun Jonsson, Södertälje,
Ingvar Andersson, Katrineholm, och
Lennart Rogstam, Södertälje.
Nästa år firas förbundets 50-årsjubileum, och även i anledning därav
valdes en kommitté, som skall handha planläggningen för firandet. Valda blev: Sune Åberg, Oxelösund,
Gustaf Wetter, Katrineholm, samt
Henry Sjöberg, Rönninge. Under mö-

Gunnar Ottänder ses här flankerad av Folke Andersson med nyckelharpa och Gustaf Wetter med fiol. Foto: Henry Svensson.
Den årliga och vårliga festen för
nyinflyttade och gamla katrineholmare hölls under onsdagskvällen i
festvåningen på Stadshotellet i Katrineholm. Under välkomstceremonin
medverkade Folke Andersson med
nyckelharpa och Gustaf Wetter med
sin fiol. Den sistnämnde berättade
även om de målningar som finns
målade direkt på väggarna i festvåningen, där motiven är hämtade
från forna tiders Katrineholm med
omnejd.

Efter välkomstceremonien drog sig
sällskapet ner till matsalen där middagen serverades och där även dansen tråddes till "Löpsjötorparns" orkester — ett verkligt spelglatt gäng
som knappast lät någon få tillfälle
att sitta stilla.
Under kvällen avlämnade även den
gamla kommittén sitt uppdrag till
en nyvald kommitté, där den sammankallande blev Lars Wirström.
Kvällen avslutades med vickning. ^

Dödsfall

tet uttrycktes förhoppningar om att
firandet skall kunna ske över hela
Sörmland men främst i Malmköping, där förbundet bildades. Hela
Sveriges spelmansrörelse kan sägas
ha startat just genom bildandet av
Sörmlands spelmansförbund d v s
organisatoriskt sett, och därför önskar man också få tyngdpunkten förlagd till Malmköping.
VIKTIGT ARBETE
Den sista arbetsgrupp som valdes
skall handha inspelningar av äldre
spelmän och sångare, där f n inventering pågår. Det är ett mycket
stort och viktigt arbete, som anförtroddes till Bert Persson, Eva Liljedal, Karin Blomberg, och Ture Enberg, samtliga Södertälje.
Behjälpliga i arbetet kommer också
Sören Ohlsson, Malmköping, och Ture Wedberg, Katrineholm, att vara.
En del av deltagarna hade tillfälle
att vara med om en bussfärd i
Malmköping och bygden däromkring.
Guide var tidigare kommunaltullmäktigeordföranden i Malmköping,
Sven Levin, som gav en ingående
och mycket intressant skildring av
trakten. Plevnahöjdens konvalencenthem fick också besök av några spelmän, som gjorde ett uppskattat framträdande.
Under söndagen hölls danskurs i
bespisningslokalen i Malmaskolan,
där Henry Sjöberg från Rönninge
instruerade. Ett 50-tal personer deltog, främst från Malmabygdens folkdanslag men också ett antal inbjudna. Medlemmar i spelmanslaget stod
för musiken.
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En spelman
fyller 60

Oskar Karlsson. Bygdespelmannen
f lantbrukaren Oskar Karlsson, Södermalm, Björnlunda, har avlidit i
en ålder av nära 92 år. Han var född
vid Skyrtorp i Gåsinge-Dillnäs, där
han arbetade hos sina föräldrar till
1918, då han övertog gården på arrende. Ar 1929 inköpte han Skyrtorp.
Senare drev han eget jordbruk —
först vid Tappnäs utanför Sparreholm och därefter vid Avla Lillgård
i födelsesocknen. Efter att ha sålt
Lillgården bosatte han sig för några
år sedan vid Södermalm i Björnlunda.
Oskar Karlsson medverkade i unga
år med fiolspel vid fester av skilda
slag i bygden. Han var mycket intresserad av folkmusik och vid 29
års ålder erövrade han andra pris
vid en spelmansstämma i Flen. Han
komponerade också själv åtskilliga
fiollåtar. Så sent som på 90-årsdagen
tog han fram fiolen och föredrog
sina låtar för anhöriga och vänner.
Närmast sörjande är syskonbarn.

Spelman Gustav Nordin,
Lindhäll, Runtuna, fyller lördagen den 25 maj 60 år.
Han är född vid Sandstugan,
även den i Runtuna. Efter en rad
olika arbeten övergick han till
att bli yrkesspelman.
Jubilaren trakterar 5—6 olika
instrument och är mycket anlitad i Sörmland. Han citerar
inför sin 60-årsdag Dan Andersson:
"Jag är spelman, jag skall
spela på gravöl och på dans, i sol
och när skyar skymma månens
skära glans. Jag vill aldrig höra
råd och jag vill spela som jag
vill, jag vill spela för att glömma
att jag själv finnes till."

