• Familjenytt
JjudgoPeUe
^Ihr 50 år

Födelsedagar
Fredag

HELÉNS RÖ
och lager i Hf
försäljningskc
från Västerås
kontoret i S
Ingwall. La)
lanservicen b

85 år fyller fredagen den 28
februari f landsfiskalen Axel Hultin,
Södertälje.

Lördag
50 år fyller söndagen den 27
februari kapellmästare Yngve Pettersson, Walkers väg 10, Ludgo.
Så korrekt skulle man kunna
skriva men det blir liksom bara en
del av sanningen. Säger man att det
är Ludgo-Pelle som fyller 50 år på
söndag så blir bilden tydligare och
ingen behöver tveka om vem det
gäller.
Ingen annan har gjort Ludgos
namn så känt över hela Sverige som
just Yngve Pettersson. Han är född
vid Brunnsvik i Ludgo som näst
yngst i en syskonskara på 10 och sin
musikaliska ådra fick han i arv från
sin far, som var flitigt anlitad i bygden med sitt dragspel på bröllop och
andra fester.

60 är fyller lördagen den 26
februari biträdande regionschef Gerhard Näfver, Rosenkällavägen 2,
Nyköping.

DödsfaU
Julia Alfrida Johansson. Fru Julia
Alfrida
Johansson,
Ekenshov,
Sparreholm, har avlidit i en ålder av
87 år.
Hon sörjes närmast av barn,
barnbarn och barnbarns barn.
Margit Karlsten. Fröken Margit
Karlsten,
Häradsgården,
Vagnhärad, har avlidit i en ålder av nära
71 år.
Närmast sörjande är två systrar
samt syskonbarn.
Erik Sel^fider^ . q h a j ^ r ^ ^ k
Selander, Ringvägen
neir
avlidit i en ålder av 79 år.
Närmast sörjande är makan Anna
samt två söner.

— Det var sista året jag gick i
skolan som jag började sjunga och
spela munspel, berättar den välkände kapellmästaren. När jag blev
14 år fick jag följa med far till Otto
Karlssons
musikhandel
på
Trädgårdsgatan och fick då min
fiol, som jag för övrigt har kvar än i
dag. Den är i bruk varje kväll vi
spelar och en fiol blir bara bättre
och bättre ju mer den används. Den
kostade i inköp 160 kr men i dag är
jag faktiskt bjuden 6 000 för den.
Sedan Yngve Pettersson slutat
skolan började han arbeta vid Sofielund. Det blev först i trädgården ett
par år och sedan som djurskötare i
hela 13 år. Han jobbade därefter en
tid vid Ludgo kvarn tills denna
rörelse lades ned och var sedan
byggnadsarbetare i Nyköping fram
till 1971 då han blev musiker på
heltid.

"Döptes" 1957 ^ ^^ ^

på allvar spela pä magasinsdanser,
fester och andra sammankomster,
då tillsammans med min bror Holger, som spelade dragspel. Senare
Ebba Enkvist. Fru Ebba Enkvist, utökade vi duon till trio, och vi höll
Enedalsvägen 11, Södertälje, har ihop till 1965. Namnet Ludgo-Pelle
avlidit i en ålder av 94 år.
fick jag 1957 och upphovsmannen
Närmast sörjtuide är barn och till det var Nyköpings revypappa
barnbarn.
Valter Ekvall. Det var i samband
med ett artistforum på Träffen för
Emma Jacobsson. Dr phll Emma uttagningar till uppti-ädanden i
Jacobsson, Göteborg, har avlidit i en Kungsträdgården. Vi var ett femålder av 93 år.
tontal som konkurrerade om att fä
Hon var född 1 Wien, där hon efter komma dit.
akademiska studier erhöll doktorsgrad. I början av seklet kom hon till
Göteborg, där hon 1912 ingick äktenskap med dåvarande bitr professor i
filosofi och pedagogik vid Göteborgs

Jag körde då ensam på fyra olika
instrument det slog direkt hos den
stora publiken och det var dä jag
måste ha ett artistnamn.
Artistforum i Kungsträdgården
drog en publik på 40 000 personer
och betydde för mig en kraftig
knuff framåt, med anbud och
framträdanden.
Vid
1968 års
orkestertävling,
anordnad
av
Sveriges Radio, hade vi oturen att i
första
omgången
möta
Lindkvisteima, och blev då utslagna. Fem år senare gick det bättre, vi kom då till finalen, och
belade en andra plats 1 tävlingen,
som omfattade 166 orkestrar från
hela landet.

FuUbokat
Min första grammofoninspelning
gjordes 1969, det var Västermalma
minnen och Hjort Anders polska.
Året därpå kom första LP:n och sedan har det blivit en inspelning
ungefär varje år.
Han har också gjort flera TVframträdanden i bl a Sveriges
Magasin och Nygammalt samt
medverkat i en mängd radioprogram med bl a Gnesta-Kalle och
Sigge Flirst i Frukostklubben.
Ludgo-Pelle har hitintills gjort 23
egna låtar, därav flera med både
text och musik. Han har också gjort
två nothäften och det tredje beräknas komma ut frän förlaget lagom
till 50-årsdagen.
Ludgo-Pelles
orkester,
som
förutom kapellmästaren själv, omfattar Roland Karlsson elorgel och
dragspel, Ulf Johansson sångare
och gitarrist samt Arne Hettman
bas och gitarr, har sitt program fullbokat ett drygt år i förväg. De
turnerar ö v e f ' hm-S^iW^lenSSfr
främst pä Västkusten och i
Mellannorrland fyra kvällar i veckan. Deras tumébil går ca 10 000 mil
om året, så det blir mycket
att vara borta.
En kvälls musik av denna populära dansorkester kostar ca 4 000 kr.
Det är ju lite annat än när vi i början av vår karriär kunde få dela på
en tia, säger Ludgo-Pelle, som kommer att fira sin 50-årsdag direkt efter avslutad gammeldans i Ludgo
Bygdegård på lördag kväll.
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