
Spelmannen
beldnade
fiolkrossare

Under 56 ar har Sddermanlands spelmansfdrbund
baft sin vprksamhet igang och 1 helgen var hundratalet
medlemmar samlade till aramote for att ta nya kraft
tag Infor arging 57.

Samllngaplatsen var MalmkO-
Ping dar Wardshuaet avarade (Or
en kroppsllga splsen medan m<J-
sfo>handlingarna holls 1 (Orsam-
jshemmet. Under dagen pas-

kade medlemmarna ocltsi p& att
ilg en tltt 1 den stuga vld Hem.

bygdagarden aom ska Inredas til]
(Orbundets nya arkivlokat. Till
delta andamal har Flene kommun

islagit 10 000 kroner. For reno-
veringen svarar frlvllllga krafter
Inom mrbundet.

Efter att ha auttlt aom ordfo-
rande 1 a]u fir var del nu dags fOr
Ingvar Andersson, Nashulta, att
franaftga stg altt uppdrag. Han ef-
tertraddes av Arne B lorn berg,
NykOplng. Dessutom avgick
Malts Mattsaon, Malmkflplng ur
Btyrelaen och ersattea av 3tig
Norrman, 30derlalje.

Ovrlga styrelaemedlemmar:
vice ordfQrande Henry SJCberg,
Stockholm, aekreterare Chrlatlna
Frohm, Solna, kaasor Elvor An.
dersaon. aahulta samt Bernt Ols-
»on, MalmkOplng och Erik Wahl-
berg, Stockholm.

Lel( Johansson fran NykOplng
til Id e lades arets atlpendlum ur
Guataf Wetters mlnnesfond. Lett
gar fOr narvarande pft muaikla-
rarutbildnlng p4 muslkhogskolan
1 Stockholm. Del fir en fyraarlg
llnje och 1 utblldningen Ingar

A en fflrdjupnlng 1 svenak
folkmuslk. Denna del av utblla-
nlngen ar helt ny tran 1 hOataa.
Lell tick motta atlpendlet av (ru
Mlllls Wetter, maha till framlldne
Guataf Wetter.

FOrutom att Ingvar Andersson
blev avtackad som ordfOrande
(ick ban ocksa motta SOrmlanas
Bpelmanaforbunds guldmarke.
Delta marke tllldeladea aven
Christina Frohm.

Ttterllgare en me diem belOna-
des, men under mer uppaluppna
former. Del var Goran Lind aom
en gdng lychats backa over aln
Hoi Inte mind re an tv4 ginger
med bilen. Han flck en fin Illustra-
tion, en teckning 1 svartvltl ritad
av Matta Malta son aom vlsar han-
delsen Del fdrhatler alg namllgen
s& att man under arena lopp aam-
lat j i r l handelaer som ar lite annt.r-
lunda under vlnjetten "100 autt alt
(Orstora en fiol". Gorans konst-
stycke tyckte man platsade bland
de battre hlstorlerna, och det var
nu fersta g4ngen aom en teeknlng
Itunde delas ut. Det aterstar alltsfi
9B och med tlden kommer sakert
Her hlslorler att belOnas.

Q 672 medlemmar
Under det gangna aret har fdr-

bundets verksamhet Okat och det
man glatt alg at ar bade publlkre-
kord och lokalradlons Intresse for
den aormiandaka folkmuslken.
Antalet stammor och trfiffar har
bkat och nya spelgrupper har tlll-
kommlt. Fyra apelmansstammor
har forbundet arrange rat under
aret, tva. 1 SOdertalJe samt 1 Jullta
Skans och 1 Katrlneholm. Dess-
utoin har man svarat f»r kuraer
och aommariager.

Nar det gailer ekonomln har
man anslag frfin Sormlanda och
Stuck hoi ma lans landatlng. Deas-
utom lillkommer medlemsavgtf-
ter. Trots stoden mdate man S.niJ&
Bkjuta flera vlktiga projekt pft
framtlden, d4 de ekonomlska ra-
mama Inte tlllfiter allttOr stora ut-
avavnlngar.

Nagot ekonomlskt atOd for aln
tldnlng SBrmlandslaten. aom atar-
tadea av Arne Blomberg 196S och
aotn kommer ut fyra ganger om
aret, har man annu Inte fatt. Om
delta utebllr flnns det riak (or att
man Inte kan fortaatta att ge ut
sin tldnlng

UTVISADE. Myndisheterna I
den Indlska delstaten Goa har
beordrat 35 utiannlngar att l&mna
Indlen Lnmn tin daftar. De ml>g-
l&nks fi>r narbotlkahandel itch
blev fast vld en pollarazzla. Stdrre
delen av de dntbbade utm&rktes
av ell hlppleartat utseende och
hum (ran Vaateuropa. (TT-APP)

OVGKANSTRANGD. I HI in- Is
pn-rfiii iniiini-UT. sum Bitter I rull
•tol, har teglt (ullBtandlKt ledlgt
under tre dygn tramat. mrcldt-hi
des det 1 Jerusalem 5ver hclvi-n.

Antalet medlemmar 1 Mrbundel Mer pA sin plats vid ArsstSmman bland lanets spelman
nde. MAnn* h = -<-. «•*' -* --*• -• Hyllade blev fr v Lei! Johansson, NykOplng, riksapelman Christina

Feohm, Solna, avg&ende ordforande Ingvar Anderason Nashultc
aamtGOranLInd.

n an anets spelman an
Manga hade flolen med och nagra av medlemmarna
t tare ffirhanrijinirarw -—i- «>'

^t-fiaimc. manga naae flolen med och nagra av n
pasaadepa att fore fortiandllngarna spela tlllsamtnana


