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Framgångsrikt å r 
för länets spelmän 

I Eskilstuna utko 
1885 tidningen Fl 
redaktör hette Ca 
Öberg. Denne litteri 
Strängnäs la* usfö 
Han studerade i U 
akt och mening att 
lade han examen v 
Strängnäs 1861. Å: 
t jänstgjorde han < 
Han hade emellerl 
börjat medarbeta i 
ning och lämnade 
avisan till 1859. S 
katedern 1867, kr 
tuna Allehanda oc] 
redaktion förpt fra 
sedan under tid< 
Aren 1870—1873 v; 
och utgivare av I 
handa. Därpå idka 
tisk verksamhet i 
Hedemora Tidning 
förde pennan i Nya 
ning, Södra Dala 
ett halvår 1S78 
återbördades han 
under halvtannat 
senare ägnade ha 
Södermanlands Al 

Sign. Börge var 
ta av den tidens 
en tvät täkta bohé 

Överst fr. v. yngsta "spelmannen" lb-åriga Christina Fromh, Gnes-
ta, Greta Andersson, Oxelösund, och Astrid Zetterberg, Väster-
ljung. Under (i folkdräkt) 80-å,rige kinaspecialisten, professor 
Yngve Laurell, Stockholm, tidigare i 80 år bosatt i Honkong och 

förbuundsordför anden Gustav Wetter, Katrineholm, i supétagen. 
Allmänhetens intresse för folkmusiken ökar väsentligt. I sitt 

arbete för folkmusikens främjande har Södermanlands spelmans-
förbund under 1961 rönt goda framgångar. Att folkmusiken är 
till för både gammal och ung visades vid årsmötet på restaurang 
Värdshuset i Nyköping på lördagen: äldste deltagaren var 89-
årige förbundsspelmannen Frans Andersson, Stigtomta, och yngs-
ta "spelmannen" var 14-åriga Christina Frohm från Gnesta, 

Södermanlands spelmansförbund 
har nu 268 medlemmar, totalt i 
hela landet beräknas 'det finnas 
p,500 spelmän organiserade i riks-
förbundet. 

Det har blivit alltmer känt 
bland allmänheten at t folkmusi-
kens f rämjande och bevarande är 
ett led i skyddandet av den gamla 
hembygdskulturen. Man har ock-
så kunnat konstatera stor besöks-
frekvens vid" spelmansstämmor och 
föreläsningar om folkmusik. Sär-
skilt glädjande är at t ungdomen i 
stor omfattning sluter upp i den-
na krets. 
Vid årsmötet omvaldes styrel-

sen i sin helhet. 
Två förbundsmedlemmar erhöll 

Zorn-märket vid en riksstämma i" 
Östersund den 12—17 juli. Det var 
musikkonsulent Werner Jönsson, 
Eskilstuna, och teknolog Arne 
Blomberg, Södertälje, som erhöll 
silver- respektive bronsmärket. 


