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Spelmansförbundets märke 
i guld till A. Forsberg 

Gammalt och ungt möttes vid Södermanlands spelmansförbunds 
årsmöte i Katrineholm på lördagskvällen. Herrarna på bilden 
här ovan var med och bildade förbundet år 1925, och flickorna 
tillhör de yngsta medlemmarna. Stående från vänster ses Arvid 
Johansson, Katrineholm, och C. G. Axelsson, Flodafors, samt 
sittande förbundets ordförande Gustaf Wetter, Britt Skeppstedt 

och Kristina Olsson. 
Södermanlands spelmansförbund hade på lördagskvällen irsmöte på 

Stadshotellet 1 Katrineholm, varvid till styrelse omvaldes: ordförande 
Gustaf Wetter, Katrineholm, kassaförvaltare Nils Lindvall, Katrine-
holm, sekreterare Sigvard Ejermo, Stigtomta, vice ordförande Arvid 
Karlsson, Nyköping, biträdande kassaförvaltare Artur Forsberg, Katri-
neholm, och arkivarie Alvar Rosén, Katrineholm. 
Revisorer Martin Hugo Lindström, 

Stockholm, och Fritiof Nyberg, Sö-
dertälje. 

Vid årsmötet beslutades bl a att 
förbundet fortfarande skall vara med-
lem av Södermanlands hembygdsför-
bund och Södermanlands läns bild-
ningsförbund samt genom ordföran-
den i Svenska Ungdomsringen. 

En spelmansstämma kommer att 
anordnas på midsommardagen vid 
Stora Djulö. 

I samband med årsmötet fick Ar-

tur Forsberg, Katrineholm, förbun-
dets medlemsmärke i guld. Han val-
des samtidigt till hedersledamot i 
förbundet. 

Spelmansförbundet hade vid års-
skiftet 282 medlemmar. 

Av årsberättelsen framgår bl a att 
förbundet arrangerade Söderman-
lands dag på Skansen 1 Stockholm. 
Vidare firades Folkmusikens och 
Folkdansens dag i Eskilstuna samt 
en spelmansstämma på Djurgården i 
Eskilstuna. 

F O L K E T TISDAGEN DEN 11 FEBRUARI 1964 

Guldmedaljör 

Södermanlands spelmansför-
bund ha r f å t t en ny hedersleda-
mot, b i t rädande kassaförval ta-
ren Ar tu r Forsberg (bilden) som 
vid årsmötet på lördagen tillde-
lades förbundets guldmärke. Han 
är i det civila fö rman vid S K F 
i Katrineholm men t r ak t e ra r på. 
lediga s tunder fiolen iKatrine-
holms epelmanslag och vid spel-
mansförbundets sammankomster . 
Spelat fiol har han g jor t ända 
sedan pojkåren. 
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