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Tö i.r fyller på tisdag förre
fcuu
--'-n och spelmannen
A r n d Jtkaaascm, Eriksbergsvägen
-Katrineholm.
Han i r född vid Hjulesta i Flöda- Joh msson är inom sörmländska spelman »kret sar en mycket
•• äikänd gestalt, och i Sörmlands
-- hnansförbund, där han varit
- » i sedan starten, är han heders*
' i 1 mot. Han har även tilldelats
rbundets guldmärke.

Efter att i yngre år ha varit
byggnadssnickare och haft anställning vid SJ ägnade Johansson sig åt modermäringen. År 1912
tog han Navesta i Dunker på arrende och flyttade därifrån till
Wessinge i Näshulta. Han har
även arrenderat en gård i Berga
i Västra Vingåker och Sjögölet
i samma socken. Ar 1941 köpte
han Ekeby i Lerbo men upphörde år 1944 med lantbruket och bosatte sig vid öknaby i Flöda. På
senare år har han bott i Katrineholm.

Lördagen den 14 september 1957

— 75 år fyller på tisdag förre
hemmansäg. Arvid Johansson,
Eriksbergsvägen
12, Katrineholm. Han är inom sörmländska
spelmanskretsar en mycket väl- i Dunker på arrende och flyttad*
känd gestalt, och i Sörmlands därifrån till Wessinge i Näshul
spelmansförbund, där han varit ta. Han har även arrenderat er
med sedan starten, är han he- gård i Berga i Västra Vingåke:
dersledamot. Han har även till- och Sjögölet i samma socken
delats förbundets guldmärke. Hr År 1941 köpte han Ekeby i Ler
Johanssons far, som var kyrk- bo men upphörde år 1944 mer
värd i Flöda, var även han en lantbruket och bosatte sig vic
duktig allmogespelman. Själv öknaby i Flöda. På senare å:
fick unge Arvid vid 15 års ålder har han bott i Katrineholm. Ha:
lära sig spela fiol för Anders äi^ känd som en god och glai
Petter Andersson i Himlinge, vid spelman med oförbrännerligt got
sekelskiftet den förnämsta spel- humör.
mannen i Flöda, och redan vid
20 års ålder var han den mest
anlitade bygdespelmannen i Floda-, Sköldinge- och Lerbotrakterna. Men så hade han också en
särskild takt och kläm i sin musik. Under årens lopp har han
deltagit i åtskilliga spelmansstämmor. Vid Hjulesta i Flöda,
är Arvid Johansson född. Efter
att i yngre år ha varit byggnadssnickare och haft anställning vid
SJ ägnade han sig åt modernäringen. År 1912 tog han Navesta

