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Nya hedersledamöter 
i spelmansförbundet 
Södermanlands spel-

mansförbund fick tre nya 
hedersledamöter i samband 
med lördagens årsmöte i 
Malmköping. En av dessa, 
John Carlöö, Stockholm, 
kunde inte delta. Han är 93 
år gammal, fortfarande ak-
tiv spelman och veterligen 
den enda kvarvarande som 
deltog i förbundets bil-
dande 1925 i Malmköping. 

De båda övriga hedersleda-
möterna är Evert Lindberg, Ny-
köping och Bernt Olsson, Malm-
köping, båda kända spelmän 
och PR-män för folkmusiken på 
olika sätt. 

Ett stipendium delades också 
ut. Ur Gustaf Wetterfonden fick 

Birgitta Andersson, Näshulta ett 
stipendium på tusen kronor. 

• Utställning 
Året präglades av samma en-

tusiasm som tidigare för att be-
vara och levandegöra sörm-
ländsk folkmusik. Den största 
satsningen genom tiderna är 
utställningen Trollfiol och Syn-
daskrynkle tillsammans med 
länsmuséet. 

Förbundet har försökt få me-
del till boken Sörmländska spel-
män under 300 år. Detta har 
misslyckats men nu ligger en 
framställan hos Södermanlands 
museum. 

Antalet medlemmar i för-
bundet är 682. 

Stämmor, träffar, utbildning 
med mera har pågått i stor om-
fattning under året. 

Flens kommun har under året 

ställt brandsäkra arkivlokaler 
till förfogande och original-
arkivet har flyttats från Katrine-
holm till Malmköping. Gustaf 
Wetterstugan i Malmköping är 
en värdefull tillgång för spel-
mansförbundet. 

• Styrelse 
I styrelsen skedde endast en 

förändring där ledamoten Arne 
Blomberg, Nyköping bytte plats 
med suppleanten Marianne Fu-
rå, Gnesta. 

Styrelse: Sören Olsson, 
Strängnäs ordförande, Chri-
stina Frohm, Stockholms vice 
ordförande, Anita Hedlund, 
Malmköping sekreterare, Ulf 
Lundgren, Södertälje kassör, 
Bernt Olsson, Malmköping, Leif 
Johansson, Stockholm, Marian-
ne Furå, Gnesta. 

Därför inställdes 
inte årsstämman 
Södermanlands spel-

marisförbunds stämma 
hölls på lördagseftermid-
dagen i Malmköping exakt 
på den tid då statsminister 
Olof Palme begravdes. 

Förbundets ordförande Sören 
Olsson, Strängnäs förklarar var-
för man inte ändrade tiden. 

- Vi har haft mycket funde-
ringar kring tiden för den här 
stämman efter det som hände 
Olof Palme. Efter moget över-
vägande beslöt vi att hålla stäm-

man så som den var utlyst. Kal-
lelse har utgått i mycket god tid, 
andra arrangemang har rättat 
sig efter vår stämma. Av kost-
nadsskäl hade vi svårt att ändra 
oss. En uppskattning säger att 
det kunde ha kostat oss bortåt 
10 000 kronor. 

Nu inleddes stämman med en 
minnesstund över Olof Palme. 
Då förekom spelmansmusik, 
minnesord och en tyst minut. 

— Livet måste gå vidare och vi 
valde att ha stämman så som den 
var utlyst, säger Sören Olsson. 



Sören Olsson utnämner Evert Lindberg och Bernt Olsson till hedersle-
damöter i länets spelmans förbund. 

Birgitta Andersson, Näshulta fick stipendium ur Gustaf Wetterfonden. 


