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Strengnäs Tidning 

Onsdagen den 15 oktober 1986 
sä***?». 

Vuxenskolans distrih 

Arne Blomberg fick Vux-
enskolans kuUurpris vid 
årsstämman i Nyköping. 

Vid Studieförbundet 
Vuxenskolans distrikts-
stämma i Nyköping pä lör-
dagen fick Arne Blomberg, 
Nyköping, ta emot förbun-
dets kulturpris för sina 
stora insatser för sörm-
ländsk folkmusik. 

Det var kulturprlskom -
mltténs ordförande, stadsar-
klvarie Bror-Erik Ohlsson, 
som presenterade mottagaren 
och berättade om motivering-
arna för att man utsett just 
honom. 1 

Han poängterade den stora 
skicklighet som han besitter 
när det gäller att framföia 
folkmusik men ocksä den ini-
tiativkraft som kännetecknar 
honom. Han var 1 många år 
ordförande 1 Södermanlands 
spelmansförbund och som så-
dan en värdig efterträdare till 
den legendariske Gustaf Wet-
,ter. Fortfarande är han aktiv 
i förbundets styrelse. i ;-.tj 
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. • Stor kännare 
Arne. Blomberg betecknas 

inte bara som Sörmlands 
främste spelman utan även 
den mest framstående känna-
ren av sörmländsk folkmusik. 

Såväl praktiskt som teoretisk 
har han studerat de äldre tra 
ditionsbärarna, bland anna 
genom inspelningar. 

Kulturpristagaren var dei 
som startade spe'mansför 
bunde ts och sörmlän ka ung 
domsringens tidskrift, Sörm 
landslåten. Dessa hans insat 
ser anser man har betytt myc 
ket för utbildningen av ungt 
spelmän i Sörmland. 

Bror-Erik Ohlsson menad* 
att det, med allt detta son 
bakgrund inte fanns någoi 
som helst tvekan att Arn< 
Blomberg skulle tilldelas pri 
set, som utgörs av ett textil 
konstverk av Greta Ruda. 

På stämman visades ocksj 
en utställning med temat De 
föränderliga samhället, illu 
strerat av Gunnar Brusevitz. 

De senaste fem åren hai 
studieverksamheten präglats 
av en påtaglig ökning. Före 
gående år upptog inte mindre 
än 33 671 verksamhetstim 
mar. .. 

• Nya projekt 
Man vilar emellertid inte pé 

lagrarna utan satsar på stän 
digt nya projekt. Av dessa kar 



I •<: 

Burberrys Of LONDON %) » 
. . . -

— Världens mest berömda rock 

ERIC SKOGLUND 
^ ^ futvrum, Kriebsensgaton 7, E:a. Tel. 13 78 61 

sstämma i 
w - Ai'.',-̂ , 

*R i M: : • 

nämnas ett som syftar Ull att -
utveckla ungdomsverksamhe-
ten och kontakterna med VI 
Unga. En annan kampanj gäl-
ler en aktlon mot droger, 1 vil-
ken man särskilt vill enga-
gera skolor, föräldragrupper 
och medlemsorganisationer. 
Dessutom har man andra pro-
jekt på gång, nämligen Lant-
bruk och landskap, Miljö och 
hälsa, decentralisering av stu-
dlverksamheten samt frisk-
vård bland pensionärer. 

Den nyvalda distriksstyrel-
sen fick detta utseende: 

Mats Denninger, Tyst-
berga, ordförande, Carl-Axel 
Fredriksson, Strängnäs vice 
ordförande, Håkan Ingårda, 
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Eskilstuna andra vice ordfö-
rande. 

Ledamöter: Kjell Fjell-
bakk, Gnesta, Jostein Elds-
vik, Nyköping, Jan-Olov 
Blomster, Björkvik, (nyval), 
Roland Johnsson, Eskilstuna, 
Ulv Andersson, Flen, Birgit 
Andersson, Vingåker, Pär 
Carlsson, Nyköping. 


