
Om du går i kökstankar ska du komma till 
oss nu. I vår köksutställning kan du se hur 
fint ditt nya kök kan bli. Du får också tips om 
alla smarta detaljer Marbodal-köket erbju-
der. Välkommen! MarHdal® 

ESKILSTUNA: 
Fraktgatan 3 
Tel. 016-13 77 00 
STRÄNGNÄS: 
Mästarvägen 10 
Tel. 0152-160 30 
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Arne Blomberg, som flyt-
tat till Östergötland, ut-
sågs till hedersordfö-
rande i Södermanlands 
spelmansförbund och 
"togs emot" av omvalde 
ordförande Sören Olsson. 

Södermanlands spel-
mansförbund är det äldsta 
i Sverige, men också ett av 
de kraftfullaste. Vid lörda-
gens årsmöte i Malmkö-
ping hedrades en av för-
bundets förgrundsgestalter 
under snart tre årtionden, 
Arne Blomberg. Nu har 
han flyttat till Östergötland 
och utsågs till hedersordfö-
rande, vilket ger sörmlän-
ningarna möjlighet att dra 
nytta av honom även i fort-
sättningen. 

Arne Blomberg berättade 
själv, att han ''skolades" un-
der epoken Gustaf Wetter. Då 
kom han med i styrelsen, blev 
vice ordförande och ordfö-
rande innan han axlade andra 
uppdrag. Den senaste tiden 
har han varvat ner som supp-
leant. 

Den platsen besattes nu med 
Roger Tallroth, Strängnäs, 
som med en egen komponerad 
polska, samt med en vals, spe-
lade in sig i styrelsen. 

enda undantag. Det var Roger 
Tallroth som valdes in på den 
lediga suppleantplatsen, efter 
Arne Blomberg. 

• Stipendium 
Det innebär, att Sören Ols-

son fortsätter att svinga klub-
ban. Runt om sig har han 
Christina Frohm, Anita Hed-
lund, Ulf Lundgren, Bernt Ols-
son, Ingemar Skoglund, Leif 
Johansson, samt supplean-
terna Tallroth och Marianne 

Skagerlind-Furå. Revisorer är 
Henry Sjöberg och Birgitta 
Widén. 

I anslutning till årsmötet 
fick Christer Berglund, Nykö-
ping, ta emot årets Gustaf 
Wetter stipendium. Han går 
nu tredje året på en kurs i Lek-
sand, där han bland annat ut-
vecklar sitt kunnande som 
fiolbyggare. En del av sina al-
ster visade han i Gustaf Wet-
ter-stugan. 

Text och foto: 
CARL-GUSTAF OHLSSON 

Köksfestival! 
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KAVAJJACKA 
i maskintvättbar flanell. Vit, röd, marin. Helfodrad, Storl. 
34—48. Ord. pris 1195:-
— ledig ärmskämlng 
— snygga metallknappar 
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• Stortår 
1990 blir ett stort år för 

Sörmlands folkliga dansare 
och musikanter. Då anordnas 
riksspelmansstämman och 
uppspelningen för Zornmär-
ket. Alla riktlinjer ska dras 
upp under 1989, vilket innebär 
att styrelsen tillsammans med 
olika kommittéer får arbeta 
för högtryck. Samtliga var 
fulla av förhoppning och räk-
nar med att 1990 blir det verk-
liga genombrottet för den här 
formen av kulturellt beva-
rande. 

Naturligtvis är det många 
andra frågor som samtidigt 
ska lösas. Bland mycket annat 
diskuterades boken " Sörm-
ländska spelmän under 300 
år" vars manuskript till stor 
del redan ligger klart. 

Styrelsen omvaldes, med ett 

För dig med krav på 
kvalité och passform... 


