
Måndagen deg49 mars 1990 

Arne Blomberg tolkade förbundets tack och överlämnade guldmärket till Anna-Lena 
Pocock-Bergström för hennes intresserade arbete när det bland annat gäller folkmu-
sik. 

*.» Hedersmedlemmar 
till spelmansförbundet 
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Södermanlands spel-
mansförbund har fått två 
nya hedersmedlemmar. 
Vid lördagens välbesökta 
årsmöte i Malmköping 
överlämnades guldmärket 
till Anna-Lena Pocock-
Bergström och Ulf Lund-
gren. 

Gustaf Wetters stipendium 
hamnade i Katrineholm. Det 
tilldelades Edvard Andersson, 
som passade på att på fiol 
spela upp en egen komposition 
tillägnad den bortgångne do-
natorn. 

Som vanligt när spelmans-
förbundet har årsmöte fylldes 
lokalerna vid några tillfällen 
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av musik. Medlemmarna i sty-
relsen inledde traditionellt 
med en musikstafett på instru-
menten fioler, nyckelharpa, 
enradigt durspel, klarinett och 
sånger. 

Men, först av allt var det pa-
rentation. Sex medlemmar 
hade avlidit sedan förra års-
mötet. De ägnades en tyst 
minnesstund. 

— När medlemmar avlider 
förlorar vi både goda: spel-
manskamrater och en del av 
vårt förbund, sa ordföranden 
Sören Olsson. Vi tackar dem 
för vad de betytt för den sörm-
ländska folkmusiken och för 
Södermanlands spelmansför-
bund. „ 

Året som gått har delvis 
präglats av folkmusik- och 
dansåret 1990, av vilket kul-
men nås i Nyköping med Zorn-
märkesuppspelning och Riks-
spelmansstämma. I grova 
drag är allt klart. Det som 
återstår är detaljer, men ar-
betsgrupperna har målsätt-
ningen klar. Södermanlands 
spelmansförbund och Sörm-
ländska ungdomsringen, som 
tillsammans med Nyköpings 
kommun delar på arrange-
manget, ska skilja sig från 
uppdraget med hedern i be-
håll. 

Av verksamheten kan näm-
nas att det anordnats kurser, 
stämmor och träffar. Ett stort 
arbete lägger de olika spel-
manslagen och enskilda ner 
för att sprida kännedom om 
Sörmland och dess rika flora 
av folkmusik. 



au förbundet. De aom var när-
varande vid årsmötet fick 
veta att inkomsterna har upp-
gått Ull nära 100 000 kr, men 
utgifterna var ungefär 16 500 
kr större. Någon större fara är 
det trots detta inte med ekono-
min. Även om 1990 kommer 
att kosta en del extra är eko-
nomin stabil, om detta vitt-
nade kassaförvaltaren Ulf 
Lundgren, som sjungit in bok-
slutet på band. 

När man kom fram till öv-
riga frågor,berättade Chris-
tina Frohm, att bandet "Väl-
kommen till världen", kom-
mit ut och distribuerats i da-
garna. Bandet ska skänkas till 
alla nyfödda under folkmusik-
och dansåret. Men, det kom-
mer också att finnas band att 
köpa för alla som är intresse-
rade. 

När det gällde valen hade 
kassaförvaltaren Ulf Lund-
gren, på grund av sitt arbete, 
begärt att få slippa. Platsen är 
tills vidare vakant och den av-
gående kommer att sköta det 
tekniska, in- och utbetal-
ningar, fram till den dag då en 
efterträdare tillsatts. 

Även suppleanterna, Ma-
rianne Skagerlind-Furå, 
Gnesta och Roger Tallroth, 
Strängnäs, hade undanbett sig 
återval. De ersätts av Birgitta 
Andersson, Södertälje och Hå-
kan Frykmo, Strängnäs. 

I övrigt består styrelsen av: 
Sören Olsson, Strängnäs, ord-
förande, Christina Frohm, 
Stockholm, vice ordförande, 
Anita Hedlund, Malmköping, 
sekreterare, samt Bernt Ols-
son, Malmköping, Ingemar 
Skoglund, Södertälje och Leif 
Johansson. Huddinge. Adjun-
gerade är: Britt Svanström, 
Katrineholm och Marianne 
Lidberg, Nyköping. 

CARL-GUSTAF OHLSSON 


