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Sörmlänningen Har du förslag pi någon person som du skulle vilja avporträtterades i 
Sörmlandsbygden? Skriv och tipsa oss! 
Adress: Sörmlandsbygden, Box MS , 641 22 Katrineholm eller skicka 
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Namn: Anna-Greta Frohm 
Hemort: Frustuna 
Ålder: Född 24 nov 1914 
Yrke: Pensionär 

Familj: Dottern Christina Frohm, riksspel-
man. Dotterdottern Klara. 
Älsklingsrätt: Inget speciellt. 

Favoritmusik: Allt, men främst 30- och 
40-talens danslåtar och visor. Gärna folklig 
musik. 

Anna-Greta, 90, sjunger 
fortfarande med klar röst 

Anna-Greta Frohm är 90 år och sjunger gärna. Som ung spelade hon banjo och sjöng i bro-derns band, Barrskogs-Nisses orkester. 
När skomakaren Carl Petter 

Brunfelt avrättades på Axala 
hed satt Anna-Greta Frohms 
farfar uppflugen i ett träd och 
följde det makabra skådespe-
let. 

- Då, den 17 mars 1856, var han nyss fyllda elva år, berät-tar Anna-Greta, nyligen gått in i 90-åringarnas led. 1902 fick makarna Albert Gustafsson och Hilda Fors en son som döptes till Nils. 1914 blev familjen fulltalig. Då såg Anna-Greta dagens ljus. 

Skola varannan dag 
Familjen bodde i villan Hil-desborg någon kilometer söder om tätorten Gnesta. Därifrån var det omkring en halvmil till "universitetet" Karlsvik, som var en typisk landsortsskola på vägen mot Finnvik. 
- På den tiden var inte ordet skolskjuts uppfunnet, säger Anna-Greta. Den som hade tur kunde få åka en bit med någon mjölkskjuts. Vi gick i skolan varannan dag, men det var sexårig undervisning, följd av fortsättningsskolan. 
- Eleverna kom från ett stort omland där det fanns många gårdar. Karlsviks skola, som byggdes i början av 1900-talet, lades ner i slutet av 1920-talet. När jag tänker tillbaka känns det vemodigt. Landsbygden har verkligen förändrats. 
Prosten i församlingen ville att Anna-Greta skulle fortsätta och ta realen men därav blev intet. Modern var sliten och be-hövde all hjälp hon kunde få. Anna-Greta blev hembiträde hos föräldrarna. - Bror min och jag fick musi-ken i arv efter farfar och far, som båda spelade fiol, säger Anna-Greta. 
- När det lilla stället Barr-skogen blev ledigt slog han till. Där fanns en öppen dansbana 

"På den tiden var inte 
ordet skolskjuts 

uppfunnet. Den som hade 
tur kunde få åka en bit 
med någon mjöikskjuts." 

de regementsmusiker som hanterade sina instrument 
mästerligt. Anna-Greta spelade banjo och svarade för sång. Trots att hon nyss fyllt 90 sit-ter texter och melodier som gjutna. Rösten är obruten när hon sjunger låtar från 30- och 40-talen a capella. - Förr var texterna så inne-hållsrika. Tänk när Spelmans-pojkarna från Göteborg på lör-dagskvällarna klämde i med en timmes dansmusik. De små kristallapparaterna stod på köksbordet och hoppade, säger Anna-Greta. Varför är äkt-svensk gammal dansmusik bannlyst i radio och TV? 

Blev fru Frohm 

Minns mycket musik. Anna-Greta Frohm har, som sångerska och banjospelare i brodern Barr-
skogs-Nisses orkester, många minnen av forna dagars folkliga musik i Gnesta med omnejd. 

och då inleddes epoken Barr-skogs-Nisse. - Det är få av dagens Gnesta-bor som vet att han köpte gam-la vattentornet vid Vattugränd i tätorten Gnesta när det skulle rivas, och byggde dansrotunda under plåttak. 

Egen orkester 
- Av en bonde fick Nisse ar-

rendera mark, under förutsätt-
ning att SLU-arna fick hyra för 

tio kronor per gång. Barrskogs-Nisses orkester blev snabbt populär. Till danskvällarna i Barrskogen kom dansanta från när öch Q ärran. För det mesta blev det fullt hus. Under krigsåren fär-dades många på cykel, ända från Lästringe. 
- Flickor fick betala 50 öre i inträde, pojkar 75. För den penningen fick de dansa så länge som dansen pågick. Det var livat och dansglädje. Ingen 

ska tro att det var fritt fram för fylla. På danskvällarna fanns det ett par stadiga ordnings-vakter och när som helst kun-de statspolisen dyka upp, minns Anna-Greta. 

Banjospelande sångfågel 
I orkestern ingick olika mu-

siker. Bland andra engagerade 
Nisse bröderna Newton; Hen-
ry (fiol) och Arne (trummor). 
Några år deltog ett par utbilda-

1947, när 30-strecket passe-rats, var det dags att gå till prästen. När dubbelspåret drogs fram invaderades Gnes-ta med omnejd av rallare. Bland dessa fanns norrlän-ningen Rolf Frohm. När han träffade Anna-Greta sa det klick. De två blev ett. 
Nu har Anna-Greta lagt sitt instrument på hyllan. Men det äldsta, stämbanden, finns in-om räckhåll. Och dottern, riks-spelman Christina, för musi-ken vidare. 
- När det finns spel-mansstämmor och kulturar-rangemang inom räckhåll vill jag gärna vara med bland besö-karna. Finns det något mer stämningsfullt än att få fira midsommar i gammaldags mil-jö? Nog finns det mycket att glädjas åt även på äldre da'r. 
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