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N a m n : Anna-Greta Frohm
H e m o r t : Frustuna
Å l d e r : Född 24 nov 1914
Y r k e : Pensionär

Har du förslag pi någon person som
Sörmlandsbygden? Skriv och tipsa oss!
Adress: Sörmlandsbygden, Box M S , 64
e-post till redaktion@sormlandsbygde

Familj: Dottern Christina Frohm, riksspelman. Dotterdottern Klara.
Ä l s k l i n g s r ä t t : Inget speciellt.

Favoritmusi
40-talens danslå
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 broderns band, BarrskogsNisses orkester.
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När skomakaren Carl Petter
Brunfelt avrättades på Axala
hed satt Anna-Greta Frohms
farfar uppflugen i ett träd och
följde det makabra skådespelet.
- Då, den 17 mars 1856, var
han nyss fyllda elva år, berättar 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.
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Skola varannan dag

Familjen bodde i villan Hildesborg 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.
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Minns mycket musik. Anna-Greta Frohm har, som sångerska och banjospelare i brodern Barrskogs-Nisses orkester, många minnen av forna dagars folkliga musik i Gnesta med omnejd.
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