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j Det här fick man veta ^ i 
vid hokdag i Vagnhärad ^^^^"II^^^^^MIÄ^HI^» i • 

13000 folklåtar g | finns i arkiv 
= 1 Katrineholm! 

Det nya och stilfulla biblioteket i Vagnhärad invigdes på lördagen i den nya fastigheten "Runan", som ligger vid centralortens köpplats. Ett 40-tal personer från Vagnhärad, Trosa och Gnesta hade infunnit sig, då ordföranden i biblioteksstyrelsen, Lennart Jonsson, hälsade välkommen. Invigningen förrättades av kommunfullmäktiges ordförande, Ivar Holmgren, som i sitt tal gav en återblick på biblioteksverksamheten i Vagnhärad från den blygsamma starten anno 1859 till dagens moderna samhälle. Men innan hr Holmgren invigningstalade framträdde musiklärare Christina Frohm, Gnesta, lärare i Sollentuna, och berättade om hur svensk folkmusik vuxit fram från medeltiden till dagens f olkmusik ver ks amhet. 
Bland gästerna vid invig-

ningen fanns också biblio-
tekschefen vid länsbibliote-
ket i Eskilstuna, Gunnel 
Wortzelius, och biblioteks-
chef Olle Hallberg, Nykö-
ping. Han blir ju f rån och 
med 1 januari 1974 chef för 
Vagnhärads bibliotek. 

Efter alla talen och musi-
ken på violin av Christina 
Frohm uppvaktade ordfö-
randen i Trosas biblioteks-
styrelsen hr Karl Petters-
son med en blomsterkorg, 
och byggnadsingenjör Billy 
Gustafsson överlämnade 
blommor och lyckönskning-
ar från entreprenörerna 
Byggnadsfirman Bröderna 
Gustafsson, som byggt fas-
tigheten där biblioteket är 
inrymt. 

Christina Frohm erinra-
de om att Södermanlands 

spelmansförbund är äldst i 
Sverige. Det bildades redan 
1925. 

— Vi har sen dess ned-
tecknat cirka 3 000 låtar, 
som finns i vårt arkiv i 
Katrineholm, sa Christina 
Frohm bl a. 

Vi fick också veta, att den 
sjungna dansvisan är den 
äldsta musikaliska begi-
venheten i hela Norden! 
Polskan är den äldsta s k 
pardansen. Tidigare var det 
helt otänkbart att ett dan-
sande par kunde hålla om 
varandra då de trådde en 
dans. Christina berättade 
också om den legendariske 
riksspelemannen Anders 
Andersson i Lästringe och 
spelade en låt av honom. 
Han var med och bildade 
Södermanlands spelmans-
förbund 1925. 

• Ordföranden i biblioteksstyrelsen i Vagnhärmd Lennart Jonsson hälsar här gästerna välkomna till invigningen av nya biblioteket Fr v bibliotekschef Olle Hallberg, Nyköping, kommunfullmäktiges ordförande Iwar Holmgren, bibliotekarie Margit Ramstedt, Nyköping, bibliotekschef Gunnel Wortzelius, Eskilstuna, och kommunalrådet Larz Johansson i Vagnhärad. 

| Hundskatt till böcker 
Iwar Holmgren sade i sitt 

invigningstal bl a att man i 
Vagnhärad år 1861 införde 
en hundskatt på en krona 
per djur. Den avgiften gick 
oavkortat till bokinköp. 
Men 1863, efter tre år hade 
man bara fått in — 15 

kronor till bokinköp! 
Holmgren framförde ock-

så ett tack till bibliotekari-
en Ragnar Lindgren och 
hans hustru Karin för det 
fört jänstfulla arbete de 
nedlagt i biblioteksarbetet i 
Vagnhärad. Till sist talade i 

• Pd bilden demonstrerar Cicilia Björn, ledare för kursverksamheten i Studieorganisationen Vuxenskolan i östra Sörmland, en pläd, vävd av Eva Hermansson, Gnesta, för fruarna och svägerskorna Greta och Linnea Karlsson, Långbacka, Vagnhärad. Eva Hermansson leder vävkurser i både Gnesta och Trosa i Vuxenskolans regi. 
korthet bibliotekschef Gun-
nel Wortzelius, Eskilstuna, 
och Olle Hallberg, biblio-
tekschef i Nyköpng. 

I entréhallen till bibliote-
ket hade Vuxenskolan och 

ABF ordnat med var sin 
förnämliga expo av olika 
saker som eleverna tillverk-
at. Det var textilier, vävna-
der, och keramik m f l ut-
sökta slöjdalster, som rönte 

stor uppskattning. Bland de 
inbjudna gästerna märktes 
förstås också Vagnhärads 
kommunalråd, Larz Jo-
hansson. 


