
vid förbundets årsmöte 
Den 85-érlge spelmannen 
Bror Andersson från Malmkö-
ping hedrades med en fiol-
skruv med emblem och In-
skription rtär Södermanlands 
spelmansförbund höll årsmö-
te I församlingshuset I Malm-
köping I lördags. 

Andersson har spelat folkmusik 
i 80 är och ärén av förbundets 
hedeiBs^elirikn. 

Detllrtitfratttmflrkelsen, Gus-
taf Wetter-stipendiet, gick till 
klarinettspelmannen från 
Gnesta, 25-årige Matthias 
Dahlström. 

Stipendiet består mest av ära, 
men även en slant på 1000 kro-
nor. Dahlström var själv förhin-
drad att närvara på tomötet, så 
den högtidliga stipendieutdel-
ningen fickpånymodigt vis om-
besöijasViä satellit. ' 

Med ett fbrseglat kuvert i ena 
handen och mobiltelefonen i den 
andra avslöjade spelmansför-
bvmdets vice? ordförande Chris-
tina Frohm årets vinnare inför 
det 40-tal medlemmar som för-
samlats i församlingshemmet i 
Malmköping. 

"Kommer att gå långt" 
— Det här är en pojke som 

kommer att gå långt, förklarade 
Christina Frohm, som inte be-
hövde ge någon närmare pre-
sentation av Matthias Dahl-
ström inför spelmännen. 

Till yttermera visso studerar 
Dahlström på högskolan för mu-
sikpedagogik i Stockholm och 
arbetar samtidigt som musiklä-
rare i Trosa, Gnesta och Vagn-
härad på de kommunala musik-
skolorna. Han utmärkte sig se-
nast i somras med bronemfli^et 
vid Zonunflrkesuppspelningar-
na pä Skansen. Det är således 
inte långt till det silvermärke 
som innebär hederstiteln riks-
spelman. 
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Spelmannen Bror AnderMon från Malmköpbig hedrades med 
en flolskruv av Södermanlands spelmansfftrtMmds avgående 
ordförande Leif Johansson. 

— Det här var otroligt roligt. 
Jag blev chockad, säger Matthi-
as Dahlström själv om den nya 
utmärkelsen. _ 

På årsmötet avgick spelmans-
förbundets ordförande Leif Jo-
hansson från Huddinge, men 
belönades med årets guldmärke 
för sina insatser och för sin 
skicklighet som spelman. Inge-
mar Skoglund från Söder t^e 
efterträdde honom. Leif Jo-
hansson behåller en plats i sty-
relsen, som i övrigt består av 
Christina Frohm, Torsten Gau, 
Bernt Olsson och Lisa Hellsten. 

Spelmansförbundet har 600 
medlemmar. Under 1995 har 
förbundstidningen Sörmlands-
låten kommit ut med fyra num-
mer. Tidningens framtid ägna-
des omfattande diskussion på 
årsmötet, eftersom det har visat 
sig svårt att fä in nytt material. 

Men då de flesta av artiklarna i 
tidningen är tidlösa kom man 
fram till att i fortsättningen 
återanvända en del äldre mate-
rial för att kunna fortsätta ut-
givningen. 

70-årsJubileum 
1995 var också det år då Söder-

manlands spelamansförbund, 
som Sveriges äldsta, firade 70-
årsjubileum, vilket firades med 
en stor middag på värdshuset i 
Malmköping tillsammans med 
spelmän från angränsande 
landskap. 

En spelmansstämma arrange-
rades på Julita Skans den 24 
juni, fbrutom alla träffar som 
anordnades av de 17 spelmans-
lagen och gillenainom förbun-
det. 

BERNHARD GRUNEWALD 


