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Stipendium till
klarinettspelare
Klarinettspelmannen
från
Gnesta, 25-årige Matthias Dahlström, fickårets Gustaf Wetterstipendium från Södermanlands spelmansförbund vid föreningens
årsmöte
i
Malmköping i lördags.
Stipendiet består mest av
ära men även en slant på 1000
kronor. Dahlström var själv
förhindrad att närvara på årsmötet, så den högtidliga stipendieutdelningen fick nymodigt ombesörjas via satellit.
Kommer att gå långt
Med ett förseglat kuvert i ena
handen och mobiltelefonen i
den andra avslöjade spelmansförbundets vice ordförande
Christina Frohm årets vinnare
inför det 40-tal medlemmar
som församlats i församlingshemmet i Malmköping.
- Det här är en pojke som
kommer att gå långt, förklarade Christina Frohm, som inte
behövde ge någon närmare
presentation av Matthias
Dahlström inför spelmännen.
Till yttermera visso studerar
Dahlström på högskolan för
musikpedagogik i Stockholm
och arbetar samtidigt som musiklärare i Trosa, Gnesta och
Vagnhärad på de kommunala
musikskolorna. Han utmärkte
sig senast i somras med bronsmärket vid Zornmärkesuppspelningarna på Skansen. Det
är således inte långt till det silvermärke som innebär hederstiteln riksspelman.
- Det här var otroligt roligt.

Jag blev chockad, säger Mat-~'
thias Dahlström själv om dei^,
nya utmärkelsen.
På årsmötet avgick spelmans-^1
förbundets ordförande Leif Jo-a
hansson från Huddinge, men
belönades med årets guldmärke för sina insatser och för sin
skicklighet som spelman. Inge- ;
mar Skoglund från Södertälje
efterträdde honom. Leif Johansson behåller en plats i styrelsen,
som i övrigt består av Christina
Frohm, Torsten Gau, Bernt Olsson och Lisa Hellsten.
Spelmansförbundet har 600
medlemmar. Under 1995 har
förbundstidningen Sörmlandslåten kommit ut med fyra
nummer. Tidningens framtid
ägnades omfattande diskussion på årsmötet, eftersom det
har visat sig svårt att få in nytt
material. Men då de flesta av
artiklarna i tidningen är tidlösa kom man fram till att i fortsättningen återanvända en del
äldre material för att kunna
fortsätta utgivningen.
70-årsjubileum
1995 var också det år då Södermanlands
spelmansförbund, som Sveriges äldsta, firade 70-årsjubileum, vilket firades med en stor middag på
värdshuset i Malmköping tillsammans med spelmän från
angränsande landskap.
En spelmansstämma arrangerades på Julita Skans den 24 juni, förutom alla träffar som anordnades av de 17 spelmanslagen och gillena inom förbundet.

