
Ny Ordförande i Spelmansförbundet 
Arne Blomberg efter Gustaf Wetter 
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Gustaf Wetter som suttit som 
ordförande i Södermanlands spel-
månsförbund i 30 är avgick i sam-
band med årsmötet i Fl en på lör-
dagen. Han efterträddes av Arne 
Blomberg, Södertälje, övriga i 
styrelsen blev, Nils Lindvall, Ka-
trineholm, omvald kassaförvaltare, 
Sigvard Ejermo, Stigtoma, om-
vald som sekreterare på 2 år, Ar-
tur Forsberg, Katrineholm, sitter 

kvar ett år som biträdande kassa-
förvaltare, samt Thure Enberg, Sö-
dertälje, omvald på 2 år. 
I samband med att han avtackade 

hört arbete och upptecknat 610 
Arne Blomberg, att han inte visste 
någon som gjort mera för svensk 
folkmusik än just Wetter. På Blom-
bergs förslag valdes han till heders-
ordförande. Han kvarsitter också i 
styrelsen som vice ordförande. 

Före årsmötet höll Gustaf Wetter 
en presentation — över de uppteck-
ningar han gjort under åren 1930—68, 
av sörmländsk folkmusik. 

Gustaf Wetter har lagt ner ett oer. 
hört och upptecknat sammanlagt 610 
låtar. Det är dock inte slut med det-
ta utan i mån av tid kommer han 
att fortsätta. Arbetet är dock i stort 
sett slutfört. Eftér föredraget över-
lämnade han uppteckningarna till 
förbundet. 

Hugo M Lindström fick också mot-
taga förbundets märke i guld för si-
na bandinspelningar av folkmusik-

program. Dessa har ställts till lör 
bundets förfogande. 

Bland besluten på årsmötet märks 
att man skall ha två spelmansstäm-
mor under året. En i Södertälje den 
23 maj och den andra i Parken, Es-
kilstuna den 11 augusti. Den sist-
nämnda i samarbete med ungdoms-
ringen. Förbundet består nu av 293 
medlemmar och ar ett av Sveriges 
livaktigaste. 

Till den avlidne spelmannen Evert 
Melins, Katrineholm, minne beslöt 
man på fri. Maj Gustafssons initia-
tiv bilda en fond. Hon lämnade ock-
så e n grundplåt på 100 kr till den. 
Namnet blir Fonden för den sörm-
ländska folkmusikens främjande, o. 
en kommitté med fru Gustafsson, 
Gustaf Wetter och Arne Blomberg 

Efter årsmötet följde middag med 
dans på hotell Esplanad. För musi-
ken svarade spelmännen själva. 

Avgående ordföranden i Spelmansförbundet Gustaf Wetter, t. h., 
överlämnar en samling egna uppteckningar av sörmländsk folk-

musik till sin efterträdare Arne Blomberg. I mitten 
fru Millie Wetter. 

Nordiska Spelmän 
på Djurgårdsstämma 
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Spelmansveteranen Gustaf Wetter överlämnar sina uppteck-ningar av sörmländsk folkmusik till sin efterträdare Arne Blomberg. I mitten fru Millie Wetter. 

Spelmansveteran avgick 
efter 30 år som ordförande 

FLEN: Efter 30 är som ordförande i Södermanlands spelmansförbund 
avgick Gustaf Wetter, Katrineholm, vid årsmötet i Flen på lördagen. Ny 
ordförande blev Arne Blomberg, Södertälje, och det Innebar att en gam-
mal rutinerad kämpe lämnade plats för en mycket ung. Wetter har vid 
flera tillfällen aviserat sin avgång men alltid blivit övertalad att fortsätta. 
Men den här gången gjorde han alltså slag i saken. Han kvarstår dock i 
styrelsen som vice ordförande. 
I övrigt består styrelsen av Nils 

Lindvall, Katrineholm, omvald som 
kassaförvaltare, Sigvard Ejemo, Sö-
dertälje, omvald sekreterare på två 
år, Artur Forsberg, Katrineholm, sit-
ter ett år som vice kassaförvaltare 
samt Thure Enberg, Södertälje. 

Nye ordförande Arne Blomberg 
tackade Gustaf Wetter för det stora 
arbete han nedlagt i förbundet. Han 
sade bland annat att ingen gjort mera 
för Svensk folkmusik än Wetter och 
föreslog att han skulle väljas till he-
dersordförande. Så blev också årsmö-
tets beslut 

Innan man kommit så långt hade 
Gustaf Wetter hållit ett föredrag med 
presentation av den sörmländska 
folkmusiktraditionen. Han berättade 
om de uppteckningar som han själv 
gjort under åren 1930—68. Det var 
många festliga spelmän och deras lå-
tar som passerade revy. Inte mindre 
än 610 låtar har Wetter tecknat upp 
och som avslutning på presentatio-
nen överlämnade han dessa till Sö-
dermanlands spelmansförbund. 

I samband med detta tackade han 
också Hugo M Lindström, Stockholm, 
som spelat in många folkmusikpro-
gram på bandspelare. Han fick mot-
taga förbundets märke i guld. 

folkmusikens främjande, vilket beslu-
tades. 

Årsmötet avslutades med middag 
och dans på hotell Esplanad för dej 
cirka 70 personer som samlats. 
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ÄrsmSfeF mieaaes av Uustaf Wetter] 
som framhöll at t folkmusiken behål-
ler sitt grepp om människorna även i! 
popålådern. Ett bevis på detta är att | 
förbundet har nära 300 medlemmar, i 
Efter parentation över de under året! 
avlidna följde förhandlingar. Ordfö-
randen i Närkes spelmansförbund, j 
Bertil Rydberg, valdes till mötesord-
förande. Ärendena klubbades snabbt! 
igenom och bland besluten märks: 

Torsdagen den 23 ma j anordnar I 
- man en spelmansstämma på Tore-

källsberget i Södertälje. Den 11 a u g j 
blir det spelmansstämma i Eskilstuna || 
Folkets park i samarbete med ung-
domsringen. 

En fond bildades till Evert Melins I 
minne på förslag av Maj Gustavsson 
som också lade en grundplåt på 1001 
kr. En kommitté tillsattes bestående 
av Arne Blomberg, Gustaf Wetter oclij 
Maj Gustavsson. Fonden föreslogs få l 
namnet. Fonden för den Sörmländska 

Spelemanståget drar genom Eskilstuna på väg t"Il Djurgården och "stämman" där. 

Södermanlands Spelmansförbund 
ordnade på midsommardagen en 
nordisk folkmusikstämma på Djur-
gärden i Eskilstuna, där ett tret-
tiotal svenska spelmän, 1» norska 
folkdansare, ett finsk: folkdanslag 
samt deltagare från Åland samlade 

c:a 8 »00 åhörare och åskådare. 
Till tonerna av fioler och pipor tå-

gade spelarna och dansarna i spra-
kande folkdräkter från Smörparken 
till Djurgården, där det spelades i 
backar och stugor. 

De norska gästerna visade upp 

en del folkdanser, bl a Hallingen och 
Springardansen. Maria Högetv°it 
framförde norskestev, episk sång 
utan ackompanjemang, Hallgrim 
Berg spelade munharpa och också 
långluren och hardangerfelan kom till 
användning. 


