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Svarade pa fragor gjorde hogerledaren Yngve Holmberg under sitt besok i Nynashamn och bl. a. uppmana-
de han statsradet Olof Palme "hall tyst — eller avga".

Sodertaljebo ordforande
for sormlandska spelman

Civilingenjb'ren och spelmannen, musikforskaren m. m. Ame Blomberg, Sodertalje, valdes pa lorda-
gen till ordforande for Sormlands spelmansfbrbund. Han eftertradde da den legendariske folkmusik-
forskaren och kannaren Gustaf Wetter fran Katrineholm som i hela 30 ar varit lansforbundets ordfo-
rande och nedlagt ett stort arbete pa den posten liksom for sormlandsk folkmusik och traditioner
overhuvud. Under aren 1930 till 1968 bar han upptecknat 610 latar och sokt deras ursprung och ut-
veckling.

I styrelsen i ovrigt omvaldes Nils
Ldndvall, Katrineholm som kasaa-
forvaltare och Sigvard Ejernio,
Stistomta som sekreterare for tva
ir. Artur Forsberg, Katrineholm,
star fevar ett ar som bitradande
kassaforvaltare odh Thure Enberg,

Sodertalje, omvaldes for tva ar.
Arsmotet besliutade att ha tva

st)eimansstammor under aret. Den
23 maj i Sodertalje och 11 augus-
ti i Bskilstuna. Forbundet som ar
ett av de lirvaktdgaste i landet har
niu 283 medlemmar.

Vid arsmotet fick Hugo M. Lind-
strom. Stoekholm, forbundets for-
tjanstmarke i gulid for sina band-
inspelningar av folkmusakprogram
som han stallt till forbundiets for-
fogande.

Det beslutadies ocksa aitt fonbun-
det till minne aiv den framlidne
spelmannens Evert Melins, Katri-
neholm, minne skulle bilda en fond
for den sormLandska folkmusikens
framjande. Forslaget vacktes av
fru Maj Gustafsson och hon over-
lamnade 100 krohor till en gnu i-
pdat. Arsmotet beslutade uppta f; 1-
gan och till kiommitterade vale ea
fru Gustafsson, Gustaf Wetter och
Arne Blomberg.

I anslutning till arsmotesfdrhand-
lingama talade Gustaf Wetter om
den sormlandska folkmusiktraditio-
nen och han berattade om de upp-
teckningar han sjalv gjort och det
var manga intressanta musikant-
profiler och deras musik som drogs
fram. Som avslutniing dverlamna-
de hr Wetter satt verk — 610 upp-
tectknade latar — till f oorbundet.

Den nye ordfdrandien Arne
Blomtoetg tackade Gustaf Wetter
for det stora airbete han lagtt ner
for fb'rbundet och for folkmiusiken
i Sonmland och han trodide att ing-
en gjort mer for sivensk folkmu-
sik an Wetter. Han foreslog ocksA
att Wetter skulle valjas till for-
bundets hiedersordforande, viikiet
skedde med acklamation.

Efter arsmotet blev det middag
och dans pa hotell Esplanaden for
ett 70-tal personer och for nvusiken
sivarade forstas spelmannen sjSlva.
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