
Arsmote med auktion
av bocker om folkmusik
KATRINEHOLM: En auk-

tion pa den avlidne Katrine-
holmsspelmannen Gustav
Wetters bocker om folkmusik
blev en av hojdpunkterna vid
Sormlands Spelmansforbunds
arsmote i Katrineholm i lor-
dags. Den stora samlingen
bocker, nagra av dem verk-
liga rariteter, gav samman-
lagt 7000 kroner till Gustav
Wetters minnesfond.

— Det var Gustav Wetters
egen onskan att bdckerna skul-
le komma spelmansfbrbundets
medlemmar tillgodo genom en
minnesfond, berattade ordfo-
randen Ingvar Andersson. Vi
valde att halla auktionen i den
har formen for att medlemmar-
na ocksa skulle fa chansen att
ropa in bflckerna. Da riskerade
vi inte heller att bftckerna ham-
nade hos samlarproffsen, som
bara ser bockerna som en in-
vestering.

Arsmotet i Duveholmsskolan
var det 56 :e i ordningen fb'r
So'rmlands Spelmansfbrbund.
Darmed ar forbundet ocksa
aldst i landet. Det ar ocksa ett
av de stb'rsta med 671 medlem-
mar.

— Vara medlemmar ar nog
ett tvarsnitt genom alia social-
grupper och aldrar, sager Ing-
var Andersson.

Musiken sitter naturligtvis i
httgsatet nar spelmansforbun-
det nailer drsmdte. Efter det in-
ledande kaffet blev det spon-
tanspel mellan borden i mat-
salen.

— Det har ar det roligaste
nar vi traffas, tyckte en av spel-
mannen, Britt Svanstrbm, Ka-
trineholm. Pa de har traffarna
fdr man chansen att spela med
manniskor man inte traffar sa
ofta, och kanske ocksa lara sig
nya latar fran andra landskap.

Britt Svanstr6m ar ordfo'ran-
de i Katrineholms spelmans-
lag, en post som ar ovanlig for
kvinnor.

— Jag vet inte om det finns
nagon mer kvinnlig ordfb'rande
i landet, sager hon. Jag har i

varje fall inte traffat nagon.
Arsmotet ar ett av de sall-

synta tillfallen nar medlemmar
fran hela So'rmland traffas pa
en gang.

Annars blir det mest dans-
traffar anordnade av de lokala
spelmanslagen och spelmans-
grupperna, berattade Ingvar
Andersson. Till det har arsmo-
tet har vi 100-talet deltagare an-
malda.

Efter auktionen blev det ars-
motesfbrhandlingar. Styrelsen
fick fbljande utseende: OrdfO-
rande Ingvar Andersson, vice
ordforande Henry Sjoberg, sek-
reterare Christina Frohm, kas-
sor Eivor Andersson, ledamb-
ter Bernt Olsson, Mats
Mattsson och Erik Wahlberg.

FLEWS
informerar

ALDREOMSORG 1980
Information och diskussion om kommunens aldreomsorg under
1980-talet.
Onsdagen den 25/3 kl. 19.00, Malmaskolans bespisningslokal,
MalmkSping.
Valkomna med fragor och synpunkter!
Utredningskommitten for aldreomsorg 1980


