
Spelmansveteranen Gustaf Wetter overldmnar sina uppteck-
ningar av sormlandsk folkmusik till sin eftertradare Arne

Blomberg. I mitten fru Millie Wetter.

Spelmansveteran avgick
efter 30 dr som ordforande

FLEN: Efter 30 ar som ordforande i Sodennanlands spelmansforbund
avgick Gustaf Wetter, Katrineholm, vid arsmbtet i Flen p& lordagen. Ny
ordforande blev Arne Blomberg, Sodertalje, och det innebar att en gam-
ma! rutinerad kampe lamnade plats for en mycket ung. Wetter bar vid
flera tillfallen aviserat sin avgang men alltid blivit overtalad att fortsatta.
Men den bar gangen gjorde ban alltsa slag i saken. Han kvarstar dock i
styrelsen som vice ordforande.

I bvrigt bestar styrelsen av Nils
Lindvall, Katrineholm, omvald som
kassaforvaltare, Sigvard Ejemo, Sb-
dertalje, omvald sekreterare p& tv&
ar, Artur Forsberg, Katrineholm, sit-
ter ett ar som vice kassaforvaltare
samt Thure Enberg, Sodertalje.

Nye ordforande Arne Blomberg
tackade Gustaf Wetter for det stora
arbete han nedlagt i fbrbundet. Han
sade bland annat att ingen gjort mera
for Svensk folkmusik an Wetter och
fb'reslog att han skulle valjas till he-
dersordfbrande. SS blev ocksa arsmb-
tets beslut.

Innan man kommit sa langt hade
Gustaf Wetter hallit ett foredrag med
presentation av den sbrmlandska
folkmusiktraditionen. Han berattade
om de uppteckningar som han sjalv
gjort under aren 1930—68. Det var
manga festliga spelman och deras la-
tar som passerade revy. Inte mindre
an 610 latar har Wetter tecknat upp
och som avslutning pa presentatio-
nen bverlamnade han dessa till So-
dermanlands spelmansforbund.

I samband med detta tackade han
ocksS Hugo M Lindstrbm, Stockholm,
som spelat in manga folkmusikpro-
gram pa bandspelare. Han fick niot-
taga forbuiidets marke i guld.

Arsmotet inleddes av Gustaf Wetter
som framholl att folkmusiken behal-
ler sitt grepp om manniskorna aven i
popiladern. Ett bevis p§ detta ar att
forbundet har nara 300 medlemmar.
Efter parentation over de under aret
avlidna foljde forhandlingar. Ordfo-
randen i Narkes spelmansforbund,
Bertil Rydberg, valdes till inotesord-
fbrande. Arendena klubbades snabbt
igenom och bland besluten marks:

Torsdagen den 23 maj anordnar
man en spelmansstamma pa Tore-
kallsberget i Sodertalje. Den 11 aug
blir det spelmansstamma i Eskilstuna
Folkets park i samarbete med ung-
domsringen.

En fond bildades till Evert Melins
minne pa forslag av Maj Gustavsson
som ocks§ lade en grundplat pS 100
kr. En komrnitte tillsattes bestiende
av Arne Blomberg, Gustaf Wetter och
Maj Gustavsson. Fonden foreslogs f§
namnet. Fonden for den Sormlandska

folkmusikens framjande, vilket beslu-
tades.

Arsmotet avslutades med middag
och dans pa hotell Esplanad for de
cirka 70 personer som samlats.


