
På bilden ses några av deltagarna vid söndagens spelmanskonferens på Åsa folkhögskola. När-
mast kameran Ann-Katrin (t. v.) och Christina Lindvall. De manligt spelmännen heter fr. v. Gun-
nar Bergström, Norrköping, Arthur Forsberg, Katrineholm, Gustaf Wetter, Katrineholm, Erik 
Lindell, Katrineholm, Bengt Carlsson, Norrköping, och Nils Lindvall, Katrineholm. 

Ett 20-tal spelemän från olika 
delar av landet hade på sönda-
gen samlats på Åsa folkhögsko-
la i Sköldinge för att delta i den 

"lolkmusikkonferens som Sörm-
lands Spelmansförbund under ge-
mytliga former anordnat. Förut-
om värdförbundets medlemmar 
deltog representanter från Söder-
manlands Bildningsförb, Svenska 
Ungdomsringen, Sveriges Spel-
mäns riksförbund, samt Västman-
lands och Östergötlands Spel-
mansförbund och Stockholms 
Spelmansgille. 
Största delen av konferensen upp 

togs av diskussioner om den framti-
da studieverksamheten, nyrekryte-
ringen samt de planerade storlands-
tingens inverkande på verksamheten, 

i — Sörmland kan se mycket opti-
mistiskt på spelmansverksamheten 
och särskilt gädjande är att vi nu-
mera har spelmanslag även bland 
pensionärerna, säger folkskollärare 
Gustaf Wetter, Sörmlands Spelmans-
förbund. 

Värdefulla informationer om stu-
dieverksamhet lämnades av musik-
konsulent Folke Andersson, Söder-
manlands läns Bildningsförbund samt 
förre ordföranden i Västmanlands 
Bildningsförbund, Lars Lundvall. 

Naturligtvis stod också musik på 
programmet och bl a underhåll två 
flickor på blockflöjt samt sång. Var-
je deltagare var som sig bör utrustad 
med fiol och var och en lade sitt strå 
till stacken. 

Efter en mängd musicerande avslu-
tades sammankomsten spontant med 
ett besök i Sköldinge kyrka som man 
fyllde med violinmusik. 
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Gustaf Wetter, ordförande i Södermanlands Spelmansförbund, Bengt Carlsson, ordförande i Östergötlands Spelmans förbund, George 
Hansson, ordförande i Stockholms Spelmans gille, och Håkan Andersson, sekreterare i Västmanlands Spelmans förbund, samlade kring 

Christina Frohm från Gnesta. 
Södermanlands Spelmansförbund anordnade på söndagen en folkmu-sikkonferens på Åsa folkhögskola i Sköldinge. Representanter från Sö-iermanlands Bildningsförbund, Svens-ka Ungdomsringen, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Västmanlands och Ös-tergötlands Spelmansförbund samt Stockholms Spelmansgille var när-

varande. Konferensen leddes av Sö-
dermanlands Spelmansförbunds ord-
förande Gustaf Wetter. 

Många interna frågor togs upp vid 
konferensen. Det blev livliga och 
intima diskussioner som gav stort 
utbyte. Man behandlade bl. a. ny-
rekryteringen och kursverksamheten, 

som intensifierats på senare tid. Ge-nom samarbete med ABF och TBV anordnas bl. a. kurser för utbild-ning av musikledare. Samarbetet har också gett större möjligheter till eko-nomisk hjälp. De planerade nya storlandstingens inverkan på verksamheten m. fl. pro-blem stod på dagordningen. Gustaf 

Wetter talade om sina uppteckningar från västra Sörmland. Efter konfererandet åt man mid-dag och spelade äkta sörmländsk polska. Sedan avslutade man med att besöka Sköldinge kyrka, där man spelade en värdig, andlig visa från koret 


