
Kvinnligt inslag var det vid spelmansträffen på hemvärnsgården i Sunnansjö och ovan spelar 
Magda Thögersén, Ludvika, och Birgit Johansson, Norhyttan, en låt för t. v. ludvikaspelmännen 
Einar Åsberg (nyckelharpa) och Algot Rask samt till höger Erik Persson, Norhyttan, och Sig-

vard Wikström, Västansjö. 

Spelglädjen stod högt i tak 
vid spelmansträff i Sunnansjö 

Det är något visst med all-
mogemusik och det är också 
något visst med när bygdespel-
män träffas och låter stråkar-
na gå över felornas strängar 
med verklig schvung, kanske 
som i detta fall med inslag av 
nyckelharpa och gitarr. Allt-
sammans hade vi tillfälle att 
uppleva på lördagskvällen vid 
hemvärnsgården i Sunnansjö, 
där den första spelmansträffen 
för de olika spelmanslagen i 
Västerbergslagen anordnades. 
"Visserligen infann sig nu en-
dast spelmän från grangärde-
bygden och Ludvika —' inbjud-
na spelmän från Säfsnäs, Sax-
dalen och även Dala-Floda ute-
blev av olika anledningar — 

men de 15-talet musikanter som 

kom såg minsann till att spel-
glädjen ljöd högt i tak i hem-
värnsgården. 
Kvällen inleddes med att leda-

ren för Grangärde spelmanslag, 
ing. Sigvard Wikström, Västan-
sjö, hälsade välkommen till den-
na första spelmansträff och in-
formerade om tanken bakom ar-
rangemanget. Man önskade 
främst en fastare kontakt mellan 
spelmännen ute i bygderna och 
att man även genom samspelning 
och intimare samarbete skulle 
kunna framträda tillsammans i 
större sammanhang. Programmet 
för kvällen skulle bli improvise-
rat och alla skulle hjälpa till att 
hålla "ångan uppe" sade hr Wik-
ström. Och på den punkten fick 
han sin önskan helt uppfylld. Det 

spelades bygdemusik i små och 
stora grupper och man spelade 
upp både Gärdebylåten, Karis 
Pers polska, grangärdespelmän-
nens signaturmelodi Vreta-
marschen, men även nya låtar 
komponerade av bygdens spel-
män. Av detta kan nämnas Väs-
tansjö brudmarsch som kompo-
nerats av Sigvard Wikström och 
är ny för året samt en låt av 
Magda Thögersén, Ludvika. 

Under kvällen hann man med 
att inta en enkél supé och berät-
ta en och annan spelmanshisto-
ria men annars gick musiken till 
långt efter midnatt. Deltagarna 
uttalade också en önskan om att 
kunna fortsätta den upptagna 
kontakten . Ä a 

Berka 


