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Lycka till, spelman! 

LEDARSKIFTE I SPELMANSLAGET. Nu har Södertälje spelmans-
lags 25 spelmän och fått en ny musikledare — riksspelman Lennart 
Eriksson, t v på bilden. — En fin och härlig spelman, kamratlig, och 
duktig! Han kommer att bli en tillgång för spelmanslaget säger avgå-
ende musikledaren Folke Nordeman, t h Nordeman har lett spelmans-
lagets maskerande sedan laget bildades den 20 mars 1952. — Sam-
manhållningen, kamratskapet bland spelmännen har varit och är en 
av grundtillgångarna i mitt liv, säger Folke Nordeman. Vi har alltid 
haft roligt på våra uppspelningar — vare sig det har varit på stäm-
mor, på sjukhus eller pensionärshem. För Folke Nordeman har inte 
spelmansmusiken gått i arv. Men han har alltid känt en längtan att 
spela. När han var 13 år fick han sin första fiol. Det mesta av sitt 
kunnande på fiol har han sedan lärt sig själv. — Jag känner starkast 
för de melodier vi brukar spela i laget, säger Folke Nordeman, sköna, 
härliga melodier, den äkta, vanliga folkmusiken. Men Folke Norde-
man har inte bara gjort en fin musikinsats i spelmanslaget. Under ett 
10-tal år under Södertälje folkparks glansperiod spelade han gammal 
dansmusik. Han har också spelat med i Södertälje orkesterförening. 



FIRAD MUSIKLEDARE. I 12 år har Folke Nordeman varit uppskattad 
och avhållen musikledare för allt vad Södertälje har av folkmusiker. 
Vid Södertälje spelmanslags årsfest på Skogshöjds Turisthotell för några 
dagar sedan avtackades Folke Nordeman för sina fina insatser. Spel-
manslagets kassör, Hilding Andersson, överlämnade en minnesgåva med 
textad adress. Från Södermanlands spelmansförbund överlämnade Arne 
Blomberg förtjänstmärket i guld. Men i och med att Folke Nordeman 
har avgått som musikledare är det inte slut med musicerandet för hans 
del. Är man biten av folkmusiken så är man! Folke Nordeman har en 

hedersplats vikt bland spelmanslagets duktiga spelmän. 
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