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Spelmansgillet som 
gör skäl för namnet 

— Det började hemma i mitt 
kök. 

Det berättar Erland Ericsson, 
initiativtagare till bildandet av 

Flensbygdens spelmansgille, när 
vi träffar ett flertal av dagens 
medlemmar i ABF:s lokaler på 
Götgatan en torsdagskväll. 

Spelmansgillet startade off-
iciellt den 15 september 1973 
och firar i år sitt 15-årsjubileum. 
Av detta skulle man kunna dra 

Här är åtta av 14 glada 
spelmän Sittande fr v Erland 
Ericsson, Flen, Jutta Nebel, 
Sköldinge, Irene Wallin, Flen 
och Britta Mattsson, Mellösa. 
Stående fr v Per-Åke Wallin, 
Flen, Gösta Karlsson, Dunker; 
Göran Ståhl, Forssa och Lars 
Kjellström, Björnlunda. 

Erland Ericsson var den 
som såg till att det blev 
ett spelmansgille i Flen 

slutsatsen att gillet har 15 med-
lemmar, men de är bara 14. 

— Det ska inte vara så många 
fler, påpekar Erland Ericsson. Ju 
fler som spelar, desto svårare är 
det att det blir ett samspelt gäng. 
Det började alltså genom ett 
initiativ av Erland Ericsson. 

— Jag ringde runt till dem som 
höll i en fiol, förklarar han. Första 
träffen kom det sex fiolspelare. 
Av dem är det bara Erland och 
Gustaf Steberg som är kvar än i 
dag. Redan andra gången hade 
styrkan ökats ut till nio. 

Många gånger har spel-
männen, som väl även spelkvinn-
orna kallas, träffats och spelat 
hemma hos varandra. 

Sedan ungefär tre år tillbaka 
träffas de vissa torsdagar i ABF:s 
lokaler i den gamla röda träbygg-
naden på Götgatan. Tidigare fick 
de hålla till i musiksalen på 
Stenhammarskolan. 

Omkring 30 gånger per år 
träffas de glada spelmännen, för 
glatt blir det, för att träna tillsam-
mans. 

— Vi brukar berätta historier 
också, säger en av dem. Men så 
blir det en del uppträdanden 
också. Det spelas gammeldans 
på ålderdomshem, på Jätt-
unahemmet och så är några av 
medlemmarna med på stämmor 
ibland. 

— Vi spelar för att det är 
roligt, säger de bestämt. Vi 
skapar en fin gemenskap. 

Och namnet Flensbygdens 
spelmansgille gör gruppen skäl 
för. Det handlar nämligen om 
medlemmar från hela bygden. Ja, 
Lars Kjellström kommer faktiskt 
ända från Björnlunda. 
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