SPELMANSSAMLING
P°P

bland musiker

En grupp spelemän på Ramnäs: Stående fr v Tage Nilsson och Herbert Andersson, båda Hallstahammar, Arne Blomberg, Södertälje, Åke Sjöblom, Västerås och Torsten Linder, Hallstaltammar.
Sittande: Axel Olsson-Glädje och Artur Halvarsson, Surahammar.
Ett flertal musikkurser har avverkats där, såväl på riks- som
distriktsplanet och vidare har bl a
Hans Leygraf med Saulescokvartetten bott där under sin turné i
länet.
ABF-hemmet i Ramnäs har blivit alltmera populära bland de
som hyllar "Fru Musica".
Under veckohelgen satt folk-

musiken i högsätet, då ABF-di- Täby. Man inövade en ny metodik
striktet och Västmanlands spel- i att tillämpa gehörsinlärning,
mansförbund stod som arrangör.
Med i kursledningen var också
Omkring 35 spelmän fanns på Lars Lundevall från spelniansf örplats under ledning av riksspel- bundet och Ödd Uhrbom från
mannen Gösta Sandström från ABF.

Spelmanslaget
medverkade i
Östertälje kyrka
Vid söndagens högmässa I Alla
Helgons kyrka i Östertälje förekom ett ganska unikt musikaliskt inslag. Det var ett 20-tal
medlemmar
från
Södertälje
spelmanslag, som i sina nationalkläder, efter högmässan framförde folkmusik.
Vid högmässan, som var välbesökt sjöng efter en psalm, altarandakt och bön fröken Gunilla
Eriksson "Advent" av Carl Reineoke. Vid orgeln spelade kantorn,
ingenjör Ruben Forslund. Predikan
hölls av komminister Agne Eriksson.
Södertälje spelmanslag framförda
från altaret under musikledare
Folke Nordemans ledning en gånglåt kallad "Avskedsgånglåten" av
Ivar Hultström, Flodafors. Komminister Eriksson talade härefter till
spelmännen och menigheten. Han
erinrade bland annat om att spelmansmusiken är den äldsta formen
av kyrkomusik och att spelmännen och kyrkan hade mycket gemensamt. Själv hade han bl. a. i
Uppland haft mycket samarbete
med spelmän.
Det blev härefter kyrkkaffe i
församlingssalarna, där ånyo musik
framfördes. Komminister Eriksson
hoppades på mera samarbete med
spelmanslaget. Lagets tack framfördes av Arne Blomberg, som omtalade att spelmanslaget flera gånger tidigare medverkat vid gudstjänster och nämnde vidare att vid
prins Wilhelms begravning var
Södermanlands
Spelmansförbund
representerat.
Innan den gemytliga samvaron
avslutades framförde spelmännen
"Pelle Blombergs gånglåt", som
betecknas som en spelmanslåt med
litet gladare toner.
FELIS.

möte

Södertälje Spelmanslag höll årsmöte på Restaurang Täljekällaren i Södertälje på lördagskvällen. Som alltid när dessa spelglada människor samlas dröjer det
inte länge förrän rymden sjunger
av stråkar. Södertälje Spelmanslag har nu drygt 50 aktiva medlemmar och dessa har under det
gångna året haft rikliga tillfällen
att spela tillsammans. Vid mötet
omvaldes hela styrelsen för ytterligare en period på två år. Styrelsens ordförande, hr Thure Enberg
meddelade att styrelsens första
punkt i framtiden måste bli att
tillföra Spelmanslaget nya medlemmar — särskilt då ungdomar.
På bilden är det ordföranden i
Sörmlands
Spelmans-förbund.
Gustaf Wetter, (till höger) och
spelveteranen Hjalmar Johansson
— Brand-Johan — i Södertälje
Spelmanslag som lyssnar till en
låt. Brand-Johan skänkte en 100årig klarinett till Södertälje Spelmanslag.

