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Spelmansstämma 

Bland 50 glada spelmän hittade vi i bakre raden fr v "Spel-Arvid" fi^n Trosa, Märta Stemer och 
Evert Lindberg, Nyköping, Erland Ericsson, Flen och Folke Nordeman, Södertälje. På knä framför 
dem den kommande generationen Mats Johansson, Mölnbo, Niklas Grundén, Gnesta och Maria 

Larsson, Mölnbo. 

JÄRN A: Lästringe gånglåt av Anders Anders-son i Lästringe inledde den första spe lmansstämma som hållits i Futurum i Järna. 50 sörmländska spelmän mötte upp igår och fyllde hela scenen och spelade för en nästan full-satt salong. Folke Nor-deman, spelledare för Sö-dertäljelaget, var pro-gramvärd, och i trådarna i övrigt höll bl a Bo och Bir-gitta Roos, ordförande re-spektive sekreterare. 
Men bara det hela kommit igång behövdes inte så myc-ket ledning. Efter det inledan-de allspelet övergick man till buskspel (hömapel bör det väl heta inomhus), där man lät i smågrupper varhelst ett hörn eller ett prång var att finna. En grupp spelade för alla som ville ta sig en svängom på gol-vet i hörsalen. Andra satt el-ler gick omkring och lyssnade på fina låtar med taktfast golvstamp till fiol och nyckel-harpa. Under allspelet på sce-nen uppmärksammades sär-skilt ett gäng unga spelmän i åldern 9—15 år, som lät oss höra Gånglåt från Äppelbo. 
Utöver Södertälje spel-manslag medverkade spel-män från Flensbygdens spel-mansgille och Nyköpingshus spelmansgille, där också Tro-sabor ingår. Eskilstunabor 

var också med. Medarran-görer var Järna hembygds-förening och Södertälje kul-turnämnd. — Vi skall även i fortsätt-ningen försöka få kontakt med hembygdsföreningarna runt i Södertälje och göra fler 

sådana har stammor, sade Bo Roos. Och med Hildings (An-dersson) vals klingande i öro-nen går man hem med för-hoppningen att detta måtte bliva något av framtidens musik, även för oss som bara lyssnar. 

SSU frågar partierna 
om beredskapsarbeten 

SÖDERTÄLJE: Nu har de lokala partiorganisatio-nerna i Södertälje kom-mun fått ett öppet brev från SSU som vill veta om den lokala partiorganisa-tionen ställer s ig bakom regeringspropositionen om beredskapsarbetenas av-skaffande för ungdomar och införandet av 40 veckors yrkesintroduktion. Om svaret blir nej så vill Södertälje SSU veta om partierna sluter upp bakom en SSU-protest till regeringen. 
Men SSU har också en rad andra frågor till de lokala partiorganisationerna. Man vill bl a veta om partierna tror att förslaget går att ge-nomföra till 1 juli 1980. Så vill 

man också veta om partierna tycker att regeringsförslaget är genomtänkt arbetsmark-nadspolitik. 
SSU undrar också vilka ga-rantier som finns för att det blir en fast anställning efter de 40 veckomas introduktion. Vilka garantier finns det för att företagen inte i stället an-tar en ny 40-veckorsprakti-kant? Man vill också veta vad de lokala partierna tror om att företagen kommer att prioritera anställning av ar-betsmarknadsmässigt utsatta grupper som handikappade och lågutbildade ungdomar. 
I sitt öppna brev till partier-na säger också SSU att kom-munerna genom förändringen försätts i en omöjlig situation. Den extremt korta tiden gör det omöjligt för kommunerna att planera igenom förslaget. 


