
Mindeord over
Ditlev Nielsen .

En stor spillemand er ikke
mere. Ditlev Nielsen, stif-
ter af Midtsjællands Spil-
lemandslaug, Ringsted,
døde den 6. februar.

Ditlev Nielsen stiftede
sammen med Boris Lar-
sen »lauget« i 1984 og blev
straks formand og orke-
sterleder og lavede alt ved-
rørende orkesterspil/-le-
delse, noder, arrangemen-
ter og diverse legestuer.

efter 11 år trængte han
til afløsning og trak sig så
småt tilbage.

Ditlev nielsen orga-
niserede et fantastisk
samarbejde med Ringste-
degnens Folkedanserfor-
ening og Landsbykvadril-
len fra Slaglille, som sta-
dig består, og han var i
mange år fast spillemand
i begge foreninger.

Ved folkedanserlands-
stævner var Ditlet fast

inventar - af og til som for-
spiller for Vestsjællands
amtshold, men også fore-
gangsmand, når der var
dømt socialt samvær på
lejrpladsen.

Han leverede 12 spille-
mænd til Vestsjællands
spillemandskreds - amts-
hold, som han også em-
gang var med til at etab-
lere.

Ditlev Nielsen blev
den 28. maj 1998 spille-
mandslaugets tredje
æresmedlem - en beret-
tiget gestus til en spille-
mand, som har gjort så
meget for spillemandsmu-
sikken.

Ditlev Nielsen bør have
en hædersplads i lokalhi-
storien for sit »livsværk«
»Midtsjællands Spille-
mandslaug«, som den 9.
april 2014 kan fejre 30 års
jubilæum.

De sidste 10 år havde
Ditlev Nielsen ikke kræf-
ter til at spille med, men
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glemt blev han ikke, og
han deltog gerne, når vi
holdt generalforsamling,
eller når svenske eller
norske venner var på be-
søg i Ringsted.

Den 25. maj i år ville Dit-
lev Nielsen være fyldt 90
år, og sagde engang sidste
år: »Jeg har ingen kræfter
mere, men jeg har haft et
godtliv«.

Flotte og tankevækken-
de ord fra en stor spille-
mand.

Spillemandslauget sen-
der en kærlig tanke til
Lily og familien og håber
trods sorgen her og nu, at
man en dag kan se tilbage
og glæde sig over det rige
liv, Ditlev fik.

Æret være Ditlev Niel-
sensminde

Mogens Jensen
Magleagervej 8

Benløse


