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' Alla Sörmlands musikanter mötte opp 
uti Flen i lördags kväll i samlad tropp. 
Stor och obeskrivlig också var syxén 
när musikens vecka speltes in i Flen. 
Gamla goda melodejor med Sven Kjell-

I ström som primus motor speltes denna 
kväll. 

1 Hundra felor sjöng det sköna Sörmlands 
pris. 

Andra toner blir det nu fortsättningsvis. 
På fiol, piano, luta, mandolin 
spelas skall i Sverige en musik så fin 
att fru Moa Martinson den ej förmår 
ens en enda vecka orka med pr år. 

Måndagskuplett på melodi från gammal schlager 
som hotar att bli klassisk. 

Boogie woogievalsens toner tystna ska. 
Bach och Schubert spelas ska varenda 

da. 
På det notblad jag i kväll hos Svenssons 

vänt 
stod det Gösta Nystroem och M. 

Pergament. 

På Beethovens nia kisen — swing it, 
swing! — 

vissla ska när han med hojen cyklar 
kring. 

Ingen gnolar denna vecka en refräng 
av Sylvain, nej, blott av Mozart och 

Chopin. 

Man får hoppas svenska folket håller 
ut, 

så att inte innan veckan tagit slut 
Svensson har till boogie woogien återvänt 
från Beethoven, Bach och Moses 
. Pergament. 

FREDRIK 

Spelmansstärr 
i sommar på 
Julita skans-

Södermanlands spelmans] gästade på lördagsefterm disponent och fru Nils Erik Flenmo, som mottog det 70-t män som anlände med stora Många av spelmännen var iföi kendräkter. Även professoi ström var närvarande. Det b munter eftermiddag i Flenm< festmiddag, uppspelning av solo och i grupper samt his rättande. Några kvinnliga d€ var även med, bl. a. den 3 Ingegerd Karlsson från Söd som var yngst i det muntra Det glada och trivsamma bes Flen drog ut till på småtimma nan uppbrott skedde. På söndagen fortsattes m möte på Järnvägshotellet i F der ordförandeskap av hr Wetter, Katrineholm. Till styrelse omvaldes hrr Wetter, Katrineholm, ordf., oc rad Eriksson, Katrineholm, samt nyvaldes hr Jan Martin , son, Stuvsta, sekr. övriga ] ter äro hrr Ivar Hultström, fors, och Arvid Johansson, C Suppleanter blevo hrr John * son, Katrineholm, Hugo Pett Eskilstuna, o. C. G. Axelsson, fors. Revisorer blevo hrr Gus din och Elis Gedin, Älvsjö, m* Ingrid Karlsson, Stockholm suppl. Mötet beslöt anordna en spe stämma i egen regi på Julita i sommar, even t. 3:e söndagei samt beslöt preliminärt att me vid utställningen i Eskilstuna Ett låthäfte kommer även al släppas, vilket innehåller ett låtar arrangerade för två fi< redaktör Olof Andersson, Stoc Utdrag ur spelmansfört verksamhetsberättelse har varit publicerad i Söd. Nyhet 
o 


