
der kvällen följde en trevlig 
samvaro i gillesstugan, där 
man efter lekamlig spis också 
fick andlig i form av åtskilliga 
låtar på fiolerna. En av kväl-
lens höjdpunkter blev det före-
drag som intendenten i Turist-
föreningen, Carl Falkman, 
Stocksund, höll. Det blev en 
resa genom svenska bygder, il-
lustrerad med vackra färgbil-
der och musik. För den sist-
nämnda svarade Lennart Lun-
dén, Thure Wédberg och Jan-
Martin Johansson, som utförde 
åtskilliga låtar från alla de 
landskap, som passerade revy. 
Musiken hade sammanställts 
av hr Lundén för två fioler och 
altfiol samt blockflöjt. Efter 
det var spelmännen överlag 
inte sena att ta till stråkarna, 
då förbundsordföranden Gus-
taf Wetter från ett bord ledde 
samspelningen, som sedan fort-
satte in på småtimmarna blott 
med avbrott för spelmännens 
egna dagsnyheter, serverade 
rappt och roligt och med åt-
skilliga »kryddor» i. 

Färd i hembygden avslutar 
tredagarsstämman. 

Årsmötet på järnvägshotel-
let i Flen gick i lugnets tecken, 
och överlag blev det omval. 
Gustaf Wetter, Katrineholm, 
kvarstår alltså som ordförande 
och i övrigt består styrelsen av 
Ivar Hultström, Flodafors, vi-
ce ordförande, Jan-Martin Jo-
hansson, Bromma, sekreterare, 
Arvid Johansson, öknaby, vice 
sekreterare, Konrad Ericsson, 
Katrineholm, kassör; supplean-
ter: C. G. Axelsson, Flodafors, 
J. Fr. Hjertzell, Eskilstuna, och 
Thure Wedberg, Katrineholm. 
Revisorer blev Evert Melin, 
Skogstorp, och Henrik Thors-
sén, Skogstorp, den sistnämnde 
nyvald efter Carl Eriksson, 
Eskilstuna, som avsagt sig. Till 
suppleant utsågs Hugo Petters-
son, Eskilstuna. 

Efter det förbundsordföran-
den redogjort för fjolårets 
stämmor kom han in på årets. 
Enligt planerna ämnar man ta 
igen sig i år men eventuellt 
blir det en stämma i Björnlun-
da i samband med hembygds-
fest i augusti. Till 1950 väntar 
dock den kanske största stäm-
man för Sörmlands spelmän, 
ty då skall förbundets 25-åriga 
tillvaro firas. Styrelsen ha^be-
slutat förlägga den träffen till 
Julita skans under högsomma-
ren. Meningen är att man skall 
möta upp en lördagskväll och 
spela låtar för att sedan hålla 
själva stämman på söndagen. 
Slutligen räknar man med en 
rundresa i hembygderna på 
måndagen, vilket arrengemang 
årsmötet tycktes uppskatta till-
fullo. Två representanter från 
övriga förbund skall också in-
bjudas. 

I övrigt fick styrelsen i upp-
vdrag undersöka möjligheterna 
av att trycka en medlemsmatri-
kel och tillställa samtliga med-
lemmar. Gästerna, som bestod 
av representanter från andra 
förbund och Svenska ungdoms-
ringen samt red. Matts Arn-
berg, Stockholm, chef för Ra-
diotjänsts folkmusik, framför-
de därpå sitt tack för att de 
fåt t övervara Sörmlandsför-
bundets årsmöte. Ordföranden 
i Upplandsförbundet, Nils Pres-
to, Uppsala, gladde sig åt det 
samarbete som inletts mellan 
de två förbunden och hoppades 
på fortsatt och vidgat dylikt. 
Och så kunde dagens ordföran-
de, hr Hultström, efter ett par 
timmars förhandlingar slå 
klubban i bordet för sista 
gången. 

Katrineh*^ -^Kuriren måndagen den 14 februari 1949 

Spelmansjubileum och 
stor träff i Julita 1950 

Årsmöte i går i Flen — spelmans-
stämma på Flenmo i lördags 

Sörmlands spelmän hade 
hade under lördagen och 
söndagen träff på Flenmo 
i Mellösa samt årsmöte i 
Flen. Vid festen i gilles-
stugan hos Flenmon spela-
des det av hjärtans lust 
kvällen och natten igenom, 
bl. a. gjorde en trio en 
uppmärksammad musika-

lisk illustration till en fö-
reläsning av turistinten-
denten Falkman och likaså 
hedrades 70-årige grannen 
Lars Johan Larsson med 
en riktig födelsedagsupp-
spelning av samtliga spel-
männen. Årsmötet i Flen 
på söndagen fick bl. a. 

— Forts. å sid. 3. -

Spelmans jubileum... 
Forts. fr. sid. 1. — 

höra, att styrelsen fsföt-
ställt en storstämma till 
nästa år. Förbundet, som 
är det äldsta i Sverige, 
fyller då 25 år, och givet-
vis måste man celebrera 
det med en träff på Julita 
skans, en stämma som f. ö. 
skall räcka tre dagar. 
Festligheterna hos disponent 

Eriksson på Flenmo inleddes 
med att spelmännen tågade till 
granngården i facklors sken 
för att hylla 70-årige Lars Jo-
han Larsson. Och det blev en 
riktig födelsedagshyllning! Un-


