
Glad spelmanstraff hos'Tlenmo

Ndgra av de sormlandsspelmdn som "Flenmo" samlade kring storkalas pa Idrdagskvdllen
Idmnade gillesstugan for en stund for att istdllet taga over till granngdrden och Tiylla Lars
Johan Larsson, som samma kvdll passade pd att fylla sjuttio dr. Hdr ses fyra av dem kring
festforemdlet: fr. v. Gustaf Andcrsson, Olof Sarendahl och, Hugo Fetter sson frdn Eskilstuna

samt Hj. Bjb'rklund, Oxelosund.

— Fiol och dragspel, racker
inte det? Ar del inte bra nog!
ropade aldste sdrmlandsspelman-
nen 78-arige Hjalmar Bjorklund
fran Oxelosund sa det ekade i
"Flenmos" gillesstuga, och sa
satte han straken till strangar-
na och spelade den polska som
han fick sormlSnningar att dan-
sa efter redan pa 1880-talet.
Riktlg £iadje, det kan modern

insmusik med alia slna pahittade
istrument inte locka fram sa som

en riktig fiol, hade han dessforin-
nan anfbrtrott en trangre krets av
gasterna pa Itfrdagens Flenmo-gil-
le, och den saken bevisade grund-
Ugt alia de spelmUn ur Sormlands
spelmansftirbund som denna kvall
— och natt fftrstas! — fyllde huset
med folklfttar och glammande.

Langt 6ver hundra gfister hade
"Flenmo" samlat kring sig fOr att
fira sina vanner spelmannen, och
sjalv satt han med stor fryntlighet
men for aftohen utan rod toppluva
i hogsatet, flankerad av bland an-
dra spelmannens valtalige ordfd-
rande magister Gustaf Wetter fran
Katrineholm, som ledde bade mu-
siken och de taktfasta hurrarop
for varden vilka efter hand kom
ekstockarna att skalva i gillesstu-
gan.

"Forkoraren" Jansson hade som
vanligt kommandot over program-
met och dirigerade med d&nande
stamma "matkoerna" da de fran
langborden ringlade fram mot det
dignande smorgasbordet. Att
manstukten maste vara hard for-
stod man bade da man sag effekti-
viteten och snabbheten i avatan-
det och da "F6rk5raren" med ma-
jestatiska handrorelser vlsade till-
baka odisciplinerade gSsters f8r-
sflk att smyga sig pa smttrgasbor-
det baklfran . . . Den glade cere-
monlmSstaren hade en av sina sto-
ra kvallar och det gallde ocksS alia
de andra som stod fftr arrangeman-
gen 1 den stora och gastfria gar-
den jSmte gaststugor. Sjalv gick
"Flenmon" omk'ing och sag till
att allt var sa glatt som det b6r

vara de han bjuder till fest pa
garden . . . sarskilt da sormlands-
spelmannen ar med.

— Strax efter jul ringde "Flen-
mo" till mig och var gramse pa
mig, berattade spelmlinnens ord-
forande magister Wetter nar han
tackade for maten. "Vi kom ju
overens om att ni spelman skulle
komma hit till Flens-stamman i fe-
bruari, varfor hor' ni inte av er?
sa' "Flenmo" och det hordes att
han var riktigt arg . . .

Sa gick det till da spelmannen
inviterades, och det var i samma
anda festen fortsatte fran uppmar-
schen till gillesstugan med spel-
mannen i teten tills den sista g&s-
tens belatna insomnande da mor-
gonhimlen redan borjade ljusna
5ver Mellosa. Dte var en hel del
folk som for fdrsta gangen var
gfister pa Flenmon, daribland spel-
mans-representanter fran alia
grannlanen och dessutom fran ba-
de Uppland, Varmland och andra
aviagsna provinser.

I granngarden, hundra meter
over gardsplan, var det ocksS stor
fest denna afton: Lars Johan
Larsson fyllde sjuttio ar och hade
hela stugan full med folk han
ocksfi, och det var naturligt bade
f6r grannsamjan och fdr de sorm-
landska spelmannen att man avde-
lade ett antal glada fioler till att
spela ocksa pa det gillet. Sa nog
var det en spelmannens fest pa
Flenmon.

STORT SPELMANSJUBILEUM
I JUHTA.

Pa sondagen, da spelmannen so-
vit ut efter Flenmo-feeten, samla-
des man till den mera officiella de-
len av programmet under Flens-
stamman, som tillika var S5rm-
lands Spelmansforbunds arsmote.
Man beslbt bl. a. att nasta ar fira
forbundets 25-§rsjubileum med en
spelmansstamma i Julita, f6r vil-
ken det redan i fir skall planeras.
Till denna stamma vantas att alia
Sttrmlands spelmSn skall mota
upp och dessutom Smnar man in-

bjuda representanter for samtliga
spelmansforbund i hela Sverige.
Vidare beslots preliminart att i
borjan av augusti halla en spel-
mansstamma i Bjornlunda.

Medlemantalet ar omkring 150.
Styrelsen omvaldes och bestar

av hrr Gustaf Wetter, Katrine-
holm, ordforande, Ivar Hultstrom,
Flodafors, vice ordforande, Jan
Martin Johansson, Bromma, sekre-
terare, Arvid Johansson, Katrine-
holm, vice sekreterare, och Kon-
rad Ericsson, Katrineholm, kassor.
Suppleanter blev hrr C. G. Axels-
son, Flodafors, Johan Fr. Hjert-
ze"n, Eskilstuna, och Thure Wed-
berg, Katrineholm. Till revisorer
valdes hrr Evert Melin och Allan
Thorsell, Skogstorp, med hr Hugo
Pettersson, Eskilstuna, som ersat-
tare. Valberedning hrr C. G. Axels-
son, Flodafors, Thure Wedberg,
Katrineholm, och Gustaf Lodin,
Alvsjfi.


