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"HALL TAKTEN" ALLTID
"'Forkdrarn" gillar allt
— frdnsett musikanterna

— Da tar vi den har till sangkammarpolska, sjunger och dansar
fru Elisabeth Axelsson i Flodafors nar hon vid 6-tiden pa sbn-
dagsmorgonen gor sig beredd att ga till sangs i Flenmo. Just da
hamtar bussarna de 110 gasterna hos disponent Nils Eriksson —
Flenmon kallad — som inlett stamman for "de gode sormlandske
speleman och de framlingar och gaster", vilka till ett antal av 110
bb'rjat dagen hos "Flenmon".

Han ar van vid flera gaster an sa:
laromaret holl Sbrmland-Narkes na-
ion till hos honom. i en vecka, 200
nan pr dag. Nu vid ankomsten ler
lan som den stora sol ban ar, "all-
ader for bygden" kallas ban, Han ar
:n riksbekant "diktande affarsman",

den ende i Sverige. Han vill

ha glada manniskor runt omkring sig,
och darfbr samlar ban Sodermanlands
spelmansforbund i sin sal — 17 ganger
10 meter.

For att fa nagon ordning pa de
spridda intrycken fran Flenmo spel-
kvall ar det for en journalist, som
maste ga nar det ar som roligast, bast
att bbrja fran bbrjan.

Till den jattelika gasitabudssalen ta-
gar vi ner i livsfarlig halka till toner-
na av "Morkovalsen" — sedan "fb'rkb-
raren", munskanken, vicevarden, auk-
tionsutroparen m. m. Erik Robert
Jansson fran Mellosa, skankt i glogg
framfor granen. Den omusikaliske

"Dagens skotlhet", Ingrid Karlsson fran
Stockholm — men hon hade hard

konkurrens.

hunden har hetat "70ti", som skaller,
ar inte farligare an "Jarvi IX" — alia
hundar har hetat "Jarvi pa garden —
och sa traffar vi hembitradet "Krusi-
dulla". Det ar ett enda surr i luften,
ty har ar det stamning, so^m smeden

Alltid skrattande Hjalmar Bjb'rklund
b'oertrumfa 77-drige vdnnen Axel Axel

rdtt i
P. O. Karlkvist sager. Sa moter man
fruar, professorer — Kjellstrom t. ex
— typografer, snickare och alia sor-
ters manniskor, filare och harpoleka-
re. Innan froken Brita "Flenmo" vi-
sar envar bans ratta plats.

Kjellstrom far berb'm.
Det sbrmlarudska sipelmansforbundet

ar en fin sammanslutning, och det har
satt manga rekord: 75 nykomponerade
latar noterade man hos prins Wilhelm
i fjol, -och i kvall ar det 27 i allmoge-
drakt, fran Vingaker, Sorunda och
Smaland. Sistnamnda egendomliga
faktum forklaras med att ordforanden,
Gustaf Wetter, ar infbdd smalanning,
och dem ma mycket varda forlatet.

Det later nagot nar 70-talet spelman
tar till stra'karna, man haller med om
att "det ar stamning har". Herr sma-
1'andske Wetter leder tva orkestrar, en
ovanfor och en nedanfb'r trappan. Att
ingen halkar cmkull till "Lestringe
brudmarsch" beror pa glada gudars
medverkan.

Hr Bjorklund fran Oxelbsund bbr-

(till vdnster) gor cad han kan for alt
sson fran Husby-Rdby om alt han har
allt.

jade spela enradigt dragspel nar han
var sex ar gammal. 76 ar ar han nu,
Musikdirektor Lennart Lunden fran
Katrineholm, som gar pa Akademin.
har i ^hela sitt liv kallats for "HalJ
takten" efter en kompo-sition son"
Sormlands regemente satt pa noter.
Belaten ar han med Sven Kjellstrom,
professorn, som skotte sag bra i radio
med Bjorklund.

— Med Moa Martinson ar man i
regel nojd. T. a.'m. "P. B." tyckte
ju om Jularbo, fastslar Bjorklund.
Och om ocksa jazzen ar ynklig, sa
skall man inte fiirkasta ungdomen for
det. For resten har hr Bjorklund
fatt pris i alia tavlingar han varit
med om, sa de!
Sa spelas "Kerstins vals", och Inge-

gerd Karlsson, 15 ar, yngsta deltaga-
ren, berattar att hon arvt fiolen av far
sin, som inte-vet vem som komponerai
hennes alsklingsbit, "Svartunavalsen",
Ooh varden i grbna fardledarmossan.

'

^emmansagare Axel Axelsson fb'rsoker
b'veriyga sin fru om att det redan Cid
4-liden fid sbndagsmorron ar tid alt la

Flenmo sdngkammare i besittning.

minne fran flygturen till Lulea, nickai
medhall.

Under middagen berattas historier i
oandligt tal: am "Mor Hesan", sore
ombads av sin man att sent omsidei
slappa in "din man Per Hall, vagn-
makare, palsmakare m. m.", medar
guibbarna dallrade av spanning ocl"
moisik. Det talades om "Kajetten"
lan som tjante hos friherrinnan Coyei
— han var "spelare" han ocksa, Lar:
Lundquist hette han och var skrad-
dare î  Arboga. Min gamla polska haa
ag fran honom, betygar John Johans-

son, f. d. mbbelhandlare i Katrineholm
76 ar.


