
Södermanlands spelmän på gille 
i de 33 låtarnas gård — Flenrno 

Spelmansförbundets ordförande Gustaf W et ter vattnar trots snö vårdträdet på Flenrno. 

Maj och Kaj Eriksson på 
Flenmo bjöd i lördags kväll 
pä ett äkta gille med bl. a. 
helstekt gris. Gästerna upp-
gick till cirka 125 personer, 
därav 100-talet spelmän. Sö-
dermanlands spelmansför-
bund hade nämligen förlagt 
sitt årsmöte till Ftenmo. När 
smörgåsbordet var avverkat, 
kom det ett förslag ätt man 
skulle spara grisen till vick-

ningen lite senare på natten, 
ty som en av spelmännen sa: 
"Vi orkar inte mera nu". Den 
delikatessen blev alltså fram-
flyttad. Se, det var ett äkta 
Flenmo-gille! 
Maten, som serverades, var vad 

som sparats f rån jaktåret pä Flen-
mo. I frysboxar hade man gömt 
en hel del vilt som nedlagts pä 
Flenmos marker. 

När Kaj Eriksson hälsade väl-

kommen, serverade han en 'riv-
sam överraskning. Mitt bland alla 
dessa spelmän sade Kaj plötsl;rf 

— För att ni inte skall t ro a: : 
jag är alldeles omusikalisk skall 
jag spela en egen komposition 
på piano för er. 

Sagt och gjort. Värden slog sig 
ned vid pianot och gjorde succé. 
Att kunna bjuda spelmän på mat 
är ju i och för sig fint, men att 
kunna bjuda spelmän p£ musik 
ja, det måste nästan beteckr.as 
som fantastiskt. 

Att det är en yngre genera-
Forts. å »iä. ' 



•örmlands . . . 
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:r.. tagit vid på Flenmo, 
« i e sig f rän första början. När 
i ' .rma anlände stod värdinnan 

och hälsade välkommen en-
—. Maken Kaj var upptagen 
• en mycket viktig förrättning, 
^r-iy. 
E»et var ett okonventionellt och 
terst t r ivsamt gille spelmännen 
•v vara med om och deras upp-
attning tog som sig bör uttryck 
oner. Vilken syn när spelmans-
rhundets ordförande, Gustaf 
etter, Katrineholm, stod upp-
igen pä en stol och dirigerade 
-.a 100 "fiol-kompisar". Man är 
!Stad pästå att sådant kan bara 
inda pä Flenmo. 
F ru Maj hälsade välkommen 
1 bordet och angav turordning-

för "utspisningen". Var och 
fick ta sin tallrik och vandra 

im till det välfyllda matbordet 
h förse sig. Värdinnan skyllde 
5n sig på maken Kaj. När Kaj 
r i det militära, berättade hon, 
r han med i en sammanslut-
ig, som lystrade till det illust-
namnet SPD, vilket u t ty t t är 

t samma som spar pä disk. Kän-
r vi värdparet på Flenmo rät t 

var det varken rädslan för 
ik. eller värden Kajs "lumpa-
^ning", som låg bakom den 
;nde serveringen. Anledningen 
r säkerligen at t de båda redan 
n början ville få upp den rät-
stämningen. 

Värdträdet vat tnades 
Spelmännen inledde med at t 
Ha årsmötesförhandlingar i 
ntoret pä Flenmo. När förhand-
gama var över tågade man 
till värdträdet, som givetvis 

iUe vattnas. Vårdträdet plan-
ades 1947. Ordförande Gustav 
!tter skötte vattningen u r et t 
pparkärl. När trädet fåt t sitt 
;ten, tågade man i samlad tropp 
storstugan, där middagen vän-

le. 
l a n i s t e n Gunnar Hahn, som 

några dagar sedan hade et t 
lioprogram i vilket han spe-
e brudpolska från Flenmo, var 

inbjuden till Flenmo. När 
Maj hörde hr Hahn spela 

Kipolskan, skickade hon ett 
»gram till honom och inbjöd 

lördagens gille. Hr Hahn är 
iällen och tackade nej. I sitt 
•gram betecknade h r Hahn 
nmo som de 25 låtarnas gärd. 
jälva verket är det de 33 lå-
nas gård, berät tar f ru Maj. 
Tnder kvällens lopp skaffade 
n också en insamlingsbössa 
Q RK och lade slantar till 
•;i=r.yktingåret. Vi kanske ock-
«kall berätta att glögg serve-

ur en kittel, som hängt 
Flenmogrytan. 

Förhandlingarna 
Vid spelmansförbundets årsmö-

te omvaldes folkskollärare Gustaf 
Wetter, Katrineholm till ordfö-
rande. Vice ordföranden maskin-
snickare Arvid Karlsson, Nykö-
ping, omvaldes också. Kassaför-
valtare: Nils Lindvall, Katrine-
holm, sekreterare: Sigvard Ejer-
mo, Nyköping. Nyvald i styrel-
sen blev Artur Forsberg, Katri-

neholm. Han invaldes ef ter Ger-
hard Engman, Flen, som avsagt 
sig återval. Till revisorer utsågs 
Martin Lindström, Stockholm ocn 
Sigfrid Hellberg, Hägersten. Hr 
Hellberg nyvaldes ef ter Gustav 
Lodin, Stockholm. 

Ur verksamhetsberättelsen kan 
vi omnämna, att spelmännen un-
der året har fyra stämmor. Den 
viktiga stämman hölls i Julita 
med cirka 4.000 personer. 

35-ärsjubileum skall förbundet 
fira på Juli ta skans på midsom-
mardagen. Styrelsen skall ordna 
för jubileet. 

Februari-bevattning 
av Flenmo vårdträd 

. y C Ä -

Förmodligen första gängen Flenmos naverlönn vattnats av 
Gustav Wetter i vintertid. 

Flenmo strålade som en fyrbåk 
för vägfarare på lördagskvällen. 
Uppe på gården flammade kol-
elden och i Lillstugan — kontoret 

• trängdes gammal och ung i 
vackra allmogedräkter. Sörmlands 
spelmansförbund hade spelmans-
stämma på Flenmo — den första 
' denna generation. 

Förr om åren var det "Flenmo" 
själv, disponent Nils Eriksson, 
som välkomnade spelmännen till 
gårds, och i år var det paret Maj 
och Kaj Eriksson. Ef ter mötes-
förhandlingarna i Lillstugan följ-
de sedvanlig vattning av vårdträ-
det, innan spelmansbasen Gustav 

Wetter och hans "pojkar" - - flic-
kor med för den delen — med fly-
gande s t råkar tågade till bords I 
högtidssalen. 

För bortåt hundratalet gäster, 
de flesta spelmän, blev det sedan 
ett kalas av forna tiders mätt . 
Med C. G. Axelssons i Flodafors 
"Aftvardsvisa" bjöd Maj och Ka j 
väl bekomme, och man kunde gå 
löst på de dignande bordens alla 
läckerheter, bland annat helstek-
ta spädgrisar — allt medan kol-
elden tynade på gårdsbacken och 
feststämningen steg högt mot tak-
bjälkarna i Flenmo gästabudssal. 

cain. 



Länets spelmän 
35-årsiubilerar 
på Julita skans 

Sörmlands spelniaiisförbuiid 

firar sitt 35-årsjubileuin mid-

sommardagen på Julita Skans. 

Styrelsen fick vid stämman 

på Flenmo i uppdrag at t ar-

rangera jubileumsstämman. 

Under förra året anordnade 
spelmansförbundet fyra stämmor, 
därav en på Julita Skans i sam-
band med ett celebert bröllop. Till 
ordf. omvaldes Gustav Wetter, 
Katrineholm, v. ordf. Arvid Karls-
son, Nyköping, kassör Nils Lind-
vall, Katrineholm, och sekr. Sig-
vard Ejermo, Nyköping. Nyvald 
efter Gerhard Engman, Flen, blev 
Artur Forsberg, Katrineholm. Till 
revisorer utsågs Martin Lind-
sti'öm, Stockholm, och Sigfrid 
Hellberg, Hägersten, den senare 
efter Gustav Lodin. 

Aftvardsvisa 
från Flenmo 
Vid det stora spelmans-

kalaset i Flenmo härom-
kvällen välkomnade värd-
paret Maj och Kaj Eriksson 
gårdens många gäster med 
en speciellt till matsedeln 
förfat tad Aftvardsvisa, skri-
ven av C. G. Axelsson' i 
Flodafors. Visan skall sjun-
gas på "Vila vid denna 
källa"-melodin, och här kan 
ni alltså läsa Er till vad 
spelmännen bjöds för gott: 

Här uppå pränt vi sätta 
varmed vi viljen Eder mätta. 
Magen därefter rätta. 
Så tagen för Er ! 
Var så go'. 

Smör, bröd, sill och potatis, 
som vi här odla och ha gratis. 
Låda på brax och kräf ta 
och Janssons frestelse förstås. 

Köttbullar se'n 
och stuvning utav rådjur , 
samt korvar små. 
Magen därefter rät ta. 
Så tagen för Er! 
Var så go'. 

Glas vi på borden ställa, 
däri Ni mumman må upphälla. 
Rött vin och pimpinella 
till det en helstekt gris 
så späd. 

Kaffe och mandelmussla 
med vispad grädde, röda vinbär. 
Magen därefter rätta. 
Så tagen för Er! 
Var så go'. 

För törsten se'n 
blir nya glas framställda. 
Och allra sist: 
Korvkaka frampå natten 
av älgalever mald med gryn. j!: MISS SPELMAN. När man 

talar om spelmansstämma så 
tänker man väl f rämst på gam-
la barkade herrar med tofsar 
kring knäna och en väl nött 

spelmansfiol und« 
den missuppfat trb 
efter lördagens 
Flenmo 1 Mellösa 
ner i byrålådan. > 
hört talas om a t 
miss Spelman, me 
det, sä nog låe 1 
tersson f rån Nyki 
för titeln. Det är ^ 
ten hon bär. enlfrl 
variant fSr og-.f:a 



f̂ft mir̂ euisd 
de g o d e sörmländsbe spe lemän o c h gäster, 

s o m lördagen den 20 februdri 1960 hedra P lenmo 

med sin närvaro. 
Melodi: »Vila vid denna källa-

Här uppå pränt vi sätta 
v a r m e d vi viljen Eder mätta. 
Magen därefter rätta. 
Sä tagen för Er! 
Var så go' . 

Smör. bröd, sill o c h potatis, 
som vi här o d l a o c h ha gratis. 
Låda på brax o c h kräfta 
o c h Janssons frestelse förstås. 

Köttbullar se'n 
o c h stuvning utav rådjur 
samt korvar små. • 
Magen därefter rätta. 
Så tagen för Er! 
Var sä go'. 

G las vi på b o r d e n ställa, 
däri Ni m u m m a n må upphäl la . 
Rött vin o c h pimpinel la 
till det en helstekt gris 
så späd . 

Kaffe o c h mandelmuss la 
med v i spad grädde , röda vinbär. 
Magen därefter rätta. 
Så tagen för Er! 
Var så go' . 

Pör törsten se'n 
blir nyci g las framställda. 
O c h allra sist: 
Korvkaba frampå natten 
a v ä lga lever mald med gryn. 

Vi ha sen' en önskan blott: 
Spe lemänner , SPELEN OPP. 

Vä lkomna! 

Maj o c h Kaj. 

Spelmän på Flenm< 
bjöds helstekt gri 

Det spelades mycket, pral 
litet och åts åtskilligt vid < 
allo traditionstrogna speln 
träffen pä Flenmo pä lördi 
Helstekt gris var en av läcki 
tema pä matsedeln, och på 
den presenterar den yngsta | 
ratlonen Eriksson på Flenm( 
fina maträtten. Karl-Erik 1 
pojken 1 förnamn. Den gj 
Flenmoandan lever kvar, Jc 
konstateras »'.d spelnrf.iiib(,,-ä 
där makarna Maj ooh Kaj E: 
son svarade för värdskapet.i 
spelmansträffen berättas 1 re 
tage på annan plats i dagens 
ning. 



Spelmän kalasade på helstekt grij 
Tra d itionstrogen 
träff på Flenmo 

En generationsväxling var det när sörmländska spelmän på 
lördagskvällen samlades på. Flenmo till årsmöte och fest. Väx-
lingen gällde inte gästerna — spelmän förblir alltid unga — 
utan värdfolket. Det var Inte gamle Flenmon — alla spelmäna 
gunstling och gynnare — som stod glatt välkomnande på gårds-
tunet, när raden av musikanter kom tågande. Det var en ny 
generation, representerad av unga husfrun Maj och maken Kaj, 
som den här gängen tog emot, och genast ska sägas a t t det 
blev ett värdskap som knappast kan överträffas. Den gamla 
Flenmo-andan lever vidare. Det åts och dracks som förr om 
åren och däremellan Idingade de hundra fiolernas låtar lika 
hurtigt och käckt som alltid när oförbrännerlige spelmansgene-
ralen Gustaf Wetter slår an tonen. 

Det blev en spelmansträff som 
man sent ska glömma, där allt 
gick 1 musikens tecken. Till öch 
med matsedeln för festen presen-
terades 1 form av en "aft-vards-
visa", förfat tad av flodaspelman-
nen Carl G. Axelsson. 

I rättvisans namn ska vi säga, 
a t t det faktiskt Inte blev mat på 
en gång för de samlade spelmän-
nen. Först fick man lov at t "gö-
ra rä t t för sig" och det skedde 1 
form av ett årsmöte, där det 
gällde a t t välja ordförande och 
allt annat sådant som hör till, Nu 
stökades det över på kortast 

\ möjliga tid — det gällde bl. a. 
att diskutera jubileumsstämman 1 

j Julita. 
i När förhandlingarna avslutats 
var det dags för spelmännens 
speciella Flenmo-ritual. Naver-

j lönnen på gårdstunet — spelmän-
I nens eget vårdträd på Flenmo — 
måste vattnas. Den ritualen för-
summas inte vare sig det nu är 
vinter eller sommar och som van-

jligt var det Gustaf Wetter som 
tömde vattenkannans Innehåll 
över trädroten, innan man spela-
de en låt till vårdträdets lov. Det 
blev den här gången ingen lång 
låt med annars förekommande 
repriser och reprisers repriser. 
Kylan bet redan svettiga spelmän 
1 skinnet och för a t t inte lägga 
grunden till en ordentlig senvin-
tersförkylning tågade man i sam-
lad trupp ned till den väntande 
gästabudssalen, där spelmännen 
för resten av kvällen — vi ga-
ranterar det — sannerligen inte 
fick tillfälle a t t frysa. 

KOMPONERANDE VÄRD. 
Värden, Ka j Eriksson, kom 

med kvällens överraskning redan 
' l sitt välkomsttal. — NI kanske 
I tror a t t jag är alldeles omuslka-
|lisk, Inledde han litet försiktigt 
i och med glimten 1 ögat. Men nog 
kan jag väl spela en låt för er, 

: menade han, och slog sig ned vid 
' flygeln. Vad spelmännen fick 
, lyssna till var en melodisk och 
smittande vals, förnämligt spe-

glad — och naturligtls hjärtligt 
applåderad. De applåderna blev 

j inte mindre när Ka j avslöjade 
. at t han själv var kompositören. 
! Så mycket mer tal blev det In-
te under kvällen. Det där högtid-
liga pratandet hör liksom inte 
ihop med spelmän och spelmans-
t räffar . Man har andra och vik-
tigare och f ramför allt roligare 
saker att ägna sig åt. 

Att vara med på en spelmans-
i träff är alltid roligt. At t f å vara 
• med på en spelmansträff på 
Flenmo är en upplevlse. I grup-
per pä ett par man, kanske fem-
sex, kanske tio eller mer kryper 
man ihop var hels^ det finns nå-
gon lämplig plats, J en rumshör-
na, 1 farstun, 1 trappuppgången 
och där odlar man sitt stora ge-
mensamma intresse. Man gnider 
sina fioler, man stampar takten, 
man nickar glatt inför vackra 
passager i stämmorna och man 
trivs. Trivs som man bara gör 
tillsammans med spelmän. 

Och timmarna går. Man äter, 
både gott och mycket, och så 
småningom upptäcker man at t 
klockan har hunnit småtimmar-
na. Så rädd för tal är man Inte 
at t man Inte tackar för sig or-
dentligt. Det kommer på Gustaf 
Wetters lott och fler än han fin-
ner sig ha anledning säga ett 

tack för kvällens välfägnad. Hel-
stekt gris skulle det vara redan 
på ett tidigt stadium. När den 
skulle f r a m hade alla dock ätit 
sig mät ta på allt annat gott och 
på det sättet fick grisen ställas 
undan så länge. Men innan spel-
männen lämnade Flenmo hade 
även det fatet frestat smakner-
vema och gett nyhungriga musi-
kanter och andra gäster — det 
fanns nämligen även sådana — 
en försmak av gamla Valhalls 
fröjder. 

Nog var det här en fest som 
gamla Flenmon kunnat sanktlo-

i nera. 
Vid spelmansförbundets årsmö-

te omvaldes folkskollärare Gustaf 
Wetter, Katrineholm, till ordfö-
rande. Vice ordföranden maskin-
snickare Arvid Karlsson, Nykö-
ping, omvaldes också. Kassaför-
valtare Nils Lindvall, Katrine-
holm, sekreterare Sigvard Ejer-
mo, Nyköping. Nyvald 1 styrelsen 
blev Artur Forsberg, Katrine-
holm. Han invaldes efter Gerhard 
Engman, Flen, som avsagt sig 
återval. Till revisorer valdes 
Martin Lindström, Stockholm, 
och Sigfrid Hellberg, Hägersten. 
Hr Hellberg nyvaldes efter Gus-
tav Lodin, Stockholm. 

35-årsjubileum skall förbundet 
f i ra på Julita skans på midsom-
mardagen. 



itioåring och två söner 
riospelar farfars polska 
400 spelmän från hela landet invaderade i>å lördagen 
it fredligt Skansen i granna bygdedräkter. Den största 
:änunan" i sitt slag, men så har cx:kså 5 0 år förflutit se-
n den första riksspelmansstämman, några av veteraner-

nu var med också då: 
— Ja, ja, det var tider det, sa SJ-pensionären Edvin 

n•gq^^st, 70 år, från Lotte näs vid Bollnäs. En gång i sin 
ikia ungdom spelade han på ett bondbröllop, som på-

i fem dagar utan uppehål l . . . 

TÄLJESOÄRÉN EVENEMANG 

SOM BÖR UPPMÄRKSAMMAS 

Tack vare ett lika ovanligt som 
förnämligt initiativ kommer söder-
täljeborna på onsdag i nästa vecka 
att få vara med om ett trivsamt 
musikaliskt evenemang. Då anord-
nas nämligen en Tälje-soaré i 
Mariekällskolan under ftiedverkan 
av blåsorkestern, sångarförbundet, 
ABF-köj-en och Spelmanslaget. 

Initiativet till detta musikaliska 
samarbete togs i höstas av de tvä 
energiska herrarna Thure Enberg 
och Folke Nordeman i spelmans-
laget. Egentligen var det Thure 
Enberg som kom upp med försla-
get, säger hr Folke Nordeman vid 
samtal med Länstidningen. Han 
kom till mig och vi blev båda en-
tusiasmerade för saken. Förfrågan 
hos de tre övriga organisationerna 
gav positiva svar och vid ett sam-
manträde i slutet av november be-
stämde man sig för att söka ar-

5rd häverödräkt spelade 80-
ä Gustav Jernberg från österby 
: pä sin fela, omgiven av spel-
ssönerna Anton, 51 år, verk-
arbetare på bruket, och Her-

49 år, affärsinnehavare i 
kholm. En trio som är väl 
5pe:t. 
icrgsmansgården berättade 80-
gen att han lärde sig hantera 
fl som S-äring: 
• r a r min vax en skioklig fiol-
are och farfar kunde sätta 
t^ang på dansbanorna! 
t l l pjorde Gustav själv sin 
Mt i mer officiellt tömman-' 
•S, han inledde sin karriär 
• s. k. prisploekare vid en stor 
•Imansträff I Uppsala. Sin 
I-fars polska" spelar han och 
tema hkhI glädje — denna lät 

.änders Gustav Jernberg är 
INiIBr överallt där spelmän 
its. 
;i'.v i r Gustav gästriklänning, 
-rödd ; Sikvik: han började sin 
1 «orr. fiskare, men övergick till 
is-JTket. Fortfarande säger han 

r.ej till a t t dra upp en och 
j.Ti rädda. 
I'pter«n med 7 <5 vårar på 
ci^n s r jämten Brik Nilsson 
IB Mattmar, lantbrukare till 
•Ci-Mionm. Kn g&ng var han 
cott tom ensam om att speln 

iriBPtt i den landsändan, själv-
r ipåare . 

- Xa är jag för gammal att 
L». siÄ»r har,. Instrumentet har 
, 1 fall tagit med sig till 
-T^rsTSffen. 
I - r t f Jn Lisbeth nickar, själv var 
1 . $;n gröna ungdom berömd 

välljudande vallåtar. 
Limor Burman från Bräcke 
tet^and är kopist och ivrig folk-
isar»; 
- Ksi'. tycker hon och svänger 
i l>»r.eTi i takt med spelmans-
t r f j . 
If-rrama i jrula mollskinnsbyxor 
I t lamt» knappar på västarna 

ir Jämtlands brudmarsch. 
f i r någonting romantiskt i 

ÉCm. 

Den som skall vnni med I en 
sådan här sväng skall förstås ha 
folkdräkt, inte något billigt nöje 

rangera en gemensam afton våren 
1960. Och sedan dess har riktlinjer 
för programmet dragits upp och 
övningen igångsatts. Nu har man 
konmiit så långt att datum för 
soarén kunnat fastställas och det 
blir, som ovan nämnts, onsdagen 
den 23 mars kl. 19.30 i Mariekäll-
skolan. 

— Vi hoppas nu att denna form 
av samarbete skall fortsätta, säger 
hr Nordeman, och att det åtmin-
stone en gång om året skulle kun-
na bli en gemensam afton till 
fromma för musiklivet i Söder-
tälje. 

Vid onsdagens Tälje-soaré med-
verkar Södertälje blåsorkester un-
der ledning av Thure Söderlund, 
Södertälje sångarförbund under 
ledning av Thore Cederholm, Sö-
dertälje ABF-kör under ledning 
av Inge Ingemarson och Södertälje 
spelmanslag under ledning av Fol-
ke Nordeman — sammanlagt ett 
hundratal medverkande. Det blir 
ett förnämligt program som fram-
förs med rikt inslag av folkmusik 
och -sång. Nu är det bara att hop-
pas att Södertäljeborna tar tillfäl-
let i akt och möter upp i stora 
skaror. Ett initiativ som detta är 
nämligen värt all uppmuntran. 

80-årige Gustav Jernberg från österby med sina söner Anton, Bl, 
och Herbert, 49, år en trio som gärna intonerar "farfars polska", en 
populär låt överallt där spelmän möts — komponerad av OMstavs 

farfar Anders Gustav. 


