mot av spelmansförbusdet. Och Flenmon tackade som redan sagts med en
hänvisning till sina små kvalifikationer som spelman. Men jag skall inte
försumma att bära detta märke, förklarade han, ty därmed kan jag kanske få omvärlden ätt trö ätt jag kan'
både spela och sjunga.
— Den som får guldmärket behöver
inte kunna spela, och sången ska vi
be att få slippa, sade professor Kjellström i det första av sina två tal. Med
guld märket hedra vi dem som är spelmän i sina hjärtan. Och det* är disponent Eriksson. Redan när han bjöd
oss på glögg här ute på gården visadq,
han, att han förstår vad vi spelmän
behöver!
Riksspelman Hugo Pettersson från
Eskilstuna föredrog ett längre "hållfasthetsintyg för Flenmo gillesstuga",
vilket gjorde ett ytterst vederhäftigt
intryck, och spelmansförbundets egen
versmakare, Arvid Johansson från Katrineholm, 64 år, läste under allmänt
jubel en inofficiell årsberättelse på
vers. Den föranledde för övrigt 76årige riksspelman Hj. Björklund,
Oxelösund, att berätta om hur det gick
till när han glömde sin fiol vid en spelmansstämma härom året. En. unik
händelse i en spelmans liv, onekligen.
Spelman Björklund var för övrigt flitigt i farten med sin fiol och skötte
bland annat om att det blev fanfarer
efter vart och ett av de leven, som
utbringades efter varje tal, och då och
då o.ckså emellan dem.
Kvällen gick, natten kom, supén dukades bort och efterträddes av kaffebord och kaffebordet av dryckesbord,
och hela tiden spelades det. Och inte
gamla låtar endast, ty spelmännen i
Sörmland är inte bara fiolgnidare och
låtupptecknare utan ofta också sina
egna kompositörer, och det visar ju
att folkmusiken inte är ett museieföremål utan verkligen lever. Att det alltmer spelas på svenskbyggda fioler är
också en sak att vara stolt över, som
magister Wetter påpekade i sitt förutnämnda tal. Fiolbyggarkonsten går
framåt med stora steg i gamla Sverige.
Bland kompositörerna märktes magister Wetter själv samt hrr C. G. Axelsson och Ivar Hultström, båda från
i Flodafors. Dessa tre hade gjort var sin
komposition till det stora bröllopet på
Flenmo i höstas, och dessa spelades
bland många andra med bravur av de
66 spelmännen i samlad trupp under
ledning av den energiskt armviftande
och solskenslysande Gustaf Wetter,
som passade tillfället att ge sina spelmän en ganska grundlig duvning.
Bland spelmännen fanns det också
fyra kvinnor, och bland dem förbundets yngsta, 15-åriga Ingegerd Karlsson från Södertälje. Det ska sägas till
damernas heder att de hade lika svårt
att släppa sina fioler ur händerna som
;

sina manliga kamrater. Ty ingen tröttnade, inte ens de äldsta, 76-åringarna
Björklund, Oxelösund, och John Johansson, Katrineholm. Och inte heller
Flenmon själv, som natten igenom
skötte värdskapets förpliktelser iklädd
en grön toppluva för att simulera
folkdräkt.
Det bor tilläggas att den unika tillställningen smalfilmades av hrr Rannegårdh och Siljemar från ateljé
Forsslund, Eskilstuna, och att festen
i alla stycken präglades av Flenmons
berömda organisationstalang. Det
tryckta "programmet", innehållande
alla deltagarnas namn och en presentation av gårdens egna invånare ända
ned till "Svarta Katta, som fräser men
ej rivs" samt jyckarna Järvi den IX:e,
King och "70ti"„ kommer nog att sparas som en souvenir i många byrålådor.
Ja, det var onekligen en spelmansträff som inte gick av för hackor. Hur
mycket har jag glömt nu av det som
borde ha berättats? Att Flenmons
"finska ungar", 8-åriga Seija och 9åriga Lena, gjorde succé med ett par
trevliga visor och att Algot Bergström,
känd snabbtecknare från Gröna Lund, \
var i flitigt arbete under natten med:
att porträttera prominenta deltagare
för Flenmons karikatyrsamling har
visst inte omtalats förut. Men därmed
får det räcka. När jag rymde fältet
frampå efternatten var gillesstugan
alltjämt så full av fiolmusik, att man
knappast kunde se handen framför
sig. Och hade det inte varit för årsmötet i Flen på söndagsförmiddagen,
så hade man nog hållit på än.
Bix.
K

1

SPELMANSFÖRBUNDETS
ÅRSMÖTE
hölls på söndagen i Flens järnvägshotells annex. Tillslutningen innebar rekord — inte mindre än ett 70-tal aktiva medlemmar var närvarande, därav
ungefär hälften skrudade i bygdedräkter. Bland de närvarande märktes förbundets stiftare, f. överuppsyningsman Ernst Granhammar, samt hedersledamöterna professor Kjellström och
redaktör Olof Andersson.
Verksamhetsberättelsen, tidigare
återgiven i dessa spalter, föredrogs.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes
hrr Ivar Hultström, Flöda, rådgivare,
och Arvid Johansson, ökna, medlem
utan särskild funktion. Hr C. G. Axelsson, Flöda, v. ordförande och v. sekreterare, hade efter att ha tillhört styrelsen under 21 år, avböjt återval, och
i hans ställe valdes hr Jan Martin Johansson, Stuvsta. Kvarstående ledamöter är hrr Gustaf Wetter, Katrineholm, ordförande och sekreterare, och
Konrad Eriksson, Katrineholm, kassör. Till revisorer omvaldes hrr Gus-

