" S T U N A - KuRIREN Måndagen d. 14 febr. 1949

^ H

r v /-v I l ö ö ^

Ö

it "[[t pL Ö

^

"p PI o

i ö tnsns

o

— —

a

Några av de sörmlandsspelmän som "Flenmo" samlade kring storkalas på lördagskvällen
lämnade gillesstugan för en stund för att istället tåga över till granngården och hylla Lars
Johan Larsson, som samma kväll passade på att fylla sjuttio år. Här ses fyra av dem kring
festföremålet: fr. v. Gustaf Andersson, Olof Särendahl och Hugo Pettersson från Eskilstuna
samt Hj. Björklund, Oxelösund.

— Fiol och dragspel, räcker
inte det? Är det inte bra nog!
ropade äldste sörmlandsspelmannen 78-årige Hjalmar Björklund
från Oxelösund så det ekade i
"Flenmos" gillesstuga, och så
satte han stråken till strängarna och spelade den polska som
han fick sörmlänningar att dansa efter redan på 1880-talet.
Riktig glädje, det kan modern
dansmusik med alla sina påhittade
instrument inte locka fram så som
en riktig fiol, hade han dessförinnan anförtrott en trängre krets av
gästerna på lördagens Flenmo-gille, och den saken bevisade grundligt alla de spelmän ur Sörmlands
spelmansförbund som denna kväll
— och natt förstås! — fyllde huset
med folklåtar och glammande.
Långt över hundra gäster hade
"Flenmo" samlat kring sig för att
fira sina vänner spelmännen, och
själv satt han med stor fryntlighet
men för aftonen utan röd toppluva
i högsätet, flankerad av bland andra spelmännens vältalige ordförande magister Gustaf Wetter från
Katrineholm, som ledde både musiken och de taktfasta hurrarop
för värden vilka efter hand kom
ekstockarna att skälva i gillesstugan.
"Förköraren" Jansson hade som
vanligt kommandot över programmet och dirigerade med dånande
stämma "matköerna" då de från
långborden ringlade fram mot det
dignande smörgåsbordet. Att
manstukten måste vara hård förstod man både då man såg effektiviteten och snabbheten i avätandet och då "Förköraren" med majestätiska handrörelser visade tillbaka odisciplinerade gästers försök att smyga sig på smörgåsbordet bakifrån . . . Den glade ceremonimästaren hade en av sina stora kvällar och det gällde också alla
de andra som stod för arrangemangen i den stora och gästfria gården jämte gäststugor. Själv gick
"Flenmon" omk^ng och såg tjll
att allt var så glatt som det bör

vara de han bjuder till fest på
gården . . . särskilt då sörmlandsspelmännen är med.
— Strax efter jul ringde "Flenmo" till mig och var gramse på
mig, berättade spelmännens ordförande magister Wetter när han
tackade för maten. "Vi kom ju
överens om att ni spelmän skulle
komma hit till Flens-stämman i februari, varför hör ni inte av er?
sa' "Flenmo" och det hördes att
han var riktigt arg . . .
Så gick det till då spelmännen
inviterades, och det var i samma
anda festen fortsatte från uppmarschen till gillesstugan med spelmännen i teten tills den sista gästens belåtna insomnande då morgonhimlen redan började ljusna
över Mellösa. Dte var en hel del
folk som för första gången var
gäster på Flenmon, däribland spelmäns-representanter från alla
grannlänen och dessutom från både Uppland, Värmland och andra
avlägsna provinser.
I granngården, hundra meter
över gårdsplan, var det också stor
fest denna afton: Lars Johan
Larsson fyllde sjuttio år och hade
hela stugan full med folk han
också, och det var naturligt både
för grannsämjan och för de sörmländska spelmännen att man avdelade ett antal glada fioler till att
spela också på det gillet. Så nog
var det en spelmännens fest på
Flenmon.

STORT SPELMANSJUBILEUM
I JULITA.
På söndagen, då spelmännen sovit ut efter Flenmo-festen, samlades man till den mera officiella delen av programmet under Flensstämman, som tillika var Sörmlands Spelmansförbunds årsmöte.
Man beslöt bl. a. att nästa år fira
förbundets 25-årsjubileum med en
spélmansstämma i Julita, för vilken det redan i år skall planeras.
Till denna stämma väntas att alla
Sörmlands spelmän skall möta
upp och dessutom ämnar man in-

bjuda representanter för samtliga
spelmansförbund i hela Sverige.
Vidare beslöts preliminärt att i
början av augusti hålla en spelmansstämma i Björnlunda.
Medlemantalet är omkring 150.
Styrelsen omvaldes och består
av hrr Gustaf Wetter, Katrineholm, ordförande, Ivar Hultström,
Flodafors, Vice ordförande, Jan
Martin Johansson, Bromma, sekreterare, Arvid Johansson, Katrine holm, vice sekreterare, och Konrad Ericsson, Katrineholm, kassör.
Suppleanter blev hrr C. G. Axelsson, Flodafors, Johan Fr. Hjertzén, Eskilstuna, och Thure Wedberg, Katrineholm. Till revisorer
valdes hrr Evert Melin och Allan
Thorsell, Skogstorp, med hr Hugo
Pettersson, Eskilstuna, som ersättare. Valberedning hrr C. G. Axelsson, Flodafors, Thure Wedberg,
Katrineholm, och Gustaf Lodin,
Älvsjö.
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Stockholm, måndag. (Press).
Medicinalstyrelsen tillstyrker
livligt sinnessjukvårdsberedningens förslag till förbättrade avlöningsförhållanden för läkarna vid
statens sinnessjukhus. Enligt
styrelsen är snara åtgärder ofrån
komliga för att underlätta rekryteringen vid och hejda den flykt
från den statliga psykiaterbanan,
som sedan länge pågått och nu
hotar att äventyra den statliga
si nnessj ukvården.
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långt.

VIHIMI

lundet, Vindö—Nämdö—Jungfrufjärdar JABBEN
(c:a 1V timmes uppehåll),
2

I. Himmerfiärden. Mörkö.

SÖDERTÄLJE.

Från Zetterberget kl. 8 f m.
Till Edeby, Kungsborg kl. 5.20 e. m.*)
Från Kungsborg kl. 7.50 f. m.
•) Via Drottningholm.
Söndagar:

Till Kungshättan kl. 9.45, 11.45 f. m.,
1.45. 3.45. 5.45. 7.45. 9.30 e. m.

