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Februari bevattning
av Flenmo vårdträd
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Förmodligen

första gången Flenmos
naverlönn
Gustav Wetter i vintertid.

vattnats

av

Flenmo strålade som en fyrbåk Wetter och hans "pojkar" — flic[för vägfarare på lördagskvällen. kor med för den delen — med fly! Uppe på gården flammade kol- gande stråkar tågade till bords I
I elden och i Lillstugan — kontoret högtidssalen.
j — trängdes gammal och ung i
För bortåt hundratalet gäster,
B vackra allmogedräkter. Sörmlands de flesta spelmän, blev det sedan
i spelmansförbund hade spelmans- ett kalas av forna tiders mått
I stämma på Flenmo — den första Med C. G. Axelssons i Flodafors
denna generation.
"Aftvardsvisa" bjöd Maj och Ka;
Förr om åren var det "Flenmo" väl bekomme, och man kunde gå
i själv, disponent Nils Eriksson, löst på de dignande bordens alla
I som välkomnade spelmännen till läckerheter, bland annat helstekl.sårds, och i år var det paret Maj ta spädgrisar — allt medan kol[och Kaj Eriksson. Efter mötes- elden tynade på gårdsbacken och
j förhandlingarna i Lillstugan följ- feststämningen steg högt mot takJde sedvanlig vattning av vårdträ- bjälkarna i Flenmo gästabudssal.
Idet, innan spelmansbasen Gustav

hakan, men
en kan man
rtämma på
: r r a längst
har vi inte
-ian väljer
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Södermanlands spelmän på gille
i de 33 låtarnas gård — Flenmo

rbundets

ordförande

Maj ocb K a j Eriksson pä
F:e~mo bjöd i lördags kväll
pä ett äkta gille med bl. a.
helstekt gris. Gästerna uppg.:k till c::ka 125 personer,
i ars v : X-talet spelmän. Söier.-nanianös
spelmansförbund rade nämligen förlagt
sitt årsmöte till Flenmo. När
smörgåsbordet var avverkat,
kom det ett förslag att man
skulle spara grisen till vick-

Gustaf

Wet ter vattnar

trots snö vårdträdet

ningen lite senare på natten,
ty som en av spelmännen sa:
"Vi orkar inte mera nu". Den
delikatessen blev alltså framflyttad. Se, det var ett äkta
Flenmo-gille!
Maten, som serverades, var vad
som sparats från jaktåret på Flenmo. I frysboxar hade man gömt
en hel del vilt som nedlagts på
Flenmos marker.
När Kaj Eriksson hälsade väl-

på

Flenmo.

kommen, serverade han en trivsam överraskning. Mitt bland alla
dessa spelmän sade Kaj plötsligt:
— För att ni inte skall tro att
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 på musik
ja, det måste nästan betecknas
som fantastiskt.
Att det är en yngre generaForts. å sid. 3
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midsomi toner. Vilken syn r_är spelmans- i mardagen. Styrelsen skall ordna
förbundets oreiorande Gusta: I för jubileet.
Wetter, Katrineholm, stod upp-'
flugen på en stol och dirigerade
sina 100 fiol-korrzisär"'. Man är
frestad påstå art sådant kan bara
hända på Flenmo.
Fru Maj halsade välkommen
till bordet och angav turordningen för "utspisningen". Var och
en fick ta sin tallrik och vandra
fram till det välfyllda matbordet
och förse sig. Värdinnan skyllde
ifrån sig på maken Kaj. Xär Kaj
låg i det militära, berättade hon,
var han med i en sammanslutning, som lystrade till det illustra namnet SPD, vilket uttytt är
det samma som spar på disk. Känner vi värdparet på Flenmo rätt
så var det varken rädslan för
disk eller värden Kajs "lumpaförening", som låg bakom den
gående serveringen. Anledningen
var säkerligen att de båda redan
från början ville få upp den rätta stämningen.
Vårdträdet vattnades
Spelmännen inledde med att
hålla årsmötesförhandlingar
i
kontoret på Flenmo. Xär förhandlingarna var över tågade man
ut till vårdträdet, som givetvis
skulle vattnas. Vårdträdet planterades 1947. Ordförande Gustav
Wetter skötte vattningen ur ett
kopparkärl. Xär trädet fått sitt
vatten, tågade man i samlad tropp
till storstugan, där middagen väntade.
Pianisten Gunnar Hahn, som
för några dagar sedan hade ett
radioprogram i vilket han spelade brudpolska från Flenmo, var
också inbjuden till Flenmo. Xär
fru Maj hörde hr Hahn spela
brudpolskan, skickade hon ett
telegram till honom och inbjöd
till lördagens gille. Hr Hahn är
i fjällen och tackade nej. I sitt
program betecknade hr Hahn
Flenmo som de 25 låtarnas gård.
I själva verket är det de 33 låtarnas gård, berättar fru Maj.
Under kvällens lopp skaffade
man också en insamlingsbössa
från RK och lade slantar till
världsflyktingåret. Vi kanske också skall berätta att glögg serverades ur en kittel, som hängt
på Flenmogrytan.
Förhandlingarna
Vid spelmansförbundets årsmöte omvaldes folkskollärare Gustaf
Wetter, Katrineholm till ordförande. Vice ordföranden maskinsnickare Arvid Karlsson, Nyköping, omvaldes också. Kassaförvaltare: Xils Lindvall, Katrineholm, sekreterare: Sigvard Ejermo, Xyköping. Nyvald i styrel-
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Spelmän
kalasade
på helstekt gris
Tra d itionstrogen
träff på Flentftö
En generationsväxling var det när sörmländska spelman på
lördagskvällen samlades på Flenmo till årsmöte och fest. Växlingen gällde inte gästerna — spelmän förblir alltid unga —
utan värdfolket. Det var Inte gamle Flenmon — alla spelmäns
gunstling och gynnare — som stod glatt välkomnande på gårdstunet, när raden av musikanter kom tågande. Det var en ny
generation, representerad av unga husfrun Maj och maken Kaj,
som den har gången tog emot, och genast ska sägas att det
blev ett värdskap som knappast kan överträffas. Den gamla
Flenmo-an dan lever vidare. Det åts och dracks som förr om
åren och däremellan klingade de hundra fiolernas låtar lika
hurtigt och käckt som alltid när oförbrännerlige spelmansgeneralen Gustaf Wetter slår an tonen.

