Sex lans speleman
hos Flenm? i april
Speleman Iran inte mind*
re an sex Ian — ostergotlands, orebro, Vastmanlands,
Varmlands, Smalands och
Sormlands spelmansforbund
— skall den 28 april samlas
hos disponent Nils Eriksson i Flenmo vid den numera tradition ella spelmanstraffen for styrelserna inom
spelmansfbrbunden i MellanSverige. Ett verkligt heldagsprogram vantar.
Den forsta kallelsen till mellansvensk spelmanssamling utgick fran Sormland 1953. Evenemanget holls d§. hos disponent
och fru Nils Eriksson i Flenmo.
De har aven denna gang valvilligt stallt erforderliga utrymmen
till
disposition.
Ursprungligen var det meningen att traffen skulle hallits redan i slutet
av mars, men da vardinnan for
tillfallet ar svart sjuk har preliminart bestamts den 28 april i
stallet. Slutlig kallelse till samrnankomsten beraknas utga i april.
Enligt det program som Sormlands spelmansforbunds ordforande, folkskollarare Gustaf Wetter, Katrineholm, utarbetat sker
samling i Mellosa kyrka pi formiddagen for medverkan med
kyrkliga visor under hogmassan.
Efter hogmassan foljer lunch,
korta forhandlingar, filmforevisning och folkmusik i alia former.
Meningen ar att traffen skall vara slut i hygglig tid pa eftermid-

dagen. Vardfolket bjuder pi kaffe fore avfarden.
.Fern latar skall spelas
vid kungauppvaktningen
Sormlandsforbundet har genom landshovding Bo Hammarskjolds initiativ fatt fortroendet
att spela for kungen vid Nykopingsbesoket den 11 maj. Vid
Uppsa kulle i Runtuna skall spelemannen spela fern olika l§tar
for majestatet. P§ eftermiddagen
blir det spelmanstraff i Runtuna
hembygdsgard.
Julita och Vingaker
sakra traffplatser
Traditionellt blir det spelmansstamma p& Julita skans midsommardagen. Efter uppspelningen
aker alia spelmannen till hotellet i Vingaker, som bokats for
enbart speleman under helgen.
Sondagen den 23 juni skall forbundet halla en mindre spelmansstamma pa Saftaholms slott.

Det har, under de tio ar som
lonnen funnits till, blivit tradition att vattningen skall ombesorjas av sormlandska spelman
som gastar garden. I ar var det
ett storre antal "vattnare" an
[ vanligt. Sammanlagt var det c:a
' 80 personer nS»rvarande, och de
samlades i Mellosa kyrka, dar
adjunkt Lage Linuzon^ Halleforsnas, holl predikan och — naturligtvis — spelmannen svarade for ett par nummer. Vidare
sjong operasangare Polke Andersson till ackompanjemang av
musikdirektor John Norrman
fran Eskilstuna, Lyft mig Gud,
av John Norrman. Efter hogmassan tackade kyrkoadjunkt Linuzon de medverkande for deras
insatser.
Efter gudstjansten blev det
kyrkkaffe pa Flenmo, dar spelmannen dryftade aktuella proForts, ft sid. J/. —

Folkskolldrare Gustaf Wetter ses har i kretsen av spelmdn pa orgelldktaren i Rfellosa

kyrka.

Tioariga Flenmo lonnen
har jublleumsvattnats
Naverlonnen pa gardshuset vid Erik Jonsson-garden i Flen mo, som planterades dar for
exakt 10 ar sedan som vardtrad for disponent Nils Eriksson, v ar i gar foremal for jubileumsvattning av givarna Sormlands spelmansforbund. Spelmannen samlades vid Mellosa kyrka,
dar de med ordforanden Gustaf Wetter i spetsen svarade for mnsiken.

