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Högtidligt |(j 
sommarting 

i Malmköping, j 
Intressant historiskt tal av | 

Fabian Månsson. 

23 spelmän deltogo. — 7,000-11 
tal festdeltagare. 

Svenska ungdomslingens för 
bygdekultur anordnade midsom-
marting i Malmköping blev en 
i allo lyckad festlighet. Midsom-
marafton stego samtliga flaggor 
i samhället i topp och å de tinget 
till ära restes flaggstänger-
na runt festplatsen å Malma 
gamla hed fladdrade likale-
des de blågula dukarna. Vid i 
entrén till festplatsen ståtade | b 

en valvbåge med flaggor samt 
länets vapen. Klockan 5,15 
på midsommaraftons eftermid-
dag blåste ridande härolder in 
festen, varefter maj reds in i by. 
En representant för det yngre 
kvinnliga Malmköping spelade 
maj-drot(tningens roll. Klädd i 
vitt och med diadem och blom-
mor red hon en vit gångare, fö-
reträdd av två härolder och tven-
ne fiolspelmän. Efter drottnin-
gen följde långa led.av barn med 
flaggor. Tåget passei^de en del 
av köpingens gator, torget och 
stadshuset samt fortsatte upp 
till festplatsen. Där anlände 
maj bruden med bud! om somma-
rens glädje, minnande om att 
skördetiden randas och att 
mänskligheten kan glädjas, ty 
jorden har klätt sig i praktfull 
blomsterskrud. 

Under musik och salut restes 
härefter majstången. På långt 

* håll syntes dess höga, smäckra, 
grönvirade spira med dess glän-
sande tupp i toppen. Så följde 
långdans kring stången och upp-
visningar i folkdanser av allmo-
gegillet, Stockholm. 

Sekreteraren i Svenska folk-
dansringen, amanuensen E. 
Granhammar, höll därefter ett 
kort anförande, vari han hälsade 
de församlade skarorna samt re-
dogjorde för festen och uppläste 
"bullan". 
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Riksdagsman Fabian Månsson 
beträdde härpå talarestolen och 
höll ett 2-timmars föredrag om 
Dackefejden. Såsom, alltid då 
Fabian Månsson talar hade publi-
ken odelat angenämt och lyssna-
de med spänt intresse till det om 
en synnerligen stor historisk 
kunskap vittnande föredraget, 
vilket belönades med kraftiga 
applåder. Amanuens Granham-
mar tackade hr Månsson samt 
utbringade ett kraftigt besvarat 
leve för talaren. Anslutningen 
till tinget uppgives till ett tusen-
tal personer. 

Kl. 8,15 e. m. förekom ånyo 
uppvisningar i folkdans. Något 
senare samlades 3 å 400 personer 
å Stadshusets hörsal för att åhö-
ra ett reseföredrag av greve Eric 
von Rosen å Rockel&tad. Talaren 
skildrade sina öden och äventyr 
i ej mindre än tre världsdelar. 
Publiken belönade med rikliga 
applåder samt kraftiga hurrarop. 

Midsommardagens morgon kl. 
7 väcktes samhällets medborgare 
av Nordiska kompaniets musik-
kår från Nyköping, vilken blåste 
revelj från torget. Kl. 2 e. m. 
vidtogo uppspelningarna för spel-
mansstämman. 23 spelmän del-
togo, däribland 75-årige Arvid 
Andersson från Anderslund och 
71-årige Axel Bergström från 
Hagalund, Tystberga. Varje man 
utförde tre gamla folklåtar samt 
annan allmogemusik. 500 perso-
ner närvoro. 

Programmet för midsommar-
dagen var för övrigt, i stort sett 
detsamma som dagen förut, en 
dast med den skillnaden, att Ån 
hammars bygdekör under anfö-
rande av, sågverksinspektor B. 
Burström sj öng under dagens 
lopp. Amanuensen Granhammar 
höll tal "Öm vårt liv i helg och 
socken" och fru Lottie Borisch-
Andreasson, ackompagnerad av 
musikdir. M. Andreasson, spela-
de violin i en av lägerhyddorna. 

Halv 9 e. m. utdelades spel-
mansmärken till de 23 spelmän 
nen. Diplom skall senare tillstäl-
las envar av spelmännen. I det-
samma skall införas den poäng 
vartill resp. spelmän kommo vid 
Malmköpingsstämman. Ett och 
två poäng utmärker gott framfö-
rande av bygdemusik, tre och 
fyra mycket gott samt fem po-
äng utomordentligt gött fram-
förande. 1 1 
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Följande poäng uppnåddes: 
Anders Andersson,. Lästringe, 
75 år gammal, 5 poäng; K. G. 
Axelsson, Flodafors,'5 p.; A. F. 
Bergström, Tystberga, 71 år, 4 
p.; Bernhard Boström, Katrine-
holm, 4 p. ; Gustaf Syrén, Söder-
tälje, 4 p.; Gunnar Sjögren, ö^ 
terhaninge, 3 p.; Bernhard Bur-
ström, Ånhammar, 3 p.; Gunnar 
Hansson, Malmköping, 3 p.; E. 
Eklund, Hällby Brunn, 3 p.; Erik 
Hallen, Södertälje, 2 p.; Arvid 
Jansson, Björkvik, 2 p.; Adolf 
Eriksson, Malmköping, 2 p.; C. V. 
Andersson, Bergholm, 2 p.; JÉ. 
Pettersson, Fogdö, 2 p.; Alfred 
Andersson, Högtorp, L:a Mellö-
sa, 2 p.-; E. A. Ellwin, Eskilstu-
na, 2 p.; Arvid Gogman/ Bettna, 
1 p.; Karl Larsson, Svedham-
marsön, 1. p. . ^ 

R. Sjöberg och R. Andersson 
spelade tillsamman och uppnåd 
de resp. 3 och 2 poäng. 
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