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mavsch

sfielades i Julita i g.ar
Sotmlands spaLmans&dvbiLiids l&vsta stdmma vid

anz b~jdd p.d r^klig .
trattiotal dldve och

Sn ovie.iLte.ving. i byg.de.ris histovia.
Cstergotlands Dagblads utsande I lyckad forsta spelmansstamma. Publi- — Men ban -kan ocksa gor

I ken liter sig inte raknas och ingen tank- ban Ugger i.
- T^iotn«*til

*J>* L. AT Cstergotlands Dagblads utsande
medarbetare. —

na, KWUO&.
det sormlandska landskapsvapnet

ourue a>solut sitta en bondespelman.
Vad sags om en sa karsk och rolig gub-
be som 73-arige Floda-Bbstrom? Nar
han spanhtlerar omkring vid Julita skans
i dea fhw Vingakersdrakten vander alia
manniskor sig om och ler. Och det ar

te heller pa att rakna fordonen:
bflar ellei omnibussar eller velocipeder
fcller apostlahastar. Men nir klockan
var ungefar ett myllrade det redan fullt
med folk vid Oljarens strander, under
de tunga lonnarnas lowalv. Det small-

---«— i—~»««,i»t. En

Sodermanlands spelmansfor-
bund blir presenteraL

Handlanden S e t h C a r l s s o n fran
Strings jo tradde nu fram och boll hals-
oingstalet. Pa forbundets vagnar halsa-

bara han

tie rung* iutuKuuuv — . .
de av korkar i laskedrycksstandet. En oingstalet. i"a lorounacis vo.Su^ x^.—
bla ballon g slet sig 16s fran blusknappen de ban alia hjartinnerligt valkomna till

den forsta spelmansstamman.m och ler. ucn aci *ti uic ^».̂ ..0 ____
som skulle forsvara sin pS. en liten gratande flicka.
vaou^ Dar ktrade lika Bostrom junior hade fullt scha med

--A_i — ̂ ;*f«,. tftv soel-
plaB i h.d*«m»-*. fr k^^f 1"°^^' Ten Savgifter til!
*. *» 82-arig. r*«» I-*«t .« *~^ ^ ^ ̂  ,.
giUUA SilVB ~— 0- „

Han ar bestamt den ende som kan spe-
la "Harpgubbens vals".
^B* Varfor heter den "Harpgubbens

vali"?
- Jo, sager Lindkvisb sondotter, nar

u vid svirfar var ung en gang, kom det da
klar-1 och da en gubbe som spelade harpa, och

halsade pa i Tappstugan. Lindkvist hor-
de biten sa manga ganger att han lar-

1« sig den.
Men han ar en bondespelman av gam-

in stammen och det bander, sager Lind-
kvist sjalv, att han i bland far sitta tim-
t»l och leka med fiolen innan han kom-
mer pa Harpgubbmelodien.

— Garomelt rotvalska, sa gubben i
da striken ogonblickligen gled in

pi harptakten vid en liten privat upp-

spelning.
Den, som i en bekvam turistbil far das

i Sormland i dessa dagar, skall se

: fram au hogsommarens ljusroda E p i 1 o-
skulle b i u m a n g u s t i f o l i u m praglar he-

I statt ^a landskapet. P5. varenda opppen glan-
'a mot *a * tekogen lyser den, pa algmarkerna
'bilen, •-— ^n^cn5r

mansstamman. Det var inte lont att
tanka pa att fa trafia handlanden Carls-
son i Strings jo, fast den blagula roset-
ten i bans rockslag syntes an har och

iin dar.
Spelmansgubbarna, de yngre och de

aldre, kommo, den ene efter den andre,
och slangde fodralen med felorna upp pa
tribunen, fran vilken de skulle spela,
Arrangorerna hade brntit nagra lonn-
kvistar fran Julitas aldriga trad och satt
kring tribunen. Men lojtnant Back-

- « -«i « 11 + „;

den forsta spelmansstamman.
— Det ar gladjande att se att sa myc-

ket folk'kommit hit, forklarade hr Carls-
son pa festtalarvis, bade fran det har
landskapet och fran grannlandskapen. De
sorn inte kunnat komma ha ocksa gjort
s»g paminda. Forbundet har fatt motta-
ga ett stort antal skrivelser med kon-
tanta bidrag, som skola utdelas till spel-

mannen.
— Det kanske kan intressera er att ho-

ra nagot om forbundets uppgifter, for-
modade ocksa hr Carlsson.

Han borjade lasa i stadgarna:
Forbundet tillhor ungdomsringen for

bygdekultur, framgick det Det vill bi-
" * «-=-i-i. *:n mi,c;Vf>n.

tl11
med vid hogre laroanstalter.

skall naturligtvis forbundet

ogen ,
o mitt i landsvagskantens hallonsnar.
Om jag vagar ge mig in pa den sorm-

— • r^i ___ _ ̂ j ^-t
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Knng inuuiiv-**, . ----
strom, som ligger bakom allt, a l l t pa bygdekultur, iramgi^ u^^. ~_ ._.
Julita skans, gick i halmhatt och ameri- draga till att vacka karlek till musiken,
kanska glasogon och myste. Han hade vill hjalpa och stodja spelmannen i de-
bestamt inte markt arrangorernas aver- ras stravan, uppteckna gamla vardefulla
lean. melodier och hjalpa duktiga spelman till

Lindkvist i Frustima hade satt sig pa studier ** niiisikskolan i Arvika eller

en bank med handerna knappta och
grubblade och grubblade over bur
"Harpgubbens vals" borjade. Han ha-
de kommit till Malmkoping for att hal-
sa pa son och sonhustru, da nagon ob-
serverade notisen i tidningen om stam-

man pa Julita skans.
— Det kanske vore nagot att tanka

pa, menade bade sonen och sonhustrun.
Lindkvist fick lana sig en fiol av en

— _:i,*:̂ . ViArnmairiord och fin

VJCll Srt on-cm .̂̂  ----- , . ,_ .

forsoka skapa en stark gemenskap mel-
lan spelmannen. Sormlands kulturhisto-
riska museum i Nykoping far kvarla-
tenskapen, om upplosning skulle ske.

— Ja, det ar dit vi vill komma, sade
hr Cailsson. Det vill saga inte till upp-

Um jag va^ai 6^ ..„,., — r_
landska folkmusiken och fragar vad det Lindkvist fick lana sig en noi .» —
ar som allra mest spritter or de gamla snickare, en riktigt hemmagjord och fin

- fiol fast snickarn sjalv inte kan spelaar sum aiii« u.v.». _r

fejlorna sa skall till och med den min-
Hlla Ving&kerskladda flicka kunna

svara att det ar p o l s k a n . Polkan
heter det pa ett finare sprak, menar na-
gon. Polskan ar Pola Negri eller na-

?ot annat modernt.
Men bondspelmannen och bans confe-

rencier i Julita saga an i dag polskan.

Alias vagar ledde till Julita
skans

upp 'till
id. 4)

arc, cii KIVU^V ,
fiol, fast snickarn sjalv inte kan spela

pa den.
— Men Lindkvist kommer bra om

sams med fiolen, sa sonhustrun.- • *_?i.

Tystberga WSrjar fSrsta upp-
spelningsavdelningen.

A. F. Bergstrom fran Tystberga, som
inte ar yngre an 73 ar, inledde uppspel-

ningarna.

pa sondagen. Sormlands spelmansfor-
bund, som inte slar pa stora reklamtrum-
mor utan vadjar till allmanheten med j D'a ska sa vara
finstamda fejlor, har verkligen gjort en I en bonde sitta™

«— IVJLdl f fir -u-- T

sams med fiolen, sa sonhustrun.
Folket samlade sig kring tribunen - u ~

 Jag ̂  spek lltet frin «" bond-
bankarna rackte inte langt - och und- ^ro loP' ™^ Tystberga i orat pa hr

rade om inte halsningstalet snart -«-«- Carkson och hr Carlss?n' f°m darcftet•-'- -4.* «is^;0

komma.
Sormlands allmoge har inte slutat att

beundra Julita skans.
— D'a bra rart har pa Julita, sager

en gubbe.
Visst ar det sa, svarar en annan.

ska sa vara. I en stenbacke skall

DrOilUJJ, VHOAAUV. ~.j „

Carlsson och hr Carlsson, som darefter
blev confer en cier, var kvick att gladja
ahorarna med loftet. Spelmannen bor-
jade med en lat om karleken och en gub-
be bland publiken kunde inte lata bli att

saga:
— Den dar ar gammal som sjutton!
Darefter foljde en fin vals. Det var

(Forte, a sad. 5.)
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(Forts, fr. sid 1.)
precis som om goken skulle ha stittit i
Tystbergas fiol.

L. E. Larsson ar visserligen hemma-
horande i Eskilstuna, men forvanade
ahorarna med att spela upp en Lapp-
landshambo, sedan han val kommit over
inledningsvalsen. Hr Carlsson var inte
den som sade nej, nar Eskilstuna-Lars-
son var beredd att spela Napoleons
marsch over Alperna. Den kande alia
till.- Det blev alldeles tyst vid Oljarens
strander. Larsson fick sig en applad.

Fritz Ljunggren fran Nykoping stam
de en stund pa fiolen, lyssnade och ska-
kade pa huvudet som en riktig spelman
skall gora. En lat fran Sormland spe-
lade han, sak sammi vilken. Men gam-
ma) var den.

— Det var inte i gar jag horde den,
vitsordade publiken.

Det gick ett sus genom lonnarna och
bland ahorarna nar ungc Ljunggren lat
tillkannagiva att han ville spela en vals,
som han sjalv satf ihop. Han skulle
spela den pa en fiol, som hans far gjort

— Gubben spelade bra han ocksa, in
skot hr Carlsson, innan Fritz Ljunggren
tog straken. Hans vals och hans fars
fiol glomma inte lyssnarna pa Julita
skans.

Frans Pettersson i Torshatla kom upp
tribunen och lade av sig plommon-

pet. Det var en rivande polska han
rjade med. Den virvlade ivag, sa det
ng i den gula fiolen.

— Det var klara toner, tyckte publi-
n. Och en sa'n gammal polska se'n
Det var verkligen ingen som knorrade,
r Pettersson i Torshalla tyckte att han
nde "dra" hambon. som han skrivit

alv.
Nar polskan val kommit en gang kom

en ocksa igen. Cronje Schumann fran
atrineholm knappte pa fiolen, som hans
rfader visst gjort.
— En polska fran Sormland, sade hr
arlsson, och sa en polska till.
Det var Bjorkvik som slappte till r

korna. Men en Julitavals horde man
al hora i Julita, resonerade Schumann

Och sa spelade han som han lart sig av
pelman Larsson en gang i varlden.

Arvid Johansson i Vassinge spelade
olskor, likasa Sven Forsberg, som

cnappte schangtilt pa fiolen. Och nar
an slutat Sormlandspolskan spande han

oten i golvet sa att braderna gungade.
— Han har da spelat forr, sade gub-

arna bland publiken, och torkade s-vet-
en av sig. Bravo!

Det var en hogst vordnadsfull confe-
rencier, som presenterade Anders An-
dersson i Anderslund i Lastringe. An-
dersson ar ocksa 76 ar och han har ett
stort helskagg att lagga fiolen mot. Vil-
cen brudmarsch han spelade! Sa taglet
or over strangarna, sa det blaste i gub-
>ens harl

Har star en gammal bondespelman,
tankte alia manniskor, mitt i den aldsta
sormlandsbygden, mitt pa en av Gud
Faders vackraste hogsommardagar! Nog
borde vi vara radda om vad han spelar.
lika radda om det som gubben ar rad
om fiolen!

En bondpolska fran Sormland foljdc
— "den spelades forstas pa brollop", in-
flikades det. En bondpolska till, just en
sa'n, under vilken man dansar kronan av
bruden. Hur var det nu igen?

"Ara vare Gud,
nu har jag statt brud
och ratt nu ar det

I fortsattningen var det Kalle Strand
fran Eskilstuna och John Johansson i
Vingaker, som spelade polskor och brud-
marscher. Vingaker var representerat
bade med brudmarsch och slangpolska.

Gunnar Olsson och Hugo Sten avslu-
tade med en utmarkt samspelning, bland
annat en Lappvals, som . bara kallas
Lappvals, men ar fran Sormland.

Tegn6r, Rydberg, Havamal
och — Julita kloster.

Prosten Is. G u s t a f s s o n i Julita,
som alskar bygden mera an de fiesta,
orienterade publiken i Julitas historia,
medan spelmannens fejlor vilade i en
halvtimme.

— Jag skulk behova en stentorsstam-
for att kunna j?6ra mig hord har,

Albert Bostrom, Floda,
gammal spelman.

ten snuddade bade vid kyrkobygge och
klosterbygge. Varken pa Tegeludden
eller Smedsudden lag klostret, ^avdade
prosten, utan just dar stora byggningen
nu ligger. Det ar en lang historia att
beratta om Julita kloster. Abboten och
prasten kommo i strid. 1283 lades sock-
nen under klostret och det drojer anda
till 14o9 innan man kan lasa om att det
fanns en prast i Julita.

Det var cisterciensermunkar, som fun-
nos i klostret. Hur Saby eller Sjoby sa
smaningom latiniserades till Saba torde
Julitabor hort talas om forr, hur Ju-
lita fatt sitt namn likasa, Julita heter
bygden och varken Julitta eller nagot
annat!

Klostret blev formoget pa sjalamassor
och annat. Men vad ha vi kvar i dag
av allt detta gamla? Att fromma stif-
telser sa litet respekteras torde i det har
fallet vara forfader vara skuld till, tyck-
te .prosten. Vi leva i vara minnen, lik-
som spelmannen i sina gamla latar.

Klosterlivet skildrades, aven dess min-
dre fordelaktiga sidor, oldrickandet och
vincrickandet. Nar varje nunna behov-

kanna'ol- till nattdryck, vad skulle
da 'nte en munk ha? Prosten kom in
pa bade Viktor Rydbergs Vapensmeden
och gamle Havamal innan han gick att
ge mankarna en eloge for vad de utrat-
tat. Han erinrade om att klostret be-
fordrat civilisationen. Vi traffa just nu
inte heller i hela Sormland sa vanliga
manniskor som vid Oljarens strander
och vid Hjalmarens vag, havdade pros-
ten.

Polskan och brudmarschen i
andra uppspelningen.

Spelmannen fingo ater foretrade. Sig-
frid Hellberg fran Nybygget i Andebol
spelade .polskor fran Ostergotland och
Gotland, Karl Ostling fran Oxelosund
hade Dalarepertoar. Edvin Gustafsson,
Katrineholm, presenterades sasom tillho-
rande en verklig musikerslakt. Hans
Knappvals, fran Sormland gav belagg
for musikpabraet

Sa kom da gamle Albert Bostrom fran
Skogshyddan i Floda. Gubben Bostrom
sager man inte, sa pigg som han ar an
i dag! Men att han ar 73 ar gjorde inte
ens programmet nagon hemlighet av.
Bostrom har ett roligt spelmaner. Han
brinner, nar han spelar. Men ingeit
skall kunna fa honom att sa mycket som
dra pa mun hur .rasande Julitapolskan
an gar.

Bostrom j:r tog plats bredvid fadern.
Det blev en gammal vals i safnspel. Sa
kom Dai-Lasses marsch. Gamle Bo-
strom instruerade och hr Carlsson for-
klarade helt kortfattat att marschen agde
samband med en kunglig sarkofag.

Till sist en Varmlandsvals, som gub-
ben Bostrom horde, nar han var atta ar
och larde sig av en spelman!

J. E. Lilja i Nykoping hade av spel-
mannen "Blinde Forsman" lart sig en
vacker ganglat, som han spelade. Han

S exkampstavlingar a
Hdndelohult.

Segrare blev Nils Nilsson, Linko=
pings A. I. K.

Sexkamp i aHman idrotfc var i gar
eftermiddag anordnad a Handelohult
iv K. F. U. M :s Gymnastik- & Idrotts-
avdelning. Taylingen, till vilken in-
hjudan utgatt till is/nets idrottsman,
hade saonlat ett 30-ta.l deltagare fran
fp.m foreningar och stod under ledning
av Idrottsforeningens Sekr. herr Nils
Olsson.

Prislistan fick foljande utseende :
Lopning 100 m. : 1) B. Akerblom,

Linkdpings A. I. K., tid 11,6 sek. ;2)
Nfils NilsiSon, samma foren., 3) S. Gu-
stafsson, I. F .K., Norrkoping.

Kulstotning : 1) Nils Nilsson, Lin-
k oping, 22,05 m. ; 2) H. Almrotfa, L.
\. I. K. ; 3) A.. Ljuug, Linikopings
I. F. K.

Hdjdhopp : 1) O. Nilsson, L. I. F. K.,
i.65 m., 2) G. Efcman, samma foren. :
•ft I. Svensson, L. A. I. K.

Diskuskastning : 1) Nils Nilsson,
L. A. I. K., 66,76 m.; 2) O. Forstrom,
Tjalve, Norrkoping; 3) A. Blomqvist,
',. I. F. K.

Landihopp: 1) H. Soderholm, L. I.
?. K. 6,45 m. ; 2) Nils Nilsson, L. A. I
K:. ; 3) O. Svensson, L. I. F. K.

Loaning 1 500 m, : 1) H. Thelin, I. F
K., Norrkoping 4 min. 23 sek.; 2) H
Mlman, N. A. I. S. ; 3) C. Hakans
son, L. I. F. K.

Priset som baste man. pA plan erov
>rades av Nils Nilason, L. A. I. E. me*
30 poang, andre man blev B. Aker-
blom fran samma forening som erovra-
de 13 poang och som 3 placerade sig
H. Soderholm, L. I. F. K. med Hka
ledes 13 poang.

Lagpriset varom tavlats varje &r se-
dan. det 1921 av den anordnade fdre-
ningen uppsattes eroVrades i ar av
Linkdpings A. I. K. for tredje gangen
och iblev darmed namrrda f openings
egendoro

Motortavlingarna i Dalarna.
FALUN 14 aug. (T. T.) De av

Svenska jnotorklubbens Dalaavdelning
arrangerade stora motortavlingarna
vid Norlingbergs backe gavo till re-
s-ultat, att de gallande rekorden f5r
motorcyklar, solo och sidvagn, samt
for bilar dvertraffades. Mellan 5- h
6 000 askadare hade samlats.

Bland resultaten marktes foljande :
Motorcyklar: Klass D, upp till 750
bbcm: 1) F. von Malrnlborg, Norr-
koping, S. O. K. racer, 57,2 sek. (nytt
rekord) ; 2) P. Nystrom, Trollhattan,
Norton racer, 59 sek.

Sidyag'nsnmsikiner: Klass G, upp till
1000 kbcm: 1) Erik Wesfcerberg.
Stockholm, HD raoer, 1,05 ; 2) Fr. von
Malmborg, Norrkoping, SOK raoer.
1,15,1.

Intensivt solbadande vallar forlamning.
Ett fall av partiell forlamning bar —

enligt Gotlanningen — drabbat en l/-
arig skolyngling fran Stockholm som
under sommaren vistats i Visby. Da ban
harom dagen skulle stiga upp ur sangeu
sjonk han ihop, och det befanns att lam-
het intratt over storre delen av kroppen.
Ynglingen har forts till Stockholm och
intagits pa Maria sjukhus, men lakarna
ha annu icke kunnat faststalla forlam
ningens art och orsak. Den sjuke har
emellertid varit en ivrig . badare och
framstaende simmare, och man har an-
ledning misstanka att det alltfor inten-
siva solbadandet, som lar vara farligt for
ryggmargen, ar orsaken till forlammn
gen. Pallet lar vara ganska enastaende.
men lakarna hysa forhoppningar om att
den sjuke skall bli frisk igen.

Massfdrgiftningar genom skamd mat
i Ryssland. Moskvapressen fordrar.
enligt ett Mos-kvatelegram till D. N..
den strangaste kontroll och skyddsat
garder mot de massforgiftningar, som
under de senaste varma manadema
orsakats av skamt kott ooh kottproduk
fcer i butiker, men aven i folkrestau
ranger. Det uppgives att nyligen pa en
enda dag 250 arbetare insjuknat efter
att ha atit i ett folkkok i Moskva. 1
Jaroslav ha konstaterats 25 forgift
ningar darav 18 med dodlig utgang.

polskor — och ]. E. Andersson i Hog-
valla i Skoldinge. Och det var Hjal-
mar Bjorklund, sorn krossat vanstra pek
fingret, men lika bra spelade en vals

Kal-

1857
voro
borg
Efter

Edward Ri
borg 70 a

70 ar fyller i morgon gros
ren Edward Ringborg, Lidii
kand i vida kretsar som i
och forskare narmast i ansk
Norrkoping och dess histori

Hr Ringborg foddes den
i Norrkoping, bans
grosshandlaren Lu^
och hans maka, fodc
studentexamen i N<

1878 genomgick han kommi
bildning i Hamburg, Brem
york och Chicago samt be
senare i Norrkoping som
Aren 1888—1912 var han c
firman J. Ringborg i Norrko
omlade Nya marmorbruks;
get for rationell brytning i
betning av Kolmardsmarm(
12. Inom den kommunala f
gen innehade hr Ringborg
Norrkopingstid ett flertal up
var ledamot av Norrkopir
fullmaktige under aren 189^

Av skrifter som Edward
utgivit ma namnas: Til
pingskronikan I—VI, Hami
hamnutvecklingen i Norrkof
kSping— S5derkoping—Vil
jarnvagsaktiebolag, . N<
sparbank etc.

Sin fodelsedag tillbringa
borg pa Herstaberg.

Kooperativa kongresse
terar ej Sacco«Vanzett

STOCKHOLM 14 aug
Vid lordagseftermiddagens i
d» roed internationella 1
fl.lliansen-s arbetsutskott fra
ligt D. N. av ryska ombude
forsla-g att p§. mandagens

ett uttalande i Sac<
Forslaget disknte

«ndc, men efter ett anf ora:
"vnaens sekreterare, mr Ma
dns forslaget, d§, man anna
skera att iniblanda allianse

i politiska angela

Kyrkohcrdeval
JONKOPTNG 14 aue.

kyrkohfirde i Bottnaryds T
r>a sondagen valts den i
»lagsnimm>et nppforde, ki
i Bredaryd Bireer Johans?
••oster.

SKOVDE 14 aug. (1
kyrkoherde i Sventorps
^astorab valde« pft. sonc
(rpdje forla£?sru.mmet uppfc
nistern G. A. Carlsson i
TTan erholl 365 roster.

VARA. 14 aug (T. T.)
herde i Norra Valstads \
pS, sondagen valts den i fc
rummet uppforde komrnini^
Vanga F. M. G. Lawen
voster av 320 avgivna.

DSclsolycka under
ningsarbetc

•HAHNOSANU H aug.
yn stcnarbetare i Stromi
gen var sysselsatt med sc
jordvall intraffade ett r;
fiok en storre sten over
dades mycket allvarligt ,
till Harn5?ands lasarett
sondagen avlidit . Svanh
i 50-arsaldern, ef te r lamn
* bam

De ryska
av cHimma

STOCKHOLM 14 aug.
-yska f'ygmaskinen met
'oter ombord, som pa
startade fran Moskva f(
^uropeis^: rundfiygnmg,
sin fard redan i Leningr
He dit tddigt pa sondagsi
n§, grund av den tata
rnotte dem diir, ibes^to
till Moskva. Ett nytt
fora flygningen utefter
kommer att goras nag
maste das-arna.

mmmmmmmi mmm



ken. Och en sa'n gammal polska se'n.
Del var verkligen ingen som knorrade,

nar Pettersson i Torshalla tyckte att ban
kunde "dra" hambon. som han skrivit
sjalv.

Nar polskan val kommit en gang kom
den ocksa igen. Cronje Schumann fran
Katrineholm knappte pa fiolen, som hans
forfader visst gjort.

_ En polska fran Sormland, sade hr
Carlsson, och si en polska till.

Det var Bjorkvik som slappte till , v:
skorna. Men en Julitavals borde man
val hora i Julita, resonerade Schumann.
Och sa spelade han som han lart sig av
spelman Larsson en gang i varlden.

Arvid Johansson i Vassinge spelade
polskor, likasa Sven Forsberg, som
knappte schangtilt pa fiolen. Och nar
han slutat Sormlandspolskan spande han
foten i golvet sa att braderna gungade.

— Han har da spelat forr, sade gub~
barna bland publiken, och torkade s-set-
ten av sig. Bravo 1

Det var en hogst vordnadsfull confe-
rencier, som presenterade Anders An-
dersson i Anderslund i Lastringe. An-
dersson ar ocksa 76 ar och han har ett
stort helskagg att lagga fiolen mot. Vil-
ken brudmarsch han spelade! Sa taglet
for over strangarna, sa det blaste i gub-
bens harl

Har star en gammal bondespelman,
tankte alia manniskor, mitt i den aldsta
sormlandsbygden, mitt pa en av Gud
Faders vackraste hogsommardagar! Nog
borde vi vara radda om vad han spelar.
lika radda om det som gubben ar rad
om fiolen!

En bondpolska fran Sormland foljde
— "den spelades forstas pa brollop", in-
flikades det. En bondpolska till, just en
sa'n, under vilken man dansar kronan av
bruden. Hur var det nu igen?

"Ara vare Gud,
nu har jag statt brud
och ratt nu ar det

I fortsattningen var det Kalle Strand
fran Eskilstuna och John Johansson i
Vingaker, som spelade polskor och brud-
marscher. Vingaker var representerat
bade med brudmarsch och slangpolska.

Gunnar Olsson och Hugo Sten avslu-
tade med en utmarkt samspelning, bland
annat en Lappvals, som bara kallas
Lappvals, men ar fran Sormland.

Tegn6r, Rydberg, Havamal
och — Julita kloster.

Prosten Is. G u s t a f s s o n i Julita,
som alskar bygden mera an de fiesta,
orienterade publiken i Julitas historia,
medan spelmannens fejlor vilade i en
halvtimme.

— Jag skulle behova en stentorsstam-
ma for att kunna gora mig hord har,
sade prosten, men jag far tala sa hogt
jag kan. Efter som vi aro samlade pa
en plats med gamla anor och gamla tra-
ditioner synes det mig vara lampligt att
erinra nagot om den betydelsefulla in-
stitution, som under 4oo ar spelade en
roll i ortens utvecklingsgang — Julita
kloster.

Prosten talade som Tegner: Sta stil-
la och se dig om! Av klostrets gamla
byggnader finnes intet kvar, aven om vi
veta att bygden tidigt var befolkad.

Jag har just fatt visshet i en sak, be-
rattade prosten Gustafsson vidare. D:r
Arne hade eftter hembygdsfesten foi
kort tid sedan, da han ocksa var med
pa kyrkogarden och synade en del sten-
verktyg, kommit till det resultatet att
verktygen maste harrora fran 2 5oo —
3 ooo ar fore Kristus.

Klostrets historia rttllades upp. Pros-

nu agger, u^i. <u ****. .<...£, --- -----
beratta om Julita kloster. Abboten och
prasten kommo i strid. 1283 lades sock-
nen under klostret och det drojer anda
till 14o9 innan man kan lasa om att det
fanns en prast i Julita.

Det var cisterciensermunkar, som fun-
nos i klostret Hur Saby eller Sjoby sa
smaningom latiniserades till Saba torde
Julitabor hort talas om forr, hur Ju-
lita fatt sitt namn likasa. Julita hetei
bygden och varken Julitta eller nagot
annat!

Klostret blev forrnoget pa sjalamassor
och annat. Men vad ha vi kvar i dag
av allt detta gamla? Att fromma stif-
telser sa litet respekteras torde i det har
fallet vara forfader vara skuld till, tyck-
te .prosten. Vi leva i vara minnen, lik-
som spelmannen i sina gamla latar.

Klosterlivet skildrades, aven dess min-
dre fordelaktiga sidor, oldrickandet och
vincrickandet. Nar varje nunna behov-

!:anna; 61- till nattdryck, vad skulle
da "nte en munk ha? Prosten kom in
pa bade Viktor Rydbergs Vapensmeden
och gamle Havamal innan han gick att
ge mankarna en eloge for vad de utrat-
tat. Han erinrade om att klostret be-
fordrat civilisationen. Vi traffa just nu
inte heller i hela Sormland sa vanliga
manniskor som vid Oljarens strander
och vid Hjalmarens vag, havdade pros-
ten.

Polskan och brudmarschen i
andra uppspelningen.

Spelmannen fingo ater foretrade. Sig-
frid Hellberg fran Nybygget i Andebol
spelade .polskor fran Ostergotland och
Gotland, Karl Ostling fran Oxelosund
hade Dalarepertoar. Edvin Gustafsson,
Katrineholm, presenterades sasorn tillho-
rande en verklig musikerslakt. Hans
Kniippvals fran Sormland gav belagg
for musikpabraet

Sa kom da gamle Albert Bostrom fran
Skogshyddan i Floda. Gubben Bostrom
sager man inte, sa pigg som han ar an
i dag! Men att han ar 73 ar gjorde inte
ens programmet nagon hemlighet av.
Bostrom har ett roligt spelmaner. Han
brinner, nar han spelar. Men ingei
skall kunna fa honom att sa mycket som
dra pa mun hur .rasande Julitapolskan
an gar.

Bostrom j:r tog plats bredvid fadern.
Det blev en gammal vals i safnspel. Sa
kom Dai-Lasses marsch. Gamle Bo-
strom instruerade och hr Carlsson for-
klarade helt kortfattat att marsch en agde
samband med en kunglig sarkofag.

Till sist en Varmlandsvals, som gub-
ben Bostrom horde, nar han var atta ar
och larde sig av en spelman!

J. E. Lilja i Nykoping hade av spel-
mannen "Blinde Forsman" lart sig en
vacker ganglat, som han spelade. Han
kunde ocksa en polska fran Bjorkvik
socken.

Sa kommo Glabons polskor, bland an-
nat en harlig Bjorkviksmelodi.

Karl Eriksson i Katrineholm ar 75 ar
och tillhorde de aldsta spelmannen. Han
spelade med spelmannens glada leende
pa lapparna polska och vals.

82-aringen fick darefter spela. Han ha-
de en vals fran Sormland, en polska och
en ganglat, som forde i tankarna barn-
domens visa:

"A hor du Kari
var ha du

Askan bonjade knalla over Julita skans
nar de sista spelmannen stodo pa tribu
nen. Det var Richard Ahlberg fran
Skoldinge — en vacker polonas, uppteck
nad efter en klockare i Ardala, och tvi


