
87-aring alst, 11-aring yngst
pa ESTRADEN i
MALMKOPING,

Halsingarnas brollop gjorde stor succe bland
Sormlands spelman.
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Stammans aldste speleman, 87-drige
Gr. A. Blomkvist, Frustuna.

Foto: Eric Nilsson* '•

En kvartett frdn Skogstorp, som gjorde stor lycka under i^pspelningar-
na. Pa var sin sida om halldmannen Ivar Hultstrom star far och son

Thorsell, bakom t. v. Melin och lakom till ho'ger Erik Eklund.
Foto: Eric Nilsson.

Spelman, latar odh halsinge-
}rollop gav farg at helgen i
tfalmkoping. Det var Soderman-
ands spelmanisfo'rbund, som ha-
le lockat stora mannniskomassor
ned sin etamma oclh da pa mid-
ommardagen uppspelningen ag-
!e rum inne pa kb'pingens idrotts-
lats, raknad© arrangorerna in
rygt 1,600 personer, ett fint re-
ultat, da msri^vety'a'tt ett flertal
tora fester agde rum runt om i
'akterna.

tamman borjade redan p& mid-
imaraftonen med att en statlig

majstang restes pa heden, dar sedan
spelmaneforbundets ordfdrande hr
Ivar Hultstrom, Fors sateri, halsade
valkommen, och ringlekarna traddes
av gammal och ung. Senar© pa afto-
nen epelade sormlandsmannen upp
inne pa lagerhyddan, dar aven musik-
direktor Norrman fran Eekilstuna
forsakte fa de narvarande att ejunga
allsang, ett forsdk, eom lyckades
tamligen bra forovrigt, interfolierade
som publiken var med ett folkdan^J
lag och representanter for en hem-
hy^dsforening fran Delslbo.

Da pa midsommardagen kl. 1 alia
spelman i alia aldrar och fran alia
delar av landskapet inne p3, idrotte-
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Glatt pa lagret vid OrrestaS. t

IOGT:s forsta •barnlager i S5- ,
dermanland, viltet under den
gangna veckan hallits vid Orrestao
i Plen, gynnades av gott vader, ocli
trots en regnskux1 mitt i avslut-
ningsfesten. p§, lordagskvaUen voro
de 160 irngdomania oc'li deras le-
dare eniga om att man !haf t en tar*
lig tid. "Jattefint" hette det bland
pojkarna, och flickorna menade att
det varit *;fantastis'kt roligt'*.

Midsommardagen firades med stort
program. Pa formiddagen anordnadea
kyrkparad under deltagande av hela
lagret plus ungdomslogen i Flen. Fran
taltstaden marsc'herade man med fan-
borg och-sjiispelman i teten.till ky^r-
kan; barnen boiro miniatyrflaggor 1
handerna, ocb. national'kladda ungdomar
skankt© farg at festtaget. Komminis^
ter D. Arvidsson holl en Tingdomsjpredii
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ilatsen spelade upp, voro ocksa samt-
iga felor stamda, och etr&karna val
tiartsade. Polskor, ibrudvalser och
kadriljer avloste varandra, och 87-
arigei G. A. Blomqvist, Frustuna,
gjorde en lika uppmarksammad in-
ats eom lilla 11-ariga Marianne fran

Flen. Festtalet holls av rektor Kjer-
n fran Wiks folkhogskola.
Ett festligt inslag i dagen var ett

'Halsingehrollop", upptecknat ocb
iscensatt av fru Anna-Greta Harde-
in, Delsibo. Brollopsfoljet bestod av
itt 60-tal personer, odh det var verk-
igen en vacker syn, nar dessa — m«d

sin hemibygdsfdrening sidenflagga o.
spelman i teten — tagade fram till
brollopsgarden — Lagerhyddan — dar
sormlandshertigen och lanets hovding
voro de d© fornajnsta gasterna. Prin-
ieii inbjod for 6'vrigt eamtliga h§l-

singebor pa lordagen till sitt Sten-
hammar. Under gardagen besokt«
dessa aven Rockelstad, dar slotta-
herrn forevisade sina eamlingar. I
dag upptrader fru Hardelin med sin
trupp och sitt halsingebrollop pa
Skansen i Stockholm.

Prisutdelningen forrattades av
landshovding Hammarskjold, som till
var och en av de deltagande yttrade
nagra erkannsamma ord.

Svenska riksstammo'market Ung-
domsringen tilldelades: Ricihkh. Ahl-
berg, Skoldinge, silver, Hugo Petters-
son, Eskilstuna, Sune Forsberg, Vads-
bro, Hj. Bjorklund, Oxelosund, Karl
Eriksson, Hallberga, J. A. Thorsell,
Skogstorp, och G. Olsson, Skogstorps-
stugan, erhollo saimtliga brons. Diplom
erhollo: Sven Forsberg, Vadsbro, Nils
Bergholm, Eskilstuna, Axel Anders-
son, Vadsbro, Ann-Mari Johansson,
Katrineholm, och Axel Andersson,
Husiby.

Till aldste deltagaren 87-arige G. A.
Blomqvist, Frustuna, overlamnadea
en fruktskal me dan yngste Marianne
Andersson, Flen, erholl en blomvas.

Solospelniaii: Hj. Bjorklund, Oxel-
'/ 'id, Eskilstuna-Kurirens heders-
/ .s, Hugo Pettersson, Eskilstuna,
volkete hederspr., A. F. Bergstrom,
Tystberga, H. Axbergs hederspr., Nils
Berghokn, Eskilstuna, Nya hotellets,
Malmkoping hederspr., K. A. Blom-
qvist, Eklangen, bonbonjar, Axel An-
dersson, Blacksta, silverfat, Erik
Ljunggren, Trosa, ljusstake, Karl
Eriksson, Haileforisnas, kandelabrar.

Samspelare: Rickh. Ahlberg, Skol-
dinge och Sven Forsberg, Vadsbro,
tennstankor, Gustaf Olsson och bans
son Nils, Julita, fiollada och strike,
Carl Strand, Eskilstuna, och O1"1*
Lindqvist, Eskilstuna, tennstanl
Evald Andersson, Bjornlunda och
J. Weineir, Alvsjo, bagare av te
Dessutom erhollo samtliga speln
ur halsingetruppen var sin nots*
ling och forbundsimarket i silve:

Prisnamnden bestod av prof. S1

Kjellstrom och red. Olof Anderss
Stockholm, folkskollararen G.
ter, Katrineholm, och godsagare
Carlsson, Strangsjo.


