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ligt. S&. sjong man allsang under led-
ning av musikdir. Xorrman, Eskilstuna.
Och s-& blev det dans.

P£ sondagen var stammans stora dag.
Man borjade kl. 1 p&. idrottsplatsen
med uppspelning av sormlandsspelman-
nen. Omkring 1,700 personer hade kom-
mit for att hora och se. Forsta man som
spelade var 87-arig Gf. A. Blomqvist fran
Frustuna. Att han inte glomt att be-
handla fiolen och hade sitt unga sinne
kvar, hordes och syntes. Bra gjort far
bror! - --Och tank — han hade tagit
"pojken" mied sig. Det var 67-arige K
A. Blomqvist, Eklangen. Att de fingo
applader behovs val inte sagas. Men det
fanns flera gamla ung'domar. Berg-
strom fran Tystberga hade kommit till,
84 ar. Men ej heller han hade blivit stel
i fingrarna. Om musik haller sirmet
ungt, sa voro dessa pigga gamlingar ett
levande bevis for den saken. Och s&
fortsattes spelet. Unga och gamla. Pol-
skor, vals och hambo spelades av hjar-
tans lust. Nagra upptradde med egna
kompositioner.

Ett 50-tal speiman voro forsamlade.
Det var inte bara fran Sormland. Lang-
vaga kommo de. Det var fran Delsbo,
Ljusdal, Bprgsjo, Vallsta och sa var

^ansspelman Burman fran Hundsjon,
ovre Norrland, med.

Nar man var framme vid festtalet
I som skulle hallas av rektor Kjers6n

fran "Wiks folkh'bgskola, borjade det
regna efter att forut varit ett stralande
sommarvader, och man stormade lager-
hyddan. Dar blev "det i sanning trangt.
Men vad gjorde det nar humoret ar
prima. Har talade nu rektor Kjersdn.
Talaren hyllade spelmannen for den
kultur som de radda fran att bli ett
minne blott. "Vi gor klokt i att lyssna
till denna musik fran hemmets urhard",
Bade talaren.

Hans varmhjartade tal om e'en gam-
la bygdemusiken och hyllningen av den
samma mottogs med stormande appla-
der.

Efter talet sjongs "Du gamla, du
fria", unisont och sS, blev det en stunds
allsang under ledning av musikdir.
Norrman.

Efter en paus fick man vara med och
se hur ett gammalt halsingebrollop gick
till. Brb'llopstaget stallde upp i al!6n
och tagade efter musik genom samhal-
let ner till hyddan. Packat med folk
forstas. Det var folkdanslaget fran
Delsbo som medverkade, och man hade
riktigt trevligt, fast man egentligen
horde till de "objudna" gasterna. Det
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Prislista.
Uppspelningarna: Svenska Ungdoms-

ringons, for bygdekultur, marken:
Silvermarket: Rikard Ahlberg, Skol-

dinge. ,-,
Bronsmarket: Hugo Pettersson, **-

kilstuna, Sven Forsberg, Eskilstuna
Hjalmar Bjorklund, Oxelosund, Karl
Eriksson, Hallberga, J. A. Thorsell,

'Skogetorp, Gustaf Olsson, Skogstorp.
Nils Bergholm, Eskilstuna, erholl di-

plom for gott spel och goda latar, Axel
t r _ J _ V , « « -fntf -introcoOTSlt ar-
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Ett 50-tal spelman voro forsamlade.
Det var inte bara fran Sormland. L&ng-
vaga kommo de. Det var fran Delsbo,
Ljusdal, Bprgsjo, Vallsta och sa var
lansspelman Burman fran Hundsjon,
6'vre Norrland, med.

Nar man var framme vid festtalet
som skulle hallas av rektor KjersSn
fran Wik3 folkhogskola, borjade det
regna efter att fb'rut varit ett stralande
sommarvader, och man stormade lager-
hyddan. Dar blev det i sanning trangt.
Men vad gjorde det nar humbret ar
prima. Har talade nu rektor Kjerse'n.
Talaren hyllade spelmannen for den
kultur som de radda fran att bli ett
minne blott. "Vi gor klokt i att lyssna
till denna musik fran hemmets urhard",
sade talaren.

Hans varmhjartade tal om e'en gam-
la bygdemusiken och hyllningen av den-
samma mottogs med stormande appla-
der.

Efter talet sjbngs "Du gamla, du
fria", unisont och sa blev det en stunds
allsang under ledning av musikdir.
Norrman.

Efter en paus fick man vara med och
se hur ett gammalt halsingebrbllop gick
till. Brbllopstaget stallde upp i alien
och tagade efter musik genom samhal-
let ner till hyddan. Packat .med folk
forstas. Det var folkdanslaget fran
Delsbo • som medverkade, och man hade
riktigt trevligt, fast man egentligen
horde till de "objudna" gasterna. Det
var manga "knutare", pa detta brbllop.
Vid brollopet spelade bl. a. lansspelman
Burman. Sa utfordes den fornamliga
100-ariga Ringlaten och man fick se
hur man dansade kronan av bruden. Vid
detta tillfalle fick stamman fbrnamligt
besbk. Prins Vilhelm hade namligen
kommit for att gbra stamman den aran.
Aven landshbvding Hammarskjbld med
fru anlande. Efter brollopet fbrrattade
landshbvdingen prisutdelningen.

Det lilla moln som kommit oss att fly
in i hyddan hade for lang^sedan dragit
undan och nu blev det dans och lekar
kring majstangen. Vid halv 8-tiden sok-
te vi oss ater ner till idrottsplatsen, ty
nu skulle halsingespelmannen visa vad
de kunde och det var en hel del. Och sa
hade man fatt "brollopet" da capo pa
grund av att manga ej fingo plats i
hyddnn. Och sa fick man hora ett par
bygdehistorior av Bergr.;,:n fran Ljus-
dal. Senare pa kvallen var det dans i
hyddan igen.

Den nu avslutade stamman har varit
synnerligen lyckad. Humoret prima och
musiken har tonat over kopingen. Piggt
och trevligt. Maimkoping tackar for
vardskapet och halsar valkomna igen!
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De amerikanska
skottsreserver. WAS
Regeringen har pa i
nya bestammelser ar
overskottsreserver. !
den ar att bereda det
och industrin tillganj
ver over 3 miljarde
kerna.

Polske generalstal
cum. WARSZAWA
Chefen for den po;
general Stachiewicz,
dagseftermiddagen
land, Estland och F

Prislista.
Uppspelningarna: Svenska Ungdotns-

ringens, for bygdekultur, mark en:
Silvermarket: Rikard Ahlberg, Skol-

dinge.
Bronsmarket: Hugo Pettersson, Es-

kilstuna, Sven Forsberg, Eskilstuna,
Hjalmar Bjorklund, Oxelosund, Karl
Eriksson, Hallberga, J. A. Thorsell,
Skopstorp, Gustaf Olsson, Skogstorp.

Nils Bergholm, Eskilstuna, erhbll di-
plom for gott spel och goda latar, Axel
Andersson, Vadsbro for intre^serat ar-
bete, samt Annmari Johansson, Katrine-
holm, for vardat spel och Adagalagt in-
trcsse for folkmusik. Axel Axelson,
Husby, fick sarskilt diplom for troget
bevarande av gamla latar.

Priser:
Tva extrapris utdelades, namligen till

ald^ta deltagaren, 87-arige G. A. Blom-
qvist, Frustuna, samt till den yngsta
deltagaren 11-ariga Marianne Anders-
son, Flen.

Solospelmannen: 1) Hj. Bjbrklund,
Oxelosund, Eskilstuna-Kurirens hpr.; 2)
Hugo Pettersson, Eekilstuna, ett silver-
fat, samt tidningen Folkets hpr.; 3) A.
F. Bergstrcm, Tystberga, disp. H. Ax-
bergs hpr.; 4) Nils Bergholm, Eskilstu-
na, Nya Hotellets hpr.; 5) K. A. Blom
qvist, Eklangen. bonbonjar; 6) Axel An-
dersson, Blacksta, nyeihvrfat; 7) Eric
Ljunggren, Trosa, ljus.stakar i antik
stil; 8) Karl Eriksson, Halleforsnas.
kandelahrar.

Samspelare: 1) Rikar-.l Ahlberg, Skol-
dinge, och Sven Forsber<, Vad.-bro, vai
sun tennstanka; 2) Gustaf Olsson ocl
lians son Nils, Julita, fiollada och stra
ke; 3) Carl Strand, Eskil-'una, och Oloi
I.umiqvist, EskiLstuna, var sin tennstan-
ka; 4 ) Evald Andersson, Bjornlunda, och
Hjalmar Veiner, Alvsjo, var ein bagare
fiv tenn.

Samtliga spolore eihollo diplom. Hal-
jfingespelmanneo erhbilo som minne ett
t ryckt hafte med sbrmlandska latar,
s amt forbundets marke i silver.
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Jpelmansstamma i Malmko-

Publik pa 3,000 personer. - Besok av prins

Wilhelm och landshovdingen.

Ett stort antal pris utdelade i samband med
•

uppspelningarna av gammal folkmusik.

Sbrmlands Spelmansfbrbund hade
under midsommarhelgen anordnat
en spelmansstamma pa Malma
bed. Den inleddes pa midsom-
maraftonen med dans kring maj-
stangen och fortsatte under mid-
sommardagen med uppspplningar,
halsingebrbllop m. m. Pa mid-
sommardagen fick stamman be-
sbk av prins Wilhelm och lands-
hbvding Hammarskbld med fru.
Publiken uppgick till inemot 3yOOO
personer under dagen.

Det var ganska kyligt i luften da
Tudsommarstangen restes pa heden och
;pe.lmannen under halsingen Bergsmans
edning spelade upp till ringdans. Innan
dess hade emellertid spelmansfbrbun-
dets ordfbrande hr Ivar Hultstrbm hal-
sat alia valkomna. Ett sarskilt val-
kommen riktades till halsingespelman-
nen och till prof. Kjellstrom. Sedan
man roat sig en stund kom en -regnskur,
och darmed fbrlades programmet till
lagerhyddan. Har upptradde delsbostin-
tan Anna Greta Hardelin och berattade
pa delsbomal. Vidare berattade Bergs-
man historier och spelade dels solo och
dels tillsammans med sina pojkar. Har-
p& fbljde uppspelning av nagra sbrm-
landsspelman. Den 84-arige Frans Pet-
tersson fran Sodertalje spelade brud-
marsch fran Taxinge och den 74-arige
C. F. Persson fran Jarna spelade ett
par latar fran St. Malm. Sarskild
lycka gjorde forstepristagaren Hj.
P>j6rklund fran Oxelosund, en av vete-
ranerna, speciellt hans "knappvals"
appladerades livligt. Hugo Pettersson,
Eskilstuna, spelade egna kompositioner
och systrarna Dagmar och Ann-Ma-
rie Johansson, Katrineholm, blevo makta
populara. Aftonens underhallning av-
slutades med allsang under ledning av
musikdir. J. Norrman. Darefter trad-
des midsommardansen till in pa sma-
timmarna.

fria. Harefter foljde en stunds allsang
under dir. Normans ledning.

Under den paus, som nu foljde, an-
lande Prins Wilhelm med sallskap och
tog del av arrangemangen. Nasta pro-
grampunkt var halsingebrollopet. De
medverkande hade i sina brokiga drak-
ter samlats i Kyrklunden varifran brol-
lopsfoljet drog genom kopingen till hyd-
dan. Under brollopet hade landshov-
dingen med fru anlant och bankat sig
bland askadarna, och darmed var allt

jklart for prisutdelnin^. Prisdomarna
bestodo av professor Sven Kjellstrojn,
redaktor Olof Andersson, folkskolla-
rare G. Wetter och godsagare Seth
Carlsson. Prof. Kjellstrom uttalade
sin gladje over att vara bland dessa
goda spelare och i detta valskotta speV
mansforbund. \

Harefter foljde prisutdelningen och
sarskilt de -gamla spelemannen blevo
hjartligt appladerade^ — likas& den
yngsta tosen 11-ariga Marianne An-
dersson, Flen. Till sist hbll landshov-
dingen ett anfbrande och hojde ett leve
for pristagarna varefter man avslutade
med "Du gamla, du fria".

Prislistan.

Det av Svenska Ungdomsringen for
bygdekultur inrattade riksspelmans-
market titldelades fbljande personer at-
fb'ljt av diplom for gott framfbrande av
gamla latar.

S i l v e r m a r k e t tilldelades Ric-
hard Ahlberg, Skbldinge (51 ar) jamte
diplom for utmarkt framfbrande av
gamla latar.

B r o n s m a r k e t tilldelades fbl-
jande spelman; vilka aven erhbllo di-
plom: Hugo Pettersson, Eskilstuna
(45 ar), Sven Forsberg, Vadsbro (46
ar), Hjalmar Bjorklund, Oxelosund (67
ar), Karl Eriksson, Hallberga (46 ar),
J. A. Thorsell, Skogstorp (57 ar), Gus-
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fat av rent silver och Folkets hedcrs-
pris till baste eskilstunabo och diplom;
3) A. F. Bergstrbm, Tystberga (84 ar),;
disp. H. Axbergs hederspris och diplom;
4) Nils Bergholm, Eskilstuna, Nya Ho-
tellets i Malmkbping, hederspris och;
diplom; 5) K. A. Blomqvist, Eklangen,
bonbonier och diplom; G) Axel Anders-
son, Blacksta, nysilverfat och diplom;



Det var ganska kyligt i luften da
nidsommarstangen restes pa heden och
;pelmannen under halsingen Bergsmans
edning spelade upp till ringdans. Innan
less hade emellertid spelmansforbun-
3ets ordfb'rande hr Ivar Hultstrbm hal-
;at alia valkomna. Ett sarskilt val-
siommen riktades till halsingespelman-
len och till prof. Kjellstrom. Sedan
man roat sig en stund kom en regnskur,
och darmed forladeg programmet till
lagerhyddan. Har upptradde delsbostin-
tan Anna Greta Hardelin och berattade
pa delsbomal. Vidare berattade Bergs-
man historier och spelade dels solo och
dels tillsammans med sina pojkar. Har-
pa fb'ljde uppspelning av nagra sorm-
landsspelman. Den 84-arige Frans Pet-
tersson fran Sodertalje spelade brud-
marsch fran Taxinge och den 74-arige
C. F. Persson fran Jarna spelade ett
par latar fran St. Malm. Sarskild
lycka gjorde fb'rstepristagaren Hj.
Bjorklund fran Oxelosund, en av vete-
ranerna, speciellt hans "knappvals"
appladerades livligt. Hugo Pettersson,
Eskilstuna, spelade egna kompositioner
och systrarna Dagmar och Ann-Ma-
rie Johansson, Katrineholm, blevo makta
populara. Aftonens underhallning av-
slutades med allsang under ' - ing av
musikdir. J. Norrman. Das trad-

j des midsommardansen till i sma-
timmarna.

Sbndagens program.

Sondagen ingick med stral: - vader
'och frisk vind. Malmaheden v.ir "full-
spikad" da stamman kl. 1 oppuades av
hr Ivar Hultstrom, som uttryckte sin
gladje over att sa manga kommit till-

|stades. Spelmannen intagade under
musik och sa kunde uppspelningen be-
gynna. Det var en lang rad speleman,
som nu skulle framtrada. Nestorn av

'dem, den 87-arige G. A. Blomqvist fran
Frustuna. inledde med vals fran Frus-
tuna. Naste man var den pigge Berg-
strom fran Tystberga — 84 ar. —
Lycka gjorde ocksa en debutant — den
lilla 11-ariga Marianne Andersson fran
Flen.

Festtalet holls i lagerhyddan av rek-
tor Kjersen fran Wiks folkhb'gskola.
Kfter det med kraftiga applader mot-
tagna foredraget foljde Du gamla 4U

bland askadarna, och darmed var allt
klart for prisutdelning. Prisdomarna
bestodo av professor Sven Kjellstrom,
redaktor Olof Andersson, folkskolla-
rare G. Wetter och godsagare Seth
Carlsson. Prof. Kjellstrom uttalade
sin gladje over att vara bland desga
goda spelare och i detta valskb'tta spe1-
mansforbund.

Harefter foljde prisutdelningen och
sarskilt de gamla spelemannen blevo
hjartligt appladerade^ — likasa den
yngsta tosen 11-ariga Marianne An-
dersson, Flen. Till sist holl landshov-
dingen ett anfbrande och hojde ett leve
for pristagarna varefter man avslutade
med "Du gamla, du fria".

Prislistan.

Det av Svenska Ungdomsringen for
bygdekultur inrattade riksspelmans-
market tilldelades foljande personer at-
fb'ljt av diplom for gott framforande av
gamla latar.

S i l v e r m a r k e t tilldelades Ric-
hard Ahlberg, Skoldinge (51 ar) jamte
diplom for utmarkt framforande av
gamla latar.

B r o n s m a r k e t tilldelades fol-
jande spelman; vilka aven erhollo di-
plom: Hugo Pettersson, Eskilstuna
.(45 ar), Sven Forsberg, Vadsbro (46
ar) , Hjalmar Bjorklund, Oxelosund (67
ar), Karl Eriksson, Hallberga (46 ar),
J. A. Thorsell, Skogstorp (57 ar), Gus-
taf Ohlsson, Skogstorpsstugan, Julita
(53 ar). Diplom for gott spel och goda
latar tilldelades Nils Bergholm, Eskils-
tuna (r.1-! ar). Diplom for adagalagt
intresse for folkmusik erholl Axel An-
dersson, Vadsbro, och Axel Axelsson,
Husby, erholl diplom for visat intresse
for bevarande av sormlandsk folkmusik,
och slutligen erholl Ann-Marie Johans-
son, Katrineholm, diplom for vardat
spel och visat intresse for folkmusiken.

E x t r a p r i s tilldelades d e n ald-
sta och yngsta deltagaren. Den 87-
arige G. A. Blomqvist erholl en vacker
fruktskal jamte diplom och den yngsta
deltagaren Marianne Andersson, Flen,
fick mottaga en blomvas jamte diplom.

P r i s f o r s o l o s p e l : 1 )
Hjalmar Bjorklund, Oxelosund, Eskils-
tuna-Kurirens pris (tennskal) och di-
plom; 2) Hugo Pettersson, Eskilstuna,
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fat av rent silver och Folkets heders-
pris till baste eskilstunabo och diplom;
3) A. F. Bergstrom, Tystberga (84 ar),
disp. H. Axbergs hederspris och diplom;
4) Nils Bergholm, Eskilstuna, Nya Ho-
tellets i Malmkoping, hederspris och
diplom; 5) K. A. Blomqvist, Eklangen,
bonbonier och diplom; 6) Axel Anders-
son, Blacksta, nysilverfat och diplom;
7) Erik Ljunggren, Trosa (66 ar), Ijus-
stakar i antik stil av metall och diplom;
8) Karl Eriksson, Halleforsnas (82 ar),
2 kandelabrar av tenn och diplom.

P r i s f o r s a m s p e l : 1 ) Ric-
hard Ahlberg, Skoldinge och Sven Fors-
berg, Vadsbro, Eric Skoglunds heders
pris (var sin tennstanka och diplom)
2) Gustaf Ohlsson och Nils Ohlssor
Julita, Spelmansfbrb. pris, fiollada oc'
strake plus diplom; 3) Karl Strand, Eg
kilstuna, och Olof Lundkvist. Eskils
tuna, tennstankor och diplom; 4) Eval
Andersson, Bjornlunda och Hjalma.
Veiner, Alvsjo, tennbagare och diplom.'

D i p l o m f o r g o t t f r a m -
f b" r a n de av allmogemusik tilldela-
des: C. F. Persson, Jarna (74 ar) , An-
ton Jansson, Jarna (.50 ar), Dagmar
Johansson, Katrineholm, Ann-Marie Jo-
hansson, Katrineholm, Karl Eriksson,
Hallberga. Bror Xyzell, Aria, J. A.
Thorsell. Skogstorp, Alvar Thorsell,
Skogstorp, Evert Melin, Skogstorp,
Erik Eklund, Skogstorp, Frans Petters-
son, Sodertalje (84 a r > , Kurt Jansson,
Balgviken (14 ar), Gustaf Lodin och
Elis Geden, Alvsjo, Sven Andersson,
Akers-Styckebruk, Gustaf Andersson
och Holger Andersson, Fogdo.

Som minne av spelmansstamman
overlamnade til! foljande halsingespel-
man en notsaml'iig gamla latar fran
Sormland och Spehnansforbundets mar-
ke: John Bunr.an, Hundsjo, Jonas Pers-
son, Per Persson, Ljusdal, John Bergs-
man och Erik Bergsman, Ljusdal, Lars
Fredriks.-'*:!, Lars Fredriksson och Erik
Low, Vails: a Erik Forslin, Bergs jo,

n och Sveu tt..
'
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67 ar gamla, drogo
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De sormlandska spelmannen ha
under midsommaren halllt sin spel-
niansistamma 1 Malmkoping. stiini-
man oppnades midsommaraftonen
och fortsatte pa sondagen, stam-
nuins stora dag. Da hade orakring
1,700 personer kommit tillstades.
Folkets lokalredaktbr 1 Malmkoping
skildrar harnedan handelserna. pA
spelmansfronten.

Midsommarafton oppnades spelmans-
stamman i Malmkoping. Nar vi kommo
ut pa slatten har den vackra majst&n-
gen rests. Man skulle egentligen ha rest
den senare nar programmet skulle bor-
ja, men den starka blasten gjorde att
man ej vagade vanta tills publiken bor-
jade samlas. Langre bort se vi en. sam-
ing nationalkladda — det ar de lang-
^Lga gasterna uppifran Delsbo. Och sa
comma spelman med sina "felor". Man
pelar nagra latar, och sa tar ordforan-
'en. i Sodermanlands spelmansforbund
Lll ord;.. Han l^alsar alia hjartligt val-

komiia,' tramfOr ett tack till kdpingen
for att man fatt spelmansstamman hit.
"Malmkoping har inte vanslaktats se-
dan regementcts dagar, kopingen ar
fortfarande samlingsplatsen for folk
fran alia landsdelar", konstaterade ta-
laren. Efter ytterligare nagra latar fran
?pelmannen dansade man ringlekar.
3om popular lekledare fungerade hr
German Andersson, Malmkoping.

Det var ganska kyligt, varfor man
mart drog sig ner i lagerhyddan. Ute
>a slatten hade ett par tre hundra per-

soner samlats, men folk strommade till
och i hyddan voro omkring 700 forsam-
lade. Dar berattade Anna-Greta fran
Delsbo och Bergman fian Ljusdal byg-
'ehistorier, och sa spelade sormlands-

'mannen upp. Allt uppskattades liv-
Torts. ^ 7:de sid, l:?ta

John Johansson, Katrineholm, med dottern Ann-Mari sart
Johansson, Ving&ker. Infalld 87-drige spelmannen C. A

kvist, Frustuna.
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Segelkanot kantrade vid
Strdngnds.

P4 midsommardagens morgon
intraffade utanfor Strangnas en
seglingsolycka som kravde en 15-
arings liv. En segelkanot, i vilken
tva strangnaspojkar befunno sig
kantrade vid en vandningsman-
over ett 30-tal meter fran Abborr-
bergets badplats. Den ene av de
tva ombordvarande lyckades sim-
ma i land. Den andre daremot, 15-

-"1 r>0"1 T ^rsson. fosterson
ak; ,Tias,

;iden

Spansk
okar or
i Euro)

— / '
Repressalier motma

stodja Fiona

Den europeiska situa
under midsommahelgei
allvarligt forvar'ats, <
att Barcelona re^ringen
att den antar-igen sir
tvungen att l4gripa re
mot de makt" sorn stc
ral Franco, -^etta har
som ett ho^tt bomban
enska stadr som ett 3
mordradif Franco fore!
b'ppna st^r

Sjalv



Festiig spelmansstamm
wider helgen pa Malma he

Stor tillslutning med prins Wilhelm som hed

gast. Spelman i aldern 11-—87 ar. Landsh

ding Hammarskjold forrdttade prisutdelning

Sormlands spelmansforbunds
nionde spelmansstamma blev i
allo lyckad med ovanligt god
tillslutning och ett utmarkt pro-
gram. Inte rnindre an ett och
ett halvt tusental personer be-
sokte stamman. Sedan Oster-
akers gamla vackra brudmarsch
spelas upp vid den resliga
majstangen pa Malm.a hed, for-
klarade forbundets hogt varde-
rade ordforande, den entusias-
Liske Ivar Hultstrom fran Flcda,
Sormlands spelmansforbunds ni-
cnde spelmansstamma oppnad
och halsade alia besokare val-
Iromna. Herr Hultstrom vande
pig aven till Malmkopings sty-
lesman, som upplatit den vack-
ra platsen for stamman. I sitt
halsningsanforande riktade han
tig sarskilt till kopingens sty-
resman, trafikchef Anders Lars-
son, som med rad och dad bi-
statt forbundets ordf. Hr Hult-
strom erinrade ocksa om bety-
delsen av de gamla latarnas be-
varande. Sa spelade Halsinge-
pojkarna upp en marsch och fes-
ten var oppnad. Under sarskild
lekledare foretogos ringlekarna
kring majstangen och for musi-

Ivar Hultstrom.
Spelmansforbundets ovdforande.

.̂:en svarade samtliga nan
de spelman. Efter lekarna
lades man i gymnastikfc
dets lagerhydda, dar Anni
ta fran Delsbo och Ber^
fran Ljusdal berattade by;
storier, sjongo och spelad
under publikens bifall. ]
foljde uppspelning av garr
tar av de olika anmalda
landsspelmannen. Forsta
som fick trada in for pris:
den (bestaende av profesi
Kjellstrom, redaktor Olo:
dersson, folkskollarare G.
ter och godsagaren Seth
son) var C. F. Persson, ,
71 ar, som ar bade sangai
fiolist. P. spelade brudrr
och polska fran Stora
Darpa fattade Frans Pette
Sodertalje, som ar 84 ar
ken, spelade en brudmarsc
polska fran -Taxinge. Knut
son, Balgviken, 14 ar, s
brudvals och vals. En
landsspelman, Hjalmar '.
lund, Oxelosund, 67 ar, s
med vanlig sakerhet en
fran Bjorkvik och en dit
Gotland samt en polsk?

(Forts. & 6:e «
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iramlidne spelmannen Melker
A-ndersson i Husby. Karl Eriks-
son, Kallberga, 46 ar, och Sror
Nyzell, Aria, 28 ar, spelade stye-
ken av den kande framlidne
»Skansenspelmannen» Alfred
Eriksson, Golstorp, Aria. Gus-
tav Olsson, Julita, 53 ar, och
bans son spelade xsteklat» Iran
Lerbo och polska fran Forssa.
I\ils Bergholm, Eskilstuna, 38
Lr, foredrog polskor. Sa kom,
turen till de bada i Vingakers-
drakt kladda systrarna Dagmar
och Ann-Mari Johansson fran
Katrineholm, vilka spelade brnd-
marsch fran Julita och vals fran
Floda. Dagens siste uppspelare
under midsommaraftonen var
Hugo Pettersson, Eskilstuna. 45
ar, vilken spelade en ganglat
och en vals, som ban sjalv kom-
ponerat.

Efter uppspelningen f ram trad-
de musikdirektor John Norr-
man, Eskilstuna, pa estraden,
lika vitkladcT som nagonsin Sver.
Lilja, och forklarade, att nu
skulle allsangen borja. Den in-
ieddes med sormlandssangen
»Kanner du landet» och fortsit-
tes med nagra andra sanger.
1'rograrr.mets sista punkt var
oilman dans under musik av
samtliga spelman. />ansen trad-
des sa med liv ocfi lust till ett-
liden pa natten,

Midsommarc^gen borjade fest-
ligheterna >l- 1. da man hade
forlagt *t hela till kopingens
idrottsr^ts, »Malmaheden», vil- (
A en fylldes till sista sitt- och
staplats och dessutom togo en
hel del plats ute pa planen. Se-
dan herr Hultgren forklarat da-'
gens festligheter oppnade, fort-
satte uppspelningen fran fore-
gaende dag. Sedan prisnamnden
tagit plats stegade den aldste
anmalde spelmannen fram med
sin fela och trollade fram en
hambo och tva valser fran Frus-
tuna. Det var G. A. Blomqvist
fr. Frustuna, 87 ar gammal, men
~»—&!,«,, ^^Vi finlon Irlnrade ban

!3er direktor Norrmans ledning,
v:irpa foljde en paus pa etc par
timmar.

Nar man sedan ater rakades
i den rymliga lagerhyddan hade
ypelmansforbundet gladjen att
hos sig se prins Wilhelm som
med nagra gaster hads anlant
fran Stenhammar.

Representanter for en hem-
bygdsforening och ett folkdans-
lag fran Delsbo, sammanlagt ett
60-tal personer, inbjodo till
(ivervarande av ett gammalt hal-
singebrollop. Vid brollcpet upp-
fordes den fornamliga 100-ariga
Ringlaten, d. v. s. en hel cere-
moni av ringlekar och polskor,
varvid man till sist dansade kro-
i;an av bruden. Ledare'for den-
na del av programmet var Anna-
Greta fran Delsbo.

Den gamle riksspelman Bur-
man, vilken innehar guldfiolen,
trakterade sin fela irfor den
talrika publiken av hjiirtans
lust. Under festmaltiden vid
brollopsgarden pagick, i vilken
ett stort antal s. k. »knutare»i
deltogo, anlande till festlighe-
terna landshovdingen och fru
Bo Hammarskj51d. Efter brol-
lopsfesten lamnade prins Wil-
helm stamman, efter att ha In-
bjudit Delsboborna till ett besok
vid Stenhammar.

Sa var det ater direktor Norr-
man som slog stamgaff^ln och
inledde dagens sista allsangs-
stund. Efter denna vidtog pris-
atdelningen. Ett anforande holh
av professor Sven Kjellstrom
vari ban betonade spelmansfor-
bundets goda organisation ocl
dess valorganiserade verksam
het. Tal. uppmanade spelman
nen att sarskilt halla sig till der
r.ormlandska musiken vid upp
spelningarna och i ovrigt. De-

var emellertid med gladje ocl
tillfredsstallelse tal, lyssnat til
allt vad spelmannen presterat.

Prisutdelningen forrattadei
darpa av landshovding Ham
marskjold.

Efter prisutdelningen framhol
att det for ho

u-pnoc pr-.s lui samspelarna. I,) Kul H
nnlberg, SkoKHnge, och Sven ?orshcrg.
VaJi-bro :vav sin tennstanka\ 2) du.>
tav Olsson och bans son Nils' Ol^ MI
Skogstorpsstiigan, Julita (spelmansi'orb...,
dors pris, en fiollada jamtc str^l .
i] Karl Strr.r.J och Olov Lindqvist, Hs
kilstv.na vm -in tennstanka^. 4;. 1 \ :

Anders&on, Uv>rn!unJ:i, och Hjalmar \'v
n:r. AlfbJQ »« sin hagare av

Samtliga halstngespelman tilld^la-:.^
s:>m minne rat sitt exemp'ar av den av

bundtt u'.c vna notsanlin^en for tvj
f:,olcr, jlmte turbund^r\;.rkt: i s t lv t - .
x i l k e r L^.n tilUelades Johan Burmaf..
iSnss^lmw Eran Hundsjon i CA-IT N-n-



stammorna, namiigen
Bergstrom, Tystberga», med sitt
vita, boljande skagg och 84 ar
pa nacken. Han spelade gladeli-
gen upp en brudmarsch som han
lart av sin farfar och vilken den-
ne spelat atskilliga ganger i
Frustuna kyrka. Sa. kom hans
specialnummer »G6kpol3kan:>,
halsad av publikens livliga app-
lader. Dagens yngsta musi-
kant slog sa publiken med fdr-
vaning, namligen 11-ariga Ma-
riann Andorsson fran Flen. som
spelade ett par polskor fran
Varmland. Karl Eriksson, Hal-
leforsnas, 82 ar, spelade polska
och gammal vals, Erik Ljung-
gren, Trosa, 66 ar, spelade tva
trevliga polskor. Sven Anders-
son, Akers Styckebruk, 50 ar,
spelade polska och vals. Axel
Andersson, Blacksta, 28 fir, spe-
lade egna kompositioner gang-
!at och vals. K. A. Blomkvist,
Eklangen, 67 ar, o. son till den
87-arige Blomkvist fran Frustu-
ria, spelade en polska fran Aria,
och sa spelade och sjong han en
visa som hans farmer brukade
sjunga. Anton Jansson, Jarna,
50 ar, spelade polska och vals.
Fvald Andersson, Bjb'rnlunda,
spelade tillsammans med sin
broder Hjalmar Veiner, Alvsjo,
en brudmarsch och valsen »ka-
ringtratan». Vidare spelade Karl
Strand och Olof Lindqvist, Es-
kilstuna, ganglat och polska.
Gustav Andersson och hans son
Holger Andersson, Fogdo, recp.
55 och 14 ar. Sa kom turen till
Gustav Lodin och Elis Geden,
Alvsjo, vals och polska fran
Floda. Tva kande spelman, nam-
ligen Rich. Ahlberg, Skoldinge,
och Sven Forsberg, Vadsbro,
upptradde darpa. Ahlberg spe-
lade forst en polska efter folk-
skollararen Appelkvist i Vacis-
bro och Forsberg en polska.
varpa de gemensamt spelade ett
.^tycke. Slutligen spelade en
Kvartett av spelman. Dessvarre
Iwde vid detta laget molnen tat-
nat pa himlakupan och det bor-
jade regna. Publiken hanvisa-
des da till liigerhyddan, dar pro-
jrrammet fortsatte.

Rektor Sven Kjersen fran
\Viks folkhogskola hoil har ett
stamningsful̂ jt anf<>rande om be-
tydelsen av de gamla latarnas
Ullvaratagande och uttryckte
cm stora gliidje over allt vad
han fgr hora har under sitt be-
&6k vid spelmansstamman.

Sd bltv det ater allsang un-

delningen. Landshbvdmgen lov
ordade den musik som har fore
kommit och som i mycket va;
ett arv fran vart folk i gangni
tider. Till slut utbringadc\
llndshovdingen ett fyrfaldigt le-
ve for de prisbelonade spelman-
nen, varpa »pu gamla, du fria»
sjongs. Dagens festligheter a\-
slotos med dans och lekar kring
inajstangen pa Malma hed samt
uppspelning av halsingespelma'n-
nen jamte berattande av bygde-
historier pa idrottsplatsen, och
till sist allman dans i la.ge.rhyd-
dan till musik av samtliga spel-
man.

Under de bada dagarna hade
man gladjen att vid festen fS,
skada manga besokande kladda
i nationaldrakter fran. olika
socknar och landskap inom Sve-
rige.

Prislistan
hade foljande utseende: (Samtliga spel-
man erhollo spelmansforbundets diplom).

I Svtnska Ungdomsringens spelmansmar-
ke (Riksspelmansmarket) tilldelades j
silver Rickard Ahlberg, Skoldinge. 1
brons utdelades till Hugo Pettersson, Es-
kilbtuna, Sven Forsberg, Vadsbro, Hjal-
mar Bjorklund, Oxelosund, Karl Eriks-
son, Hdllbeiga, J. H. Thorsell, Sko^s-
torp, Gustav Olsson, Skogstorpsstugan,
Julita. Till .Nils Bergholm, Eskilstuna,
overiamnades diplom for gott spel och
goda latar. Axel Andersson, Vadsbro, cr-
holl diplom f6r adagalagt intresse for
folkrmisik. Annmari Johansson, Katrine-
holm, erholl diplom tor virdat spel och
adagalagt intresse for folkmusiken. Axel
Andersson, Husby, diplom for troget
bsvarande av gamla latar.

j Tva extrapris .utdelades till den aldste
och yngste deUagaren i spelmansstam-
man. Salunda tilldelades G. A. Blom-
qvist, Frustuna, ^7 ar ' F» uktskal , samt
yngste deltagaren t i - a r i g a Mariann
Andersson, Flen. blomvas".

, Foljande spelnuin, som utforde so'.o-
sp?:, fing:> emottaga pris, niimligjn: r y

Hjalmar Bjorklund, '"'xelosund (Eskilstu-
na KurircP.s hedcr^"-ns. Tennskal' . _ ;
Hugo Pettersson, Eskilstuna (ett fat av
rent silver sam: t idninj jen Folkets pris
till basta Eskilstuna.-pelman. Nysilver-
tat . ~}; A. F. Bcrgstrom, Tystbergxi
'd'.±}-> r-L-^. f FL.rald A\b^rgs, Eskilstuna,
hscii-r-pri . - , , n tenns:.u:'.\:' , . 4) Nils Berg
holm. E--k ;i>tim.i, N'va h:)L:llj:s i Malm-
koping • h-'iierspris ' , . 5 ' K. A. Blomqvist,
Eklang^ri (ca bonb()nniere . 6) A. An-
dersson, Blaxt.: nysilverfat). 7 Erik
Ljunggrcn, Tros;1 [ljusttakar i malm,
.'.ntik stir, 8} Kur i Er- ikison, HalL-fci-s
.iiis kandtlabrar av unrt . Sa u td . l av i^ j


