
Sa har sdg "kungaspelemannen" anno 1931 ut. Frdn vanster: Melker Andersson, Husby, R&by,
Anders Andersson, Lastringe, A. F. Bergstrom, Tystberga, Carl-Erik Eriksson, Katrineholm, C. A.

Olsson, Knappsta, och J. A. Ekvall, Nykoping*

arknaden
>6rmland
a ad ar allt jam t karvt och arbets-
om den ar nagot lagre an under ja-
B enhetlig. Den mekaniska verk-
lanhet god sysselsattning ochsam-
i fttretag inom jam- och metall-
remot redovisar ett mera labilt
sbruket ar arbetstillgangen avse-
i vissa delar av stenindustrin och
Ifredsstallande.

(Forts, pa 10:e sid.)

Sormlands spelman har haft
kungliga uppspelningar tidigare,
men sedan sist ar det drygt 25 ar
Den gangen — det var vid Malm-
kopingsutstalln. 1931 — "stal"
spelmannen davarande kungens —
Gustaf V — massbesok. Till ar-
rangorernas forargelse och 'spel-
mannens fornojelse stannade kun-
gen namligen hos dem storre de-
len av den knappt tillmatta tiden
for besoket.

Kungen ville ovillkorligen hora
lite bygdemusik och vandrade med
sin uppvaktning in i lM,gerhyd-
dan, dar spelmannen h611 stam-
ma. Han mbttes av 50 fioler som

(Forta. pa sista sid. spalt 6)

23 TOLVOR
ger 29.000 kr

23 tblvor, darav en fran Eskils-
tuna-distriktet, far vardera 29.265

kr. i den senaste tipsomgangen.
750 elvor far vardera cirka 895 kr.
och 9.800 tier far cirka 68 kr. Pa

siffertipset blir det 3.215 kr. pa

12 fyror och cirka 35 kr. pa 450
treor. Poolvinnarnas antal ar 540.

och "Jag bekanner vad som heist".

Gokpolskan ...

, spelade upp Osterakers brud-
marsch med verklig bravur. Gus-
taf V blev mycket fortjust och

I sedan Nils Denker, Asa, presente-
at spelmannen ville majestatet

jcksa hora soloprestationer. Heist
nlle han hora nagon jamngammal
pelman och det fick han. Anders

Andersson i Lastringe hade sam-
ma fodelsear.

Mycken munterhet spred en epi-
sod, for vilken framlidne gamle
spelmannen A. F. Bergstrom
Tystberga, svarade. Han hade spe-
lat gSkpolskan och den utforde
han pa sa satt att han sjalv gol
som en riktig gok i det ratta
ogonblicket. Kungen fragade vem
det var som var sa skicklig. "De
var allt jag det, Ers majestat"
sa' Bergstrom och strackte pa sag
Det gjorde du bra, sa' kungen o
klappade gubben pa axeln. Berg-
strom sjalv var forkyld och tyck-
te inte det gatt sa bra, och det
ville han forklara:

"Det gick daligt att spela i
dag, Ers majestat, for jag ar lia-
som lite skrbvluger i halsen".
Kungen skrattade gott och berom-
de gubben an mer. Bergstrom vil-
le spela och gala en gang till!

Bergstrom var en lang och
statlig man, nagot langre an Gus-
taf V t. o. m., och upptradde for
det mesta i bonjour. Inget undan-

lusar" ocn iiggaioLuu-cn^" »
darefter "Nymanen" pa gamla
Hippen" i Malmo med Rutger
ygren som motspelare, en under-

tid tillsammans med Kalle
Kinch och hans "Blajackor" och
med Egon Larsson som motspela-
re, engagemang vid Riksteatern
och sa vid Stora Teatern i Gote-
borg.

Har har hon gjort succ6 i tre
operor forutom i en hel del operet-
ter. ^

Redan under sin tid hos Kalle
Kinch tankte hon slnta vid tea-
tern men overtalades dS, av den-
ne att f ortsatta. Nu ar hon hel-
Arsanstalld vid "Storan" i G6-
teborg. Nagra nya kontrakt
vagrar hon att skriva under.

P4 sondagskvallen gjorde hon
som bekant en stralande gestalt-
ning av sin helgonroll pa Nyko-
pings teater. Operetten stannar
t. o. m. onsdag. _

tag den har gangen. Bland dem
som fick spela solo for majesta-
tet var ocks& Albert Bostrom, Flo-
da, och Gustaf Wetter, Katrine-
holm, vilken senare bara var "poj-
ken" da.

M5tet med Gustef den VI den
11 maj kommer val inte att fa
riktigt samma pragel, men man
har planer pa att spela upp gam-

|le A. F. Bergstroms egen Tyst-
bergavisa, sager forbundsordfS-

irande Wetter, som erinrar om
spelmannens glada kungamotta-

i gande i Malmkoping.


