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Tisdagen den 9 juli 1957 

i Swn Gunnar Jonsson), Bo Jonsson Grip 
i l . J.«rs" - ' Martannf Gair.be) och Bengt (Bengt Jans-

rr.ec :r. av herr Bos kr.ektar i Erik Eriksson) 

Gunnar Jansson i Kerstins fader 
Peter i. nen även birollernas in-
nehavare skötte si? med den äran.' 
Kör musiken mellan scenerna sva-

rt n :r. vaniisr- | . - ie en avdelning ur Söderman-
- b: -- - Vin - lar. i-s speimansförbund och de. 

p f T Ä r i e c . :-e: behandlade . ; ra» trtisi* bidrog till att övergång-
* * * * a e W n :> Jonsson-Grips arna rr.elian scenerna blev så mju-

• r rektor Thord ! ka som fallet var. 
o - ."- ien kin- ! Aven i övrigt bjöds besökarna 

tiA ett späckat program, varav 
kan nämnas ett anförande av do-
cent Gv>sta Lindeskog, Uppsala, 
och dar perspektivet via hembyg-
den vidgades till att beröra även 
fri a n om atombomben. Den 
ovannämnda avdelningen ur So-
d?-n--a-.ands spelmansförbund 
t>re-««rerade ett vackert knippe 
f och dessutom bjöd 
^ - " t e y U r. v. indrev;.' på en upp-

a* c- h Visans vänner i Atvi-
<l3tv»r* - i va k er sång. Publik-
- U J « z l Ij.-dagen och söndagen 
» t f personer p! barn. 

— — > * e r t vid Vinå# 
fd » ; idagta av ett strå. 

och stora 4sk4darska-
« v det gedig-

i na mc arotsen. 
i Allt sin fan ta-

kt ee honom 
d i r Ull och med 
a t S u ett ungt 

Med Bo J oasson 

Finspångsspelman överraskade 

med sprittande Hörbergspolka 
Välkände Finspångsbon Severin Franzén bidrog vid Hör-

bergshögtidligheten ute- i Olstorp på lördagen, med festens ori-
ginellaste inslag, då han på fiol utförde en polka, som ingen min-
dre än konstnären Pehr Hört>erg själv komponerat. 

Hr Franzén berättade mnan han 
utförde musikstycket de/ss bak-
grund, som också den var ganska 
originell och vittnar om konst-
närstemperament av första rang. 
Historien förtäljer, att Hörberg, 
varit nere i Småland och målat 
e altartavla och kom hem till 
Olstorp på själva julafton. Frun 
i huset skötte lantbruket men 
hade inte hunnit med julbaket — 
hon hade just satt allt brödet i 
den stora tégelugnen, dä maken 
kom hem. 

. "Nu tar du och passar ugnen 
medan jag går ut och fodrar 
korna", sade konstnärens fru och 
gick utan att få något svar. Hör-
berg hade nämligen slagit sib ner 
med fiolen under hakan och. ha-
de av fortsättningen att döma in-
ta, j igpfal tet "ordern". När frun 
kom iö, var nämligen hela stu-
gan full med rök — julbaket var 
uppbränt! Naturligtvis fick Hör-
berg > ig en ordentlig utskällning, 
och som kronan på verket kastade 
matmor ut fiolen genom den öpp-
na dörren. 

Pehr Hörberg gick sakta ut 
med stråken i hand, plockade upp 
fiolen och begav sig sådan han 
var ner till Finspångs slott för 
att hos bruksherren klaga sin nöd. 
Denne tog hjärtligt emot honom. 
"Det var fint du kom — vi skall 
just till att dansa och behöver 
någon som spelar till", sade han 
och Hörberg lät övertala sig att 
stanna. Pa vägen ner till Fin-
spång hade en melodi sprungit 
fram i hans inre, och den spela-
de han nu upp i polkatakt. Och 
så fortsatte han att spela till 
f ram på kvällen, då han kördes 
hem i präktig släde och försedd 
med både julbröd, sovel och dryck. 
På så sätt blev det riktig jul i 

_ det hörbersgska hemmet även den-

Vulkände Screrir. 
exekverar Perr 

na gång — och 
en danslat till. 

I vanliga fall 
från spelman till 
att de tecknades 
Så har emellertid 

I hörbergska polkan. 
com över noterna 

I för alla utoi 
trängt taget vant 
Ut Pehr Hörberg o» 

j positör. Och att hau 
tig sa dan visade 
verin Franzén, da 

1 med polkan och 
i torpsfestens 
| der. 
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