Femtio speleman
- STOCKHOLMS DAGBLAD

spelte for prinsen i kungens slott.

Mandagen den 9 Juli V
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Pa bilden synes prinsen med ett par smd sormlandsflickor, Vila Forsberg i Vadsbro, pa knaet, och Margareta Knutsdotter fran Oxelosund
vid sin sida. Bakom dem hr Dencker och t. h. halsingespelmannen Jon
Ost och en speletos fran hans hemtrakt.

Femtio spelman
spelte...
(Forts, fran forsta sidan.)
alia gamla vackra lafcar och melodier. Och
sora festplats hade man fatt sig upplatet
det vackra parti av Tullgarns stora tradgard, som ligger strax invid kavaljersflygeln.
Mellan hogresta hangbjorkar och lummiga lonnar och askar, vari faglarna
kvittrade, var spelmanstribunen rest. Sa
man hade kanslan av att befinna sig i en
miljo av akta sormlandsnatur. "Var doftar,en blomma sa skon, sa skon, var
sjunger en fagel sa nojd, sa nojd", citerade kyrkoherde Carl Andeer i Sorunda
skaldens ord da ban vackert och ho'gstamt
talade om hembygden for den tusenhovdade skaran.

Storspelman fran hela
Sormland motte.
— Det bar ar idealvader for en spelmansstamma, sade Sven Kjellstrom, som satt pfl
tribunen och satte poanger for de olika uppspelarna. Det fir inte for gassigt, ingen
blast och ingen avat, som vi sager i Halsingland. Avat ar my?g pa halsingska, Starkt
solsken ar inte bra for fiolerna, pastod den
larde musikprofeasorn.
Men ratt som det var sa blev det i alia
fall stralande solsken over festfinalen. Just
dfi. hade ocksi prins Wilhelm kommit. Han
tog plats bland spelmansgubbarna och gladde
sig at deras latar och appladerade svungen,
varmed de gnedo fiolerna och stampede tak-

Nazister o
en del oroli^
dagseftermidd
hallit tiUstand
ratiden, och da
dra personer sa
Nagra talare
lugnt till en bb'
emellertid en del
och dessa borjade
Internationalen s,,
vad man kunde for
ka talarna. Slutlig
bollslag fran Alvsjo,
i Huddinge. Dessa
sig till det kommunisti
ket tilltog.
Men nu var motet ocl
bollspelare och motesdelt
resa sin vag — med
inne i vagnarna fortsattes
emellertid inte resulterade
samheter.
— Det hela fb'rlb'pte tarn
bonstaterar Huddingepolisen, _
motesdeltagarna har att vanta
att han var kladd i nazistisk
vilket ej ar tillatet. Polisstyrkan
racklig pa motesplatsen.

Prifts Wilhelm i samsprak med 78arige spelmannen C. E. Eriksson
fra>n Skoldinge. T. v. spelstdmmans
yngste deltagare, 11-arige Evald
Lonnberg fran Eskilstuna.

Denbildskone
dynamitarden
sedd stan.

I Tullgarns slottspark holls spelmansst'amma och hembygdsfest pa sondagen.
Over tre tusen soimlanningar hade samlats pa den kungliga festplatsen, och ett
50-tal spebaan i alia aldrar fran landskapets olika socknar upptradde i a'del
tavlan med sina felor. Det var Sodermanlands spelmansforbund, som efter att
ha hoppat over ett ar pa nytt ordnat all•gefest med uppspelning av bygdens

ten. Prinsen hade p& sondagen manga jarn
i elden i sitt landskap. Han kom fran sangarfb'rbundets fest i Mariefred och hade
forut besokt gymnastiklagret i Malmkb'ping,
Spelmansstamman pa Tullgarn var hans
tredje etapp och sedan aterstod honom att
fort bila ivag hem till Stenhammar och vara
med pa Flens skyttegilles fest i hans agandes vackra hage.
Uppspelningarna, som borjade klockan 1
pa middagen, p&gingo till 6-tiden. Han hade
Fraste genom Nygatan i bil
hogtalare i en stor bjork sa att fioltonerna
Polisen beordrad
Ijodo vida ut over parken, och bade kyrkoherdena karnfulla tal och "Mor i smorkulatt spana.
las" — alias froken Ester Asklund — roliga bygdehistorier uppfattades utmarkt var
Bildskone Bengtsson ar i stan — atman an befann sig.
tinstone misstanker man det. Fbljden ar
Av spelman voro landstapets alia kanda
nx,l«. i
i
o
, t varenda poliskonstapel h a r instruestorheter narvarande. Dar var gamle nitDodsolycka I sagverk. ,s att Mlla 5gonen bppna, for den
tio&rige Anders Andersson i Lestringe, han
SUNDSVALL den 8 juli. delse dynamitarden skulle dyfea upp i
som spelade for kungen p& hans 75-&rsdag.
(TT.) 50-arige hemmansSg. E. Orwimlet.
Han skotte nu fiolen lika galant som da,
men efter slutad uppspelning for han ge- strom i Algered, Gnarp, traffades under jlang rad av sprangda kassaskap
a-o- o«
f>c,h
mindre snorvpTlr
sagverk av
en -rvior,^,,
planka I L ^r BeT1gtssons vagar kors och
nast sin vag hem igen, sa prinsen fick inte arbete id ett mindr«
raka honom. Dar var vidare attioarige Berg- i huvudet, varvid han skadades sa svart
.idet. Huvudstaden bar han dock
strom i Tystberga, som ocksa triumferat att han pa lordagskvallen avled pa lasargfalligt undvikit. Senast ma.n
med sin fiol infor Tullgarns hoge herre. Det rettet i EDudiksvall. Han efterlamnar
yrlunda sakerhet sag och igen
vair vid Malmkopingsstamman haromaret, da familj.
Bergstrom gjorde succ6 med att imitera go- publiken, som hela tiden troget stod samForts, pa sjunde sidan.)
ken nar han spelade den bekanta sb'rmland- manpackad p& festplatsen, holls av Spelska gokpolkan for kungen. "Vem var det som mansforbundets ordforande, godsarrendator
gol", sa kungen. Jo det var allt jag de, sa Ivar Hultstrom och professor Kjellstrom
Bergstrom. "De gjorde du bra", tyckte ma- talade vackert om folkmusiken som en kuljestatet. Ja, inte n&ge vidare, invande Berg- turell rikedom. Men mest lyrisk var kanske
strom, for ja e allt lite skrovlier i halsen. kyrkoherden sjalv, som i sitt fb'redrag ciDetta var i forbigaende en historia om terade bade Heidenstam och Oscar Stjerne,
Bergstrom. Sa kommo pa tribunen sjuttio- Froding m. fl. da han sb'kte forklara hemiringarna O. E. Eriksson i Skoldinge, Pers- bygdskarlekens psykologi. Han gjorde det sa
son i Ja'rna, Olsson i Kappsta m. fl. av enkelt och naturligt men pa samma gang
provinsens kanda storspelare. Och de fingo s& hogstamt och vackert, att man inte bei programmets fortsattning konkurrens av hovde vara sormlanning for att kanna sig
en hel rad yngre "gubbar", omvaxlande med gripen.
unga man och pojkar ned i konfirmationsSedan professor Kjellstrom justerat sina
aldern. Den allra yngsta i laget var 11- intryck av uppspelningen med de poanger
arige Evald Lonnberg fran Eskilstuna. Han som de bada andra prisdomarna — Fiolblev dagens publikfavorit, inte bara for att byggarforbundets ordforande, hr Ernst
han var yngst, utan darfor att han skotte Granhammar och handlanden Carlsson i
fiolen som en hel karl. Prins Wilhelm var Stratjara — hade satt, blev det prisutdelriktigt nojd med det unga Sormland, nar ning. En hel rad av spelmannen fingo sina
han satt med ett par sm&toser pa Stta ar tennpokaler med spelmansforbundets medalj
i knaet och lyssnade till den lille duktige pa, och de yngre, som i allmanhet icke fingo
bytingens latspel. Med stor begeistring hal- pokaler erhollo diplom och lyckb'nskades av
sade publiken familjen Johansson i Katrine- professor Kjellstrom till god fortsattning.
holm. Det var pappan sjalv och hans b&da S& avslutade hr Granhammar, sjalv sormdottrar Dagmar och Anne-Marie, som i ut- lanning, festen med att la'sa en av honom
markt samspel tolkade dromspelmannen sjalv skriven statlig dikt, som innebar hyllWidmarks polskor m. m. Gott samspel och ning till hembygd och speleman.
klammig takt hade bade gubbar och pojkar
En gastroll vid stamman gjorde den kan.i sig, och man tyckfee det riktigt gnistrade de halsingespelmannen Jon 6st fran Unom strakarna p& Ahlbergs i Skoldinge och dersaker. Han upptradde ooksa med sin
Forsbergs i Vadsbro fioler nar de spelte kvinnliga partner, en fjardingsmansdotter
polskan om hur Skam hamta Pinntorpa- 'ran Salsingland, pa "allman begaran".
frun fr&n Eriksberg.
Sormlanningarna voro alskvarda mot dem.
Uppspelningarna gick i tre repriser, kon- De struntade i lokalpatriotismen och klapferencierskapet skottes fortraffligt av folk- pade hardare i handerna niir Qst, som har
hogskollararen fil, kand. Nils Dencker och skScleppelarkalufs och pulikvana, fattarlo
folkskollarare Gustaf Vetter i Katrineholm. !iolen och spelade sin stora truraf "Fiolen
Till varje nummer som spelades fick man rain" i klangfull samtakt med sin flicka.
en liten upplysning, en kort karaktaristik
—bie.
om lat eller upphovsman. Halsningstalet till

(Forts, pa sjunde sidan.)
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Av folkskolinspektor
OLOF RAMS3D.

