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(Forts, fran andra sidan.)

Med anledning av vSckt fraga om andting av stadsplanen for del av kvarteret
Ardennern inom stadsdelen Mariehall' i
Stockholm tillkannagives harigenom att
handlingarna i detta arende hallas for all
manheten for granskning tillgangliga hos
Stockholms stads byggnadsnamnd alia sockendagar klockan 10—14 till och med tisdagen den 20 augusti 1935.
Stockholm den 13 Juli 1935.
BYGGNADSNAMNDEN. '

Prins Wilhelm gastfri varc
for

S&rmlands

Lotteridragning. spelman.

Vid dragning a Liljeholmens Batklubbs
Lottbat utfoll vinsten a n:r 2098.

A UKTIONER

Storslagen hembygdsfest
och spelmansstamma p6
Stenhammar. •— 5,000 deltagare.
•m-.Ji-i.nB-

'

Stenhammar ar en hogst fornamlig

'

Genom offentlig auktion, som forrattas i Fran St. T. D:s utsande medarbetarc.
overstathallarambetets kansli tisdagen den
FLEN den 14 juli.
30 juli 1935 klockan elva pa dagen, kommer
fasta egendomen n:ris 3 och 4, efter 1810
Musik och dikt ha gamla traditioSrs nummerordning, i kvarteret Skvalberner pa Stenhammar, yttrade stolt
get med adressnummer Brahegatan 6 inom
Hedvig Eleonora forsamling, a vilken fadess slottsherre prins Wilhelm, da ban
stighet enligt bevis av den 12 april 1935 dipa
sondagen talade for narmare 5,000
rektoren Rudolf Nystrom senast erhallit
personer, sormlanningar mest, vilka
lagfart, att till den hogstbjudande forsaljas
i den ordning, som om utmatt fast egendom
i det stralande hogsommarvadret samSr stadgad.
lats pa bans gard for att hb'ra gamla
Tomten ar belagen pS fri och egen grund
och innehaller i areal 710.4 kvadratmeter.
vackra sormlandska latar och meloA fastigheten ar, enligt av vederborande | dier tolkas pa fiolen av bygdens
utmatningsman upprattat varderingsproto- '
skickliga spelman.
koll. uopfort ett bostadshus av sten med
kallare och fyra vaningar, under tak av
Prins Wilhelm halsade stolt och glad
plat, inrymmande:
1) i kallaren: pannrum, pumprum, kolrum, Sodermanlands spelmansforbund, som fitvattstuga, utrymmen for hyresgasterna,
rade 10-arsjubileum, valkommet till Stentre lagerlokaler m. m.;
2) i bottenvaningen: en butik, fjorton rum, hammar, och han gav i sitt varmhjartafern kok, sex toaletter, sex tamburer de och med ovationer mottagna anforanm. m.;
8) 1 envar av vaningarna 1, 2 och 3 trappor de ocksa uttryck for akta hembygdskansupp: femton rum, fyra kok, tva serve- lor, da han, lovprisade spelmansforbundet
Hngsgangar, tva toalettrum, tva badrum,
for dess gagnerika arbete och hyllade
fyra tamburer m. m,;
4) 3 vinden: torkvind. utrymmen^for hyres- landskapets spelman for deras arliga stragasterna; varande i byggnaden indragna
ledningar for varme, gas, vatten, avlopp van att vilja hugfasta ett vardefullt kulturarv inom tonkonstens omrade.
och elektrisk belysning.
Fastigheten, som for ar 1934 asatts ett
Sex dylika spelmansstammor ha tidigataxeringsvarde av 350,000 kroner, har av
utmatningsmannen i saluvarde uppskattats re hallits pa skilda platser inom landskatill 430,000 kroner.
pet, och att de varit vallyckade framgar
Den, som har fordran, varfor egendomen
haftar eller for vilken han eliest ager njula ej minst av det forhallandet att era 25,000
betalning ur kopeskillingen eller har annan manniskor sammanlagt ahort desamma.
ratt, som bor vid auktionen iakttagas, ager Detta visar folkmusikens allt mera vidatt darvid sin ratt bevaka.
I avseende & betalningsvillkoren och till- gade popularitet, framholl prins Wilhelm,
tradet erinras om foreskrifterna i 125, 130 och han ville hari se ett gladjande tecken
och 133 §§ utsokningslagen.
Stockholm i overstathallarambetets kansli pa att den rika och vardefulla samling
av ganglatar och dansmelodier fran forden 29 juni 1935.
gangen tid, som Sormland ager, haller pi
Pa overstathallarambetets vagnart
att bli aven en modern generations egenKNUT ERIKSSON.
/Sten Waller.
dom.
De hundraariga ekarna vid Stenhammar maste riktigt vibrera av musik efter
detta. Det gneds pa fioler och spelades
till aktenskap avkunnas 1 dag f8r forsta latar oavbrutet i fern timmars tid. Spelgangen i foljande kyrkor:
man och prisdomare svettades i solgassct
Sofia kyrka: mellan timmerm. K. V. pa tribunen, medan den tusenhovdade
Scotte och Marta Josefina Ernlund; montoren F. E. Wetterberg och Anna Helny Vil- publiken ljuvligt och lattjefullt kompade
helmina Eriksson; fabrikor. J. A. Petters- i grongraset runl; omkring, njoto av muBon och Elsa Anna Margareta Akerblom.
Tyska kyrkan: mellan teknikern H. F.
Rau och Hedwig Erna Elsa Kniitter.

Tillman o. Gosso
togo

\

LYSNING

i Sundbyberg
Villa vid Darnvdgsgatcm
svart harjad av eld.
En haftig eldsvada utbrot strax efter kl.
12 pa sondagen i en tvafamiljsvilla vid
Jarnvagsgatan 96 i Sundbyberg. Da det
visade sig svart att slacka elden tillkallades hjalp fran Stockholm, varifran brandkaren ryckte ut med en motorspruta. Vid
ett-tiden sag det ut, som om villan ej
skulle kunna raddas. Brandmannen arbetade emellertid energiskt med flera
slangledningar och lyckades begransa el-

C. A. Olsson, Kappsta, som fick
pris for en egenhandigt komponerad polska.
siken och konsumerade laskedrycker i
omattlig mangd. Prins Wilhelm hade som
festplats upplatit det av sjon Valdemaren
kringflutna utomordentligt vackra park*omradet Holmangen, som med sitt statliga
ekbestand, sina friska grasmattor utgor
en verkligt furstlig tillflyktsort for en
friluftsdag i naturen.
Detta ar upprlktigt sagt min Oigonsten, yttrade prins Wilhelm till festkommittens utsande, men jag har inte kunnat
neka Sodermanlands spelmansforbund att
fa valja ut just denna plats. Jag visste,
att det skulle "komma mycket manniskor
hit, ech har just i denna park ha de utrymme och bor kunna ha det trivsamt.

festplats.

och innehaller i areal 710.4 kvadratmeter.
A fastigheten ar, enligt ay vederborande
utmatningsrnan upprattat varderingsprotokoll, uoofort ett bostadshus av sten med
kallare och fyra vaningar, under tak av
plat, inrymmande:
1) i kallaren: pannrum, pumprum, kolrum,
tvattstuga, utrymmen for hyresgasterna,
tre lagerlokaler m. m.;
2) i bottenvaningen: en butik, fjorton rum,
fern kok, sex toaletter, sex tamburer
m. m.',
8) 1 envar av v&ningarna 1, 2 och 3 trappor
upp: femton rum. fyra kok, tva serveringsgangar, tva toalettrum, tva badrum,
fyra tamburer m. m.;
<
4) & vinden: torkvind. utrymmen^for hyresgasterna; varande i byggnaden indragna
ledningar for varme, gas, vatten, avlopp
och elektrisk belysning.
Fastigheten, som for ir 1934 asatts ett
taxeringsvarde av 350,000 kroner, har av
utmatningsmannen i saluvarde uppskattats
till 430,000 kronor.
Den, som har fordran, varfor egendomen
haftar eller for vilken han eljest ager njula
betalning ur kopeskillingen eller har annan
ratt, som bb'r vid auktionen iakttagas, ager
att darvid sin ratt bevaka.
I avseende & betalningsvillkoren och tilltradet erinras om foreskrifterna i 125, 130
och 133 i§ utsokningslagen.
Stockholm i overstathallarambetets kansli
den 29 juni 1935.
Pa overstathallarambetets vagnart
KNUT ERIKSSON.

/Sten Waller.

LYSNING
till aktenskap avkunnas 1 dag for fSrsta
gangen i foljande kyrkor:
Sofia kyrka: mellan timmerm. K. V.
Scotte och Marta Josefina Ernlund; montoren F. E. Wetterberg och Anna Helny Vilhelmina Eriksson; fabrikor. J. A. Pettersson och Elsa Anna Margareta Akerblom.
Tyska kyrkan: mellan teknikern H. F.
Rau och Hedwig Erna Elsa Kniitter.

vackra sormlandska la tar och melodier tolkas pa fiolen av bygdens
skickliga spelman.
Prins Wilhelm halsade stolt och glad
Sodermanlands spelmansforbund, som firade 10-arsjubileum, valkommet tall Stenhammar, och han gav i sitt varmhjartade och med ovationer mottagna anforande ocksa uttryck for akta hembygdskanslor, da han lovprisade spelmansforbundet
for dess gagnerika arbete och hyllade
landskapets spelman for deras arliga stravan att vilja hugfasta ett vardefullt kulturarv inom tonkonstens omrade.
Sex dylika spelmansstammor ha tidigare hallits pa skilda platser inom landskapet, och att de varit vallyckade framgar
ej minst av det forhallandet att c:a 25,000
manniskor sammanlagt ahort desamma.
Detta visar folkmusikens allt mera vidgade popularitet, framholl prins Wilhelm,
och han ville hari se ett gladjande tecken
pa att den rika och vardefulla samling
av ganglatar och dansmelodier fran forgangen tid, som Sormland ager, haller pS
att bli aven en modern generations egendom.
De hundraariga ekarna vid Stenhammar maste riktigt vibrera av musik efter
detta. Det gneds pa fioler och spelades
latar oavbru'tet i fern timmars tid. Spelman och prisdomare svettades i solgasset
pa tribunen, medan den tusenhovdade
publiken ljuvligt och lattjefullt kompade
i grb'ngraset runt omkring, njoto av mu-

Fotogenkok
vallar brand
i Sundbyberg
Villa vid 3arnvagsgatati
svart harjad av eld.
M,
En haftig eldsvada utbrb't strax efter kl.
12 pa sb'ndagen i en tvafamiljsvilla vid
Jarnvagsgatan 96 i Sundbyberg. Da det
visade sig svart att sla'cka elden tillkallades hjalp fran Stockholm, varifran brandkaren ryckte ut med en motorspruta. Vid j
ett-tiden sag det ut, som om villan e;
skulle kunna raddas. Brandmannen arbetade emellertid energiskt med flera
slangledningar och lyckades begransa el-

En bild fran brandplatsen.
den till den ovre vaningen, som dock blev
fullstandigt spolierad. Aven den nedre
vaningen blev svart skadad av vatten.
Villan agdes av kontorstjansteman O.
Nohlberg, som fick storre delen av sitt
Ib'sore forstort.
Eldsvadan uppkom genom explosion av
ett fotogenkbk, som herr Nohlbergs mor
var i fa'rd med att tanda i ovre vaningen.
Hon undkom utan skador.

Skogseld vid Beateberg
i Huddinge.
Huddinge brandkar fick pa sondagseftermiddagen rycka ut till Beateberg vid
Drevviken, dar en skogsbrand uppstatt
ungefar 300 meter fran garden. Genom
raskt ingripande av tillskyndande personer avvarjdes all fara for antandning av
garden. Efter tre timmars arbete var
elden slackt, men da hade ungefar ett
tunnland skog nedbrunnit.
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C. A. Olsson, Kappsta, som fick
pris for en egenhiindigt komponerad polska.

siken och konsumerade laskedrycker i
omattlig mangd. Prins Wilhelm hade som
festplats upplatit det av sjon Valdemaren
kringflutna utomordentligt vackra parh»omradet Holmangen, som med sitt statliga
ekbestand, sina friska grasmattor utgb'r
en verkligt furstlig tillflyktsort for en
friluftsdag i naturen.
Detta ar uppxiktigt sagt min 8gonsten, yttrade prins Wilhelm till festkommittens utsande, men jag har inte kunnat
neka Sodermanlands spelmansforbund att
fa valja ut just denna plats. Jag visste,
att det skulle "komma mycket manniskor
hit, ech har just i denna park ha de utrymme och bor kunna ha det trivsamt.
Jag vet, att mitt gras blir nedtrampat och
att det ar oundvikligt en sadan har dag
att det ocksa blir nedskrapat, men graset
vaxer igen och min inspektor far i morgon satta folk till att plocka upp alia papper och mmeralvattenskapsyler som nu
ligga utstrodda i terrangen.
Data
Det var tydligt, att det camping- och
fort
lagerliv, som var forenat med spelmansDa
stamman pa Stenhammar i sjal och hjSrta gladde Sormlandshertigen. Han var
road av att fa vara vard for sa manga
sbrmlanningar pa en gang, vilka nu gas- och 81-arige Bergstrb'm i Tystberga till;ade hans gard och njoto av den gudabe- jublades spontant, nar han tradde fram
nadade sommardagen i det underbaraste och med klarare stamma drog sin Gokskote naturen 1 sitt basta bgonblick har polska an da han for nagra ar sedan gol
den for kungen pa Marma hed. Familjen
att bjuda.
Spelmansstamman startades kl. 1 pa Gustavsson i Vingaker med sina fyra
middagen. Ett 60-tal spelman fran skil- barn, dottern Gerda och tre soner i 40da trakter av Sodermanland hade infun- arsaldern, skordade ocksa stormande binit sig, atskilliga av dem gamla, granade fall for sina brudmarscher, valser och
polskor samt spelade samstammigt med
skankt Sormland manga saregna och var- takt och klam i gammal god spelmansdefulla latar och melodier. Spelmans- anda, for att citera professor Sven Kjellorbundets ordforande godsarrendatorn strom, vilken satt som prisdomare och
var Hultstrom pa Forss holl halsningsta- skinande rod och varm och godhjartad
et och landshovding Sederholm oppnade delade ut eloger och kommentarer till de
tamman med ett anforande, dari han er- tavlande. Programmet arbetades igenom
nrade om spelmansforbundets 10-arsju- i frisk takt med herrar Hultstrom och
ileum och tackade alia goda krafter in- Ernst Granhammar som konferensierer.
om forbundet. Dess verksamhet har glatt Det virvlade av polskor, ganglatar, brudoch forenat oss, yttrade landshovdingen, latar, valser och marscher i samspel och
vi vanta goda frukter av dess arbete i erikelspel, den ena vackrare och mera
originell an den andra. Som mellanspel
framtiden.
Sa foljde nagra sangnummer av Flens kom sa prins Wilhelms hogtidstal samt
sangargille, och darefter satte man i gang uppvisning av ett folkdanslag fran Eskilsmed fiolerna. Det blev bade uppspelnin- tuna. Prins Wilhelm talade bade om
gar ay aldre kanda latar som egna lat- folkmusiken och hembygdsrorelsen och
kompositioner. Favoriterna appladerades, ian berattade ocksa litet om Stenham-

mar, dess gamla anor och dess historia. tavlmgen utdelades sex priser. Forstc
Ingen kunde ju gora detta battre och ve- priset, ett hederspris skankt av prins Wilderhaftigare och mera hb'gstamt lyriskt
helm, erb'vrades utav Richard Ahlberg
tolka gardens gamla b'den an han. Han
slutade si med att annu en gang spela pa Skoldinge, for tre latar, en polska, er
hembygdskanslornas strangar. Han fram- menuett och en ganglat. Andra prisel
holl bl. a. att den tid dess battre ar for- gick till kommunalnamndsordfbrander
liden, nar begreppet hembygd var syno- Karl Axelsson, Floda, for hans polska
nymt med museialt betonad hembygds- "Kexelmossen", och ovriga fyra pristagavard. Rbrelsen har blivit positiv och livs- re voro i nu namnd ordning: Gunnar
bejakande i stallet for negativt kuriositets- Olsson, Eskilstuna, for en gammal poLs'ia,
betonad, yttrade han. Den har blivit en Oskar Sundqvist, Eskilstuna, for en lat.
appell utover partistrider och dagens dis- vidare Hugo Sten, Eskilstuna, for en
kussionsfragor till menige man att sla ganglat och slutligen 82-aringen G. J.
vakt om det som bor ligga varje svensk Anderssdn, Katrineholm, for en polska i
narmast om hjartat: hemmet och bygden gammal god sodermanlandsstil, som prodar han fotts, fostrats och gjort sina in- fessor Kjellstrom anmarkte.
satser till det allmannas basta. Lat oss,
I uppspelningen av latar erb'vrades forslutade prinsen sitt uppmarksamt ahorda sta pris, aven ett hederspris skankt av
anforande, varna om var vackra sorm- prins Wilhelm, av Gunnar Olsson, Eskilslandska hembygd, dess minnesmarken och tuna, och narmast foljande voro: Albert
traditioner, dess leende natur och skilda Gustavsson, Vingaker, jamte hans fyra
kulturyttringar, dess musik och handa- barn samt A. T. Bergstrb'm, Tystberga,
slbjd.
Richard AhJberg, Skoldinge, A. Wester,
Festen avslutades vid 6-tiden pa efter- Vingaker, och Oskar Lundin, Nykb'ping.
middagen med prisutdelning, som forrattades av prins Wilhelm. I kompositions-

