Vid tillfället fick sju spelmän
motta Hälsinglands spelmansförbunds plakett med diplom för 50årig spelmansgärning. De hade varit med vid den första hälsingestämman 1909. Välkände spelmannen Jon Erik Öst överlämnade förtjänsttecknen.

som slutligen utbringade ett leve för från Ohnbacken till Långnäs varvid
över 200 hembygdsklädda spelmän
traditionen i Hälsingland.
andra deltog. Här ovan ses BollVidare höll rektor Israel Jonzon och
spelmanslag i täten för dräktfrån Forsa ett tal varvid han anknöt näs.
paraden.
till bl a' romantiken och hem- De sju spelmännen som fick motbygdskänslan. Han påminde också ta förtjänsttecken var J E Forslin,
om att Långnäs blivit en historisk som numera bor i Borgsjö i Medelplats för Bollnäs — det var där den pad, bröderna Oskar och Edvin
Vid jubileumshögtiden talade lands- första spelmansträffen ägt rum.
Bergkvist, numera bosatta i Järvsö
antikvarie O. Källström, som kort Programmets höjdpunkte var de och Lottefors, Näs-Erik Olsson. Edsoch koncentrerat gäV uttryck åt sin musikaliska inslagen. Det kolossala byn, Anders Wallin, Hertsjö, Manne
glädje över bevarandet av folkmu- spelmanslaget framträdde och vida- Eriksson, Forsa, och Manne Olsson,
siken. Hälsingarnas hembygdskänsla re presenterade Jon Erik Öst en del Sunnerstaholm i Bollnäs. Den äldste
av dem är Näs-Erik Olsson, 82 år
var en god barriär mot mekanise- grupper och korporationer.
ringen på området, menade talaren, Högtiden föregicks av dräktparad gammal.

F O L K E T Lördagen den 25 full 1959

Folkdanslag från Katrineholm
gjorde succé på tysklandsresa

"Väva vadmal", Vingåkersdansen och Oxdansen slog särskilt an på den tyska publiken under det besök som
NOV:s folkdanslag nyligen
avslutat i Tyskland. 34-mannatruppen kom hem till Katrineholm natten till fredagen
efter en två och en halv veckors färd under vilken man
gjort nio bejublade uppvisningar.
Med sig hem hade NOV-arna
förutom gåvor av olika slag en
skriftlig hälsning från borgmästaren i staden Halver till borgmästaren i Katrineholm. Värdar under besöket har varit Halvers musikantengille, i fjol NOV:s gäste
i Katrineholm. I Halver bodde katrineholmarna en vecka inkvarterade hos tyska familjer och där
mottogs man också oficiellt av
stadens myndigheter i rådhuset
och fick gåvor och traktering.
Uppyisningar har hållit i flera
städer, däribland Dortmund, Wup-

Gullan Lindström, Katrineholm.
pertal och Eberbach am Neckar.
I flera fall togs man emot av borgmästarna och fick motta presenter av respektive städer.
En färd utefter Rhen och genom
Moseldalen hörde till de upplevelser ingen glömmer 1 brådrasket,

men kulmen på färden blev ändå
besöket i den ringmursomgärdade
staden Rotenburg, där ingen tycktes ha ändrats sedan medeltiden.
Där dansade man högst inofficiellt på gatan utanför ett värdshus, vilket gjorde värdshusvärden
så glad att han bjöd på förtäringen.
Avskedskvällen 1 Halver dansade man på en gräsmatta utanför
rådhuset inför stor och entusiastisk publik. Hela 13 danser trådde
man innan publiken blev nöjd. Så
varmt som det var skulle ingen av
de molskinnsklädda dansörerna ha
orkat mer.
Till 1961 planerar NOV-arna att
på nytt inbjuda Halver musikantengille till Sverige, berättar ledarinnan Gullan Lindström. Då skall
man tillsammans med dem resa
upp till ungdomsringens stämma
i Östersund. NOV-arna vill visa
sina gäster att det finns höga berg
även i Sverige.

