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Var om inte i hembygdsmiljdn, Hallsberg skulle Evert Sahlberg,
1974 ars kulturprisinnehavare i Hallsberg, posera. Har spelar
Evert Salbolaten.

Hallsbergs-spelman
Jlck kulturstipendium
Evert Sahlberg, Hallsbergs
riksspelman, bar av Kulturnamnden i Hallsberg fatt 1974 ars
kulturstipendium. Det kommer
att delas ut vid invigningen av
Hembygdsgarden den 9 juni.
— Det var mycket gladjande,
berattar Evert Sahlberg, som mer
an de fiesta kan den gamla folkmusiken och kanner till alia de
gamla latarna fran gangna sekler.
— Det ar trevligt att det borjar
komma ett intresse for folkmusiken bland var ungdom, sager
Evert Sahlberg, men det ar inte
nog. Skall den gamla folkmusiken
kunna foras vidare maste man
lyssna till den och komma ihag
den, ty man spelar inte folkmusik
bara genom att spela efter noter.
Da beskedet kom skrev Evert
Sahlberg en lat kallad Hallsbergsvisan som han visade upp for Allehanda samma dag den forfattats.
Det var sprittande toner och en
utomordentligt fin text av den 72arige riksspelmannen.
Allehanda kommer att narmare
•presentera riksspelmannen Evert
Sahlberg som pa 1930-talet turnerade runt om i Europas huvudsta-

der och gav konserter tillsammans med en annan spelman Bernhard Svensson. Det blev musik
for kungligheter och andra uppsatta personer.
Evert har inte bara varit spelman, han har i hogsta grad varit
bade textforfattare och komposi
tor av folkmusik och har tecknat
ned manga gamla latar. Dessutom
stod han under en tioarsperiod
bakom
arrangemanget
vid
midsommarfirandet i Riseberga.
— Det var ett vagspel, vi hade
inga tillgangar, berattar Evert,
regnforsakringar hade vi inte rad
med. Vi hoppades pa vackert vader och mycket folk. Sa blev det
ocksa och folk kom i tusental.
Har den forsta versen av Hallsbergsvisan skriven av Evert Sahlberg tillika tonsatt den 10 ma;
1974:
Vinterns kyla med sno och is —
byts i varluft och sommarbris
Efterlangtad sunnanvind — kom
nu till oss och smek var kind
Bud fran Sodern du till oss bar —
om harliga solskensdagar
Sommar, vi har dig sa hjarteligt
ka'r — du ger at oss allt vi begar.
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