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gav
Forts, fr. sid. 1.

med *Du gamla, du
iommardansen trad-

nntardageii
atnat bctydligt, da
1 borjade pa Mal-

de alia platser, aven
llbesatta. Hr Hult-
ntliga valkorrma och
m av speiemannen

proven for
med

Ijellstrom i spetsen.
i namnden red. Olof

co liar are G. Wetter
Carlsson. Uppspel-

.v d^67-arige Blom-

.na,Wh sa foljde 84-
fran Tystberga, pigg
;an spelade bl. a. sin
livliga applader. 82-
;on Iran Hallefqrsnas
pa stamningen. Han

len det hjalpte inte.
.gsprofessorn:* Kjell-
domare Wetter fingo
.blev inte 'riktigt bra,
n. lagt sin hand pa
len sen gick det. Liv-
b'ley ocksa den yngste
. 11-arige Marianne
'Flen." bet var forsta
.eltog, meri tosen yar
ultstrom hoppadeg'ta

:; Sa Ib'ljde
rv, ;till dess

h fpranleddc sprangr
:rhyddan.;; ;'.. ,.-*

4fl^'

i^ne, v a i n e r tagel fortsat-
n ftdeUaJaij'en 'iuti?
a. sida). Elt roligt in-
n hcl del barn, pcksa-i
•,' gatt ut for. att so nar
hans lillc son komino.

I Starkt intryek och fa
i ej jilrogp sig4i11mmn!?3
»Viia f rui^K?^ h%ig
>taf Adolfs imkpnist till
piskl och vackerl skild-

ustoriska taget ugplosts
t ill allsSng lander^ fled-

tsangare ^Ibjcrg^'Xief
i alia mcd.'bch icdaren

ann dragkampen
isby-Oppunda
im "ii ̂ a m'^^n^- •-. V •'
iRcri f orekohv 'Qragkamp

Rekt. Kjersens hogtidstai.
' .Har kom turen till rektor Kjersen
fran Wiks lolkhogskola, som skulle
halla hogtidstalet. Det blev ett kixrn-
fullt och livligt senterat tal. Vi ha
samlats p& arets ljusaste dag, sade
talaren. men inte bara darfor, utan
for att lyssna till tonerna. Lat oss d§.
i storsta hast paminna varandra om
hur dessa toner kommit till. De koui-
mo till under en tid d^'-man visser-
ligen som r.u hade bade andligt ljus
och poiitisk frihet, men da man ocks&
agde ett tredje, namligen varme. Man
agde ett hem och en "hemlivets varme,
som vi ej kanna till. Vi kanske ir.te
tankt pa uttrycket »vid hemmets
hards-, men detta var en verklighet
da. Vid harden samlades man, sjong
och spelade. Har foddes melodierna
och har bevarades de till eftervarlden.
Den sakra svenska stilkanslan, som bl.
a. framtrader i musiken, utbildades i
hemmets vra. Mycket har forlorats
av var't gamla. kulturarv och vi ha ej
rad atfmista mer. Det f aims fen tid,
d£ man i vara bygder brande fiolerna
och overgick till dragspel eller gram-
mofon.! Radion vralar ut s. k. musik,
som gor att man vanjer sig av^med
att sjalv skapa nagot. De besynner-
ligasteInstrument och melodicr fram--
foras och vara svenska pojkar spela i
^Mississippi band* el! ".'Black. band»
m. fl. kbnstiga »musi
P&, tiden att vi vrak;
dade s^nak och lyssn.
spr£k" Jldant vi f at;
dier o l&tar eller
rande

pelb/'Det ar
denna fbrvil-
tonernas ege^
i vara irielo-t
den inspire|,

Ef ter
f ria> o^ s^ lorekom en
till desf att
standaSUnder den paus* jsom" aippkqrr
anlande|prinS Wilhelm pch blah^adj
sig i vMlet., Brudpar och fbljle^allt
de upp!.€Kyrklunden 'och't&ga-de^inea
'ana i teten genom samhallet tillvla-|
gerhydMn, dar brollopsmaltiden in-|
togs. .-4 .. •.. , , . . . . ; . - • ; " , -

Hyddan var fullsatt pch i alias
intogo Mlsingeborna sin -brpnopsm&H
tid, under det speiemannen underhbl-
lo. Sedan surmjolken inmundigats,
framtradde Delsbostintan och forkla-

** . -; ' -

rade^'cl^lblika 4 cefemonier, srom ' skulb
fo^a/inttna de tv& voro lyckpgfiri glf-
ta. inom parentes var bruden'm^'ckfet
sot och Wrudgummen verkade en smula
b'lyg. F6rst kom det objudna. gaste'r
s. k. »kngtare»", som stroko kririg knur
tarna och garna ville ha med ay'
Iagriad(j]|. ,,pe, voro
.och' :,&|||es6kande
e.tt ^aSl̂ ; be^yar att trosta;
tande telningar, d&

uppe i Delsbo. Efter brollopet foljde
prisutdelningen, som iorrattades av
landshovdingcn. Forst yttrade profes-
sor Kjellstrom nagra erkannsumma
ord om Spelmansforbundet och spele-
rnannen och s&, fick man sina pris
hjartligt appladerade. De gamla vete-
ranerna omklappades av landshov-
dingen, som tyckte, att de voro sar-
dcles vitala. Kr Hultstrom kom sedan
med den forklaringen att musiken gor
raanniskor unga och pigga, sa de sa'.
Leve hojdes for pristagarna och det
hela avslutades med »Du gamla, du
fria».

Pa Malmahedcn maste broliopet ga
annu en gang for att alia skull e fa se
hur det gar till att gifta sig i Delsbo.
Vidare spelade halsingespelmannen
till kl. 9 em., och d& var tid att fort-
satta med allman dans, som pagick
till sena timmar i lagerhyddan.

Fo?kskol8ai:*are
Katricneho!in fick fin

i iof i gava.
Vid en privat festlighet midsommar-

dagens kvall for stammans ledning m.
fl. overlamnades till folkskollararen
Gustaf Wetter i Katrineholm en syn-
nerligen fornamlig gava, namligen en
f iol, byggd av f iolbyggaren Gustaf
Ekstrand, Vendelso. Gavan atfoljdes
av ;en skrivelse fran Sverges fiolbyg-
garforbund, vari meddelas att hr Ek-
strand velat overlamn'a fiolen som en
gava till'hr Wetter for hans intresse-
fylida arbete for folkmuGikeji.
•^Hr " Ekstrand belonades med den
hpgsta/ utmarkelsen vid den nyligen
hallna "utstallningen av svenskbyggda
Efipler i" Stockholm, och det instrument
!han nu skankt hr Wetter betecknas
«6rfi ett synnerligen gott instrument.

Prislistans
PB:':̂ P -̂ -' • •

Pet av Svenska ungdomsringen for
•bygdekultur inrattade riksspelmans-
jharket tilldelades foljande personer
&tf<)ljt av diplom for gott framforande
'ay; gamla latar:
• Silverinarket tilldelades " Richard
ABlber^, Skoldinge, (51 ar) lamte di-
plom \ for utmarkt framforande av
gamla.* latar.
} -Bronsmarket tilldelades foljande,
vilka R.yen erhollo diplom: Hugo Pet-
tersson, Eskilstuna, (45 \r), Sven Fprs-
.berg, Vadsbro, (46 ar), Hjalmar Bjprk-
lund, Oxelosund, (67 &r); Karl Eriks-
sot)i;:Hal]berga,'(46 ar),.J..A. Thorsell,
/Skogstorp, (57 a r ) f c , Gustaf Ohlsson,
'Skogstorpsstugan, "Jullta, "(53 ar).
"Diplom - for gott spel och goda latar
tilldelades Nils Bergholm, Eskilstuna,
(38 &r). Diplom for §,dagalagt intres-
se for folkmusik erholl Axel Anders-
son," Vadsbro, och Axel Axelsson, Hus-
tjiyVerhP 11 diplom for yisat intresse fdf
peyarande av sormlandsk , folkmusik,

tligen erholl Ann-Marie Jo^
. Katrineholm, diplorn for yatv
l och visat intresse for folk-?.

musiken. - , ,

Vackra resultat up

Intet av cle s-moderna* mede
Iv.iiginflanamation som undfr ;
ar i riklig man provats pa d(
gande autalet lunginflamma
som vardats pa medicinska klir
Lund har visat sig vara av avg(
betydelse for att minska dodlig
framhaller professor Sven In
Lund i ett utialancle' for £. D. S.
har fatt vara bercdd p& att vart
eller fjarde fall som inkomm
kliniken lett till dodlig utgang

Socknen...
Forts, fr. s

hade vitlarc undorlalit "att tmd
crlii.^ga do skolav^iftor, som del
avtal 'hado att erliigga till sta
fortsattningsskoleiindcrvisning
socknon skolpliktiga barn. M
var att fa 'iiven dcnna skuld a'
med stadcn. Aven pa annul :
sockncn under 193C lyckals
skuld^surama avscviirt.

Stadskamrerarcn mbddelar ^
skm-elsenj t. alt • kommunalnar
Stora 'Malm i sin Till stadc'n <
na'de redogorelsc for tillgan
skulder forci^og, «n del »lillraU
den>, soui niinskade tnigSnga
dkade skulderna i janif'0rels^fn
slritct pr 31/1:2 493C- îM|san
dena iiK-llan dekgeriide -fiick es
socknen -gora eftergift^r yj'a
lagt 19,000 krr«iBl a. minskat
skulden vid C6rhandrmgarna:m
kro Trotsvdctta .anscr st&clskai
uppgoreteeri for staden ttforni

4)raisclkammar<.>ns dele^erat
Ijartill ;i en skrivelse, att de 5
nat konnna till nagot f.ordclak
sultat an de gjort. Sockncns
synas yisscrHgen i flera fall
de anhiarkningsvarda, mtn 1
nits vara formcllt oantastliga.

stil av metall -{- diplom, 8) K
son, Halleforsnas, (82 ar),
labrar av, tenn ^t-. diplprn. ̂

Skoldinge,- och sSv6rl'"Porsbe
brp, Eric Skoglunds lieder
sin tennstanka JM- diplonj,;-
Ohlsson och ̂ Us^Ohlsson-j Ju
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hogtidstal.
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ola, som skulle
t blev ett karn-
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;aste dag, sade
•a darfor, utan
•na. Lat oss da
a varandra om
it till. De kom-
da *nan" visser-
.de andligt ljus
i da man ocksa
en varme. Man
emlivets varme,
Vi kanske ir.te
»vid hemmets

1 en verklighet
.de^^fcfm. sjong
des^rcelodierna
ill eftervarlden.
ianslan, som bl.
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t hj^Iorlorats
rv 9f vi ha ej
st fanns 4n tid,
brande fiolerna
;pel eller gram-
• ut s. k. musik,
jer sig av med

De besynner-
melodicr fram-
i pojkar spela i
T »Black band->
kapell*. Det ar
it denna fb'rvil-
>a tonernas ege i;
et i vara melot
ka den inspire-*
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i stunds ailsang
braUriaet skulle
us s^P uppkorn
n pch blandade
,och folje stall ̂
Dch t&gade'med
imhallet till la-^
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uppe i Delsbo. Efter brollopet foljde
prisictdelningen, som iorriittades av
landshovdingcii. Forst yttrade profes-
sor Kjellstrom nagra erkarmsamma
ord om Spelmansforbundct och spele-
miinnen och sa fick man sina pris
hjartligt appladerade. De gamla vete-
ranerna omklappades av landshov-
dingen, som tyckte, att de voro sar-
deles vitala. Kr Hultstrom kom sedan
med den forklaringen att musiken gor
manniskor unga och pigga, sa de sa'.
Leve hojdes for piistagarna och det
hela avslutades med »Du gamla, du
fria».

Pa Malmaheden maste brollopet ga
annu en gang for att alia skulle fa se
hur det gar till att gifta sig i Delsbo.
Vidare spelade halsinscspelmannen
till kl. 9 em., och da var tid att fort-
siitta raed allman dans, som pagick
till sena timniar i lagerhyddan.

FoSkskolia^are Wetter i
KatrEnehoSm feck fin

fiol i gava.
Vid en privat festlighet midsommar-

dagens kvall for stammans ledning m.
fl. overlamnades till folkskollararen
Gustaf Wetter i Katrineholm en syn-
nerligen fornamlig gava, namligen en
fiol, byggd -av fiolbyggaren Gustaf
Ekstrand, Vendelso. Gavan atfoljdes
av en skrivelse fran Sverges fiolbyg-
garforbund, vari meddelas att hr Ek-
5trand velat overlamn'a fiolen som en
gava till hr 'Wetter for hans intresse-
fyllda" arbete for folkmusiken. -

Hr"'-.Ekstrand belonades med den
hogsta utmarkelsen vid lden nyligen
hallna 'utstallningen av svenskbyggda
fipleri Stockholm, ocli det Instrument
han nu :skankt hr'Wetter betecknas
soni ett ;syn'nerligen gott instrument.

Prisli slaiis'
Det av, Svenska ungdomsringen for

bygdekultur ^inrattade ^riksspelmans-
market tilldelades foljande perspner
atfoljt av.diplom for gott framforande
av gamla latar: . : :•_/, ,„-

SilvermaYket " tilldeladea -^JBl^ha'rd
.Ahlbergy Skoldinge, (51 arj 1ainte;:di-
plom' for' utmarkt ^fraixitoraade av
•gamla" I^at.i--r.'S;;;fi^^''^>:>.ij^^^;'v;^

Bronsrriarket iiildela^les foljaiide,
vilka aven erhoiro .diplomVUugO'Pet-
tersson, Eskilstuna, (45 ar), Sven Fors-
berg, Vadsbro, (45 ar4, HjalmarBjork-
lund, Oxelosund, (67 4r), Karl-Eriks-
5on1;Hallberga,i-(46 ar),..J..A. Thorsell,
Skogstorp,"; X57 ar) ^ ^Gustal s Ohlsson,
Skogstorpsstugan,.*' "Jullta, T }(53 ar).
Diplom for' gott spel^och goda latar
tilldelades -.Nils Bergholm, Eskilstuna,
(38 &r().' Diplom for adagalagt intres-
se for folkmusik erholl A:<el Anders-
son, Vadsbro, ochJixel Axelssbri, Hus-
l>y, erholl'.'diplom fb'lr ylsat.JlBtresse for
fevarande. av. -s6rmla,ndsk wf plkmusik,
pcb; ̂ slutlige4:''erhol^ 7 Ann-Marie Jor
lianssori;'Katr)neliol|n, aiplom4.;f6r var-
dat Usj5el -^och' visat'intresse for folk-

hena

lunginflai
Vackra resultat uppiiad

Intet av de Miioderna» medel rnot
lunginflammation som undtr senarc
ar i riklig man provats pa det sti-
gande antalet lunginflammationer
som vardats pa medic'inska kliniken i
Lund har visat sig vara av avgorande
betydelse for att minska dodligheten,
framhaller professor Sven Ingrvar i
Lund i ett uttalande' for S. D. S. Man
har fatt vara beredd pa att vart tredje
eller fjarde fall som inkommer till
kliniken lett till dodlig utgang.

Socknen...
Forts, fr. sid. 1.

hade vidare umlerlatit "att under 193G
crliigga do skolavgiftcr, som den enlist
avtal -liadc n t t erliigga till stadcn for
fortsattningsskolenndcrvisning at i
socknen vskolpliktiga barn. Meningen
var att fa iiven denna skuld avriiknad
med staden. Aven pa ,annat siitt bar
socknen under 193G Jyckals oka sin |
skuldsiimnia avscvart.-'^

Stadskamrerarcn ineddelar : vidarc i
skrivelscn, ' utt koninumalnamndon i
Stora Malm i sin "till' stadtfn overlam-
nade redogorelse for tJllgangar och
skuldeT foretog en del Vtillrattalaggaii-
<\c n » , s o 1 11 j 11 i nsk a de tillg & nga r n a o cl i
okade skulderna i jarnX'Orelse.-mC'd' boii-
slntet pr 31/12 |93C.̂ id ?^ainmantra-
dena ancllan .deleger«de/fiick : emelJerlid
socknen -gora efte.rglfter pa sajnniian-
iagt.- 19J000;4cr^i0?v:&. iiiijislvades-lano-
skulden vid !foriiandlln.^raa;ined ,1(5,000
kr. Trots^etta':*M!jeE , siadskauirerarca

' ' - • * " " ' t*-- fc-* ' 'V . ' "•..-" * ' ' • • ""

-J)ralselkammarens
liariill :i en" skrivelse, att de icke
nat komma till nagot fjordelaktigare re-
sultat an de gjort. Socknen^ -atgarder
•synas yisserligen-i -flera fall delegera-
'de anni'iirkiiingsvarda, jincn lia^ bo fun-
nits vnra formellt oanlastliga. ;r"

stil av metall + diplom, 8) Karl Eriks-
son, Halleforsnas, (82 -&V), 2 ,kande-
labrar a tenn ,,- '
:;Pris for samspea: _It3lich/ Anlberg,
Skoldinge, ̂ pch ., Sverf-iForsberg^ Vads-
bro, Eric ^Skoglurids'liederspris, var
sin tennstanka 4-v diplom, 2 ) G.ustai
Ohlsson ocb^Nlls Ohlssorri Julita,TSp6j-
mansf orbundetslprislfiollada <%$$&%•
ke -h 'dipld^n, "3^fKarl ^trand^t^ils-
tuna,: och plo^ IjtindkylBt, Eskllstuiia

;dersson, Bjornluhda, pch'Hjalmar V^
'ner, . Alvsjo,; ,|ennbagare^ . d.iplc)rn.f ;


