
ningarna ar sa beroende av en I erholl inte tilltrade till festplat-1 kingaskepp. Dessutom har man I krisen bli lang och svar at*
Forts, a sid. 6. — |sen. Ipatraffat ett antal traskoldar. — Forts. & sid. 3. —

Fr&n Flodaspelen: T. v. ses vid gdstabudsbordet fr. v. Per Johan (ingenjor Curt Torneros), brudparet (Lena Torneros
och Stig Neander), mor Malena (grevinnan Maud Cronhielm-Torneros) och prosten Heronius (godsagare Ragnar Tide-
strom). T. h. ses den senare och hans maka anlanda fran"kyrkan i Abbotnas gigg.

Bondtur med vadret pa
bondbrollopet i Floda

Kdnda sockenbor a ff erode 1850 vid
Kahlstas midsommarspel

Bonder har tur, sags det.
Atminstone hade man all
anledning att tro pa det
gamla talesattet vid mid-
sommardagens stora hem-
bygdsfest vid Kahlsta i
Floda. Begnet strilade ner,
feststiimningen kurade ihop
sig under idel paraplyer
och plastickragar, och det
hela sag onekligen ganska
dystert ut for festens ho'jd-

punkt, bondbrollopet anno
1850. Men — just som det
femte och sista salutskot-
tet fran kanonen pa tunet
annonserade brudfoljets
ankomst fran kyrkan, just
da ramnade molnvaggen,
solen brot igenom och fes-
ten blev traditionsenligt
den succe arrangorerna

Forts, a sid. 3. —

Midsommarspelens regis-
sor, hamndeman Ivar Hult-
strom, ger en orientering
om gillet pa Kahlstatunet.

Flicka blev
skadad vid
Lappeolycka
Vid 19-tiden pa midsom-

mardagen intraffade en
traf ikolycka vid Lappe,
Vastra Vingaker, varvid en
flicka blev skadad och
maste foras till Kullberg-
ska sjukhuset for vard.

En motorcykel ford av Assar
Jorgenzen, Vingaker, kom fran
Lappe pa vag mot Vingaker. I
kurvan vid Brukskvarn stod en
bil parkerad och Jorgenzen ha-
de svangt ut mot hoger sida for

Forts, a sid. 8. —



Katrineholms-Ku

hova sagas, att en dylik politik
inte hor hemma i verklighetens
varld utan endast i den politis-
ka demagogiens. Hr Hjalmar-
son undkommer inte att i god
tid fore valet pa. dessa viktiga
punkter ge klart besked.

Katrineholm
Samreal&teolan

En adjunktur i modersmalet,
tyska och engelska vid samreal-
skolan i Katrineholm sokes av
adjunkten vid samrealskolan i
Ronneby E. Hardmark och e. o.
adjunkten Astri'd Kindstrand,
Katrineholm.

Bondtur...
Forts, fr. sid. 1. —

Steimans Bilskola
Katriiieholm:

Tel. 15 78. Kl. 10—13, 14—18.
Skollokalen: Hantverkaregat. 10.
Tingaker: Anmalningar och npp-
ysningar hos Gulfs bensinstation,

Storgatan 45. Tel. 260.

hoppats och publiken van-
tat.

Med hansyn till den mindre
gynnsamma vaderleken var
publiken forvanansvart stor,
och in pa den naturliga parke-
ringsplatsten, angen mittemot
hembygdsgarden, dirigerades
val 100-talet bilar och bussar.
Midsommarfesten inleddes pro-
gramenligt med dans kring
majstangen — till tonerna av en
»hemvavd» kopia av Sormlands
regementes paradmarsch —
medan icke dansanta, icke pa-
raplyforsedda och andra kanske
passade pa. tillfallet att titta pa
den nyuppsatta gamla knekt-
stugan fran Kallstaudden.

Sedan namndeman Ivar Hult-
strom, midsommarspelets regis-
sor, halsat valkommen och med
en orientering flyttat publiken
hundra ar tillbaka i tiden, kun-
de spelet borja. I en lang rad
av giggar, trillor och skrindor
med forridare pa. stadiga kam-
par i taten ringlade brudfb'l-
jet mellan PV 444 :or och folk-
vagnar in pa backkronet vid
Kahlsta och tagade efter spel-
man ner till det vantande lang-
bordet pa gardstunet. *

Dar bankade men sig nu med
det unga brudparet, Beata och
Nils, pa hedersplats, omgivna
av brudens foraldrar, storbon-
den Per Johan i Kahlsta och
hans hustru Malena, brudgum-
mens, Anders och Ingeborg i
Fors, vordige prosten Heroni-
us, herrskapsfolket pa Abbot-
las, patron Pommerstrom och
tiennes nad Lucinda, klockar
ronlund m. fl. Sedan bagarna
blivit fyllda, holl Per-Johan ett
itet valkomsttal och framhol]
in en gang det vadligt lampliga

att de unga tu fatt varann,
lar nu gardarnas agor av en
inderlig slump gransade intill
rarann. Under gillet holls sedan
om. sig bor att anslaende tal
.v prosten, som sade manga
-ackra ord till brudparet och
,ven till mor Malena som tack
6r valfagnaden. Medan spel-
lannen spelade skanklaten,
verlamnade gasterna sina
rudgavor, pengar, paket, kny-
sn och skriftliga forbindelser
& att senare overlamna en ko,
a gris eller lakansvav. S4 av-
.utades brollopsmiddagen med
ans pa tunet. Av kanda skal
ade man tyvarr inte mojlighe-
;r att vidare folja tilldragel-
jrna under bondbrollopet mec
tt tredagars gastabud av goc
•aktering, logdans, pokuleran-
j och glam.

Husfrun pa Fors var hus-
frun pa Fors

Spelet gavs med stralande
levelse fran samtliga aktoren
ia, och man torde ganska sa-
:rt ha fatt en utmarkt bild av
t datida bondbrollop i all sin
odiga festlighet. Det stiliga
udparet gestaltades lagom
ygt och rart av froken Lena
5rneros och stud. Stig Nean-
r, mor Malena och Per-Johan
elades utmarkt av grevinnan

Katrineholms NO V :s f olkdan-
sare skapade genom lyckade
'ramtradanden bade en tidsen-
ig och stamningsfull fond for
spelet. Publiken hade syn- och
horbarligen stor behallning av
de valkanda Flodabornas insat-
ser till midsommartraditionens
fromma.

dalt med dammiga
selpinnar»

Om hembygdsvard hade Vera
Siocrona naturligtvis en hel del
att saga, och som alltid tvekade
ion i det pppulara togtidstalet
inte att pa sitt emanciperat
ruschiga satt ta fram storslag-
gan. — Vi svenskar slar oss
storvulet for brostet och sager
oss »trona pa minnen fran
fornstora dar». Jo, ja tackar —
Da Nordiska museet mojligen!
Vi ar pa jakt efter atomriket

unas, och vem vill spilla tid pa
sadant bakstraveri som hem-
Dygdsvard? Men hembygdsvard
ar inte en fritidssyssla bara for
pensionerade skollarare och
ankenader, det ar inte halvled-
samt dalt med dammiga gamla
selpinnar och gula byxor med
:ofsar vid knana. Nej, slutade
froken Siocrona, det galler har
ingenting mindre an att andra
tt folks livssyn, att fa det att

forsta, att det vardefullaste vi
aar inte har kopts kontant for
blanka dollar, utan skapats
fram langsamt under blod, svett
och tarar av slaktled efter
slaktled.

Den trevliga midsommarfes-
ten avslutades traditionsenligt
med dans pa lovad loge.

Flicka skadad . . .
Forts, fr. aid. 1. —

att passera. I samma ogonblick
kom en ostgotabil fran Ving-
aker. Motorcyklisten hann ej
svanga ned pa sin sida av vag-
banan utan korde rakt pa den
motande bilen, som da hunnit
stanna. Som passagerare pa
m,otorcykeln medfoljde froken
Ingrid Nyberg, Stavhalla, som
slog i vagbanan och skrapade
sender sig. Hon infordes till
Kullbergska sjukhuset for vard.
Motorcykeln fick en del smarre
skador liksom frampartiet pa
ostgotabilen.

Solstickekoloni i
Sormland

Sodermanlands lans barnavards-
forbunds sedan lange hysta pla-
ner pa att anlagga och driva en
sarskild barnkoloni »en s. k. sol-
stickekoloni» har nu kommit ett
stycke narmare sitt forverkli-
gande, da forbundet sasom gava
av bruksagare Rutger von Seth,
Akers styckebruk, mottagit ett
tomtomrade med en areal av un-
gefar ett och ett halvt hektar.
Tomten har ett hogt och sunt
samt vackert lage alldeles invid
sjoarna Visnaren och Vastra Mar-
viken. Villkoret for gavan ar, att
omradet skall anvandas till barn-
koloni. For att vidare planera for
den blivande »solstickekolonien
har en sarskild kommitte utsetts,
bestaende av barnavardsassisten-
ten i lanet fru Margit Carlson,
forste provinsiallakaren S. Biss-
marck och arkitekten Sven An-
dersson, samtligaN i Nykoping,
samt kantorn E. Bohman i Aker
och ombudsmannen i Soderman-
lands kopmannaforbund Nils Boh-
man i Flen.



. av en allman revi-
sutgifterna. Denna
.lunda ny. Redan till
csdag har en motion
na riktning av tven-
ister i andra kam-
notion, som salunda
gt fore hogeryrkan-
m av varriksdagen

• till hostsessionen.
t betydande belopp
att vinna genom en
on vagar man dock

forvag gottskriva
jalmarson hanvisar
s. k. livsmedelssub-
, vilka aven jord-
ern tankt sig moj-
uccessivt avskaffa.
linje, som man all'

5ver overvaga. Men
ikring 200 miljoner
av dessa subventio-
underkant, om hela

; skall kunna ge-

adana forhallanden
mbart, att en verk-
g granskning av ut-
iste ga ut over alia
. Har anmaler sig
den fjarde huvudti-

Dm galler forsvaret.
>unkten underlat hr

att ge besked.
Iskarningar pa for-
iderna torde f .n. inte
knas. Det ligger inte
gjorda bestallningar
utgifter, som man

sig for, att man dar
;satta en mer hard-
gning. Daremot an-
ivetvis forsvarskost-
i lang sikt. Det ar
lan inom den sittan-
rsutredningen over-
i forslag, som inte
fora nagon forsvag-
ra militara resurser,
L avsevard forstark-
ala punkter, sarskilt
; materielen. Men
tarkning kan givet-
e utan vissa forbilli-
andra hall, om for-

iderna i langden
i hallas inom rimliga
etta vore sa mycket
idigt, om, sasom det
detta skulle kunna

irsvagning av organi-

age installer sig den
hogern ar villig att

aed sig om en dylik
'ing av vart forsvar,
nan aven pa denna
1 folja sina tidigare
r, som innebar att
idigt bjuder utgifts-
skattesankningar o.

aste budgetpolitiken.
i ganger skall det be

IIUHLZ-U ivicnena, uruugum-
mens, Anders och Ingeborg i
Fors, vordige prosten Heroni-
us, herrskapsfolket pa Abbot-
nas, patron Pommerstrom och
hennes nad Lucinda, klockar
Tonlund m. fl. Sedan bagarna
blivit fyllda, holl Per-Johan ett
litet valkomsttal och framholl
an en gang det vadligt lampliga
i att de unga tu fatt varann,
nar nu gardarnas agor av en
underlig slump gransade intill
varann. Under gillet holls sedan
som sig bor att anslaende tal
av prosten, som sade manga
vackra ord till brudparet och
aven till mor Malena som tack
f6r valfagnaden. Medan spel-
mannen spelade skanklaten,
overlamnade gasterna sina
brudgavor, pengar, paket, kny-
ten och skriftliga forbindelser
pa att senare overlamna en ko,
en gris eller lakansvav. Sa av-
slutades brollopsmiddagen med
dans pa tunet. Av kanda skal
hade man tyvarr inte mojlighe-
ter att vidare folja tilldragel-
serna under bondbrollopet med
sitt tredagars gastabud av god
traktering, logdans, pokuleran-
de och glam.

Husfrun pa Fors var hus-
frun p^, Fors

Spelet gavs med stralande
inlevelse fran samtliga aktorers
sida, och man torde ganska sa-
kert ha fatt en utmarkt bild av
ett datida bondbrollop i all sin
frodiga festlighet. Det stiliga
brudparet gestaltades lagom
blygt och rart av froken Lena
Torneros och stud. Stig Nean-
der, mor Malena och Per-Johan
spelades utmarkt av grevinnan
Maud Cronhielm och ingenjor
Curt Torneros — en god tra-
ning for ett framtida verkligt
brollopsgastabud for dottern
Lena? — och som Anders pa
Fors och hans fruga Ingeborg
sag man med noje mejerifore-
standare Bo Tollin och fru In-
geborg Hultstrom -— aven i
vardagslag husfru pa Fors. Den
allra basta prestationen gjordes
dock av godsagare Ragnar Ti-
destrom, som pa ett alldeles
ypperligt satt framstallde den
myndige och vordnadsbjudande
prosten Heronius. Aven i ovrigt
fylldes som sagt rollerna och
Skansen-kladerna val over lag,
alltifran den elegante patron
Pommerstrom till den veliga
drangen Lasse, vilken inte drog
sig for att satta namndeman
Hultstroms fina regi pa spel
genom ett impulsivt dacapo pa
ett slagsmal med en antagonist.
Katrineholms spelmanslag och


