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Nestor hedersmedaljerad i Orebro

Praia om veteraner, men nog var det en sadan som fick hedersmedalj nar Orebro Lans Folkmusikfor-
bund firade sin 40-ariga tillvaro pa sondagen i Wadkopmg. Namligen 86-ari'"' professorn Yngve Laurell,
Stockholm, ett av de stora namnen inom folkmusiken och for ovrigt under 30 ar professor vid Etnografiska
museet i Shanghaj, Kina. Han kunde hantera en fela redan nar detta sekel borjade och ar en valfb'rtjant
innehavare av var medalj, tyckte orebrospelmannen Bertil Rydberg nar han dekorerade nestorn.

Silvermedalj fick ocksa orebroso-
nen Gunnar Karnheim, en av vara
nyare riksspelinan.

I ovrigt var det mest musik och
dans, tjo oeh tjim, nar lansforbun-
det 40-arsfyllde. For dansem svara-
de Kulturella Foreningens Folk-
dansgille, riksdansmastare. Musik
hade Orebro-forbundet en massa
hjalp med. Sarskilt inbjudna och
engagerade i programmet som for-
siggick utomhus var namligen sys-
konforbunden i Sodermanland, Sthlm,
Vaster- och Ostergotland, Uppland,
Vastmanland och Dalarna. Det var
med andra ord ocksa en stor kol-
lektion folkdrakter att se.

Vadret holl pa att dranka gladjen.'men darav bara 30-tal aktiva. Och
Kommunalradet Lars Onner hade det ar ju synd att intresset inte ar
inte mycket mer an konstaterat att storre. For aven om det tote alltid
det ar skojigt med litet ay varje i j later sa bra sa har vi i alia fall
Wadkopings angenama miljo och att Ihjartans roligt, tyckte heir Ryd-
folkmusik och folkdrakter avgjort berg,
nor till det skojiga, forran en haf-
tig regnskur slangde sig over audi-
toriet.

Men den gick over' medan Bertil
Rydberg talade uppmuoitrande till
sitt folk. Sa slapp man flytta inom-
hus. Orsa brudmusik och Sorm-
tandsk ridmusik kunde saledes av-
njutas i solsken.

Orebro Lans Folkmusikforbund
har drygt hundratalet medlemmar,

— Hemma i Katrineholm brukar vi kunna speia from battre v&<ler, p<J-
stod Oustaf Wetter n&r det b&rjade regna i Wadk&ping. Ska det inte gd

ttka bra har, trots att det or ett annat dMriktt

Tjohej, detta ar den vinnande stilen hos riksdansmastarnu fran Qrebro,
Kulturella Foreningens Folkdcmsgille. Finns det inget tak far man valsld

klackarna t himlen! (Foto: Hans Erixon.) '
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Professor

med fiol
Qrebro lans j
forbund firade JfO-&rsdagen i
Wadkoping pa sondagen. Det
var tjo och tjim under bar^
himmel. Farbrorn p& bilden
t. h. 86-arige Yngve Laurell,
professor i Shanghai i yngre
ar och en av de framsta kan-
narna av svensk folkmusik,
hedrades med en medalj.
Han felade redan vid sekel-
skiftet innan han for till

Kina. ,
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