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Verner Vall 70 å r 
I Solna har Vall bott sedan 1917 

och har haft en del kommunala; 
Uppdrag, bl. a. som kommunalf ull-i 
mäktige och som vice ordf. i Hu-
vudsta municipalstämma. Han tog 
1921 initiativet till Solna hem-
bygdsförening, var i ett par år 
ordförande och tillhör fortfaran-
de styrelsen. För ett tiotal år se-i 
dan tog han initiativet till Kom-
mittén för nykterhetsupplysning, 
där han nu är hedersledamot. 
Han är ordförande i logen Haga-
lunds Fasthet av IOGT. 

Björkvik har alltid spelat en 
viktig roll för Verner Vall. När 
han fyllde 50 år, skrev en av 
hans vänner: "Hans valspråk är 
detta: jag är stolt över att vara 
sörmlänning, men jag är högfär-
dig över att vara Björkvikspojke". 
I sina romaner och noveller rör 
han sig i Björkviksmiljö. Han har j 
skrivit bygderomanen "Fru Mär-1 
ta på Hovsta" samt "Det hände i 
i Björkvik". Hans mest uppmärk-
sammade verk i övrigt var 
"Världskriget i ord och bild" (om 
första världskriget). 

Det var ingen tillfällighet, att 
Verner Vall år 1949 tog initiati-
vet till Björkviksgillet i Stock-
holm, där han i sex år var ålder-
man och nu är hedersordföran-
de. 

Även i folkpensionärsrörelsen 
har Vall deltagit och är nu leda-
mot i styrelsen för Stockholms 
distrikt av Sveriges folkpensio-
närs riksorganisation. Han har 
också verksamt deltagit i förfat-
tarnas organsiationssträvanden. 

Katrineholms-Kurirens redak-
tion lyckönskar den gamle med-
arbetaren och tackar för de mån-
ga artiklar av kulturhistorisk och 
allmän art som han även senare , 
år sänt tidningen. En pressens j 

— i iiDeraia hedersman, grånad i t jänsten ' 
tidningar. Hans artiklar i politis- m e n oföränderligt trogen de gam-
ka och historiska ämnen raknas l a i d e a l en , saluteras hjärtligt, 
i tusental, likaså hans noveller. 
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E t t p a r s p e l m ä n j u b i l e r a r . 
Den förste och äldste är Ivar Karls-
son, medlem av Stockholms spelmans-
gille, Södermanlands samt Uplands 
spelmansförbund, bosatt i Stockholm, 
där han i många år ståt t folkdanslag 
till t jänst med sin musik både vid folk-
dansövningar och fester. Zornmärket i 
silver och Spelmansgillets märke i 
guld pryder uppslaget på hans pampi-
ga långrock. Vi har den äran! 

Den andra jubilaren med stråke i 
hand är Stella JohanssonHeimdals-
gillet, Stockholm. Hon fyller visserligen 
bara femtio år men Stella har flitigt 
och energiskt och alltid villigt varit 
i elden så många år inom Stockholms-
distriktet — för at t inte tala om alla 
lekkvällarna på Skansen — att vi alla 
genom Hembygden vill f ramföra vår 
hjärtl iga lyckönskan. Lycka till även i 
fortsättningen, Stella! 

Redaktör Verner Vall i Solna 
fyller den 12 september 70 år. 
Han är född i Björkvik, Söder-
manland och härstammar från en 
gammal bondesläkt. Fadern Karl 
Erik Vall var i åtskilliga år sol-
dat vid sörmlänningarna men åt-
ergick sedan till lantbruket, 

Verner Vall studerade i Fjell-
1 stedska skolan och ägnade sig 
I därefter åt journalistiken. Han 
var en tid redaktör för Asker-
sunds Veckoblad, längre fram för 
Gnesta Tidning. Vidar har han 
haft anställning i Norrbottens Al-
lehanda, Sörmlands-Posten, Neri-
kes-Tidningen, Södermanlands Ny-
heter, Stockholms Läns Nyheter, 
Såningsmannen och Katrineholms-
Kuriren. I 40 år har han varit 
medarbetare i Stockholms För-
stadsblad och TT:s korrespondent 
i ett 30-tal år. Medlem i SSUH 
under studietiden och därefter i 
godtemplarorden, har han skri-
vit artiklar och noveller i nykter-
hetspublikationer. Även på det 
politiska området har han varit 
verksam med artiklar i liberala 


