om en fyllerist i Eskilstnna och
fyra i Ratrineholm. I Nykoping
statar man med en fin nolla i
statistiken.
Ef terfragan pa de annu sa lan-

flera personer som bytte ytterklader och glasogon (!) med varandra for att pa nytt kunna
stiilla sig i kon och dryga ut
ransonen. Redan vid 14-tiden

pafyllning sker under lordagens
lopp ar ovisst — daremot kommec starksprit med sakerhet
att finnas tillganglig pa mandag
igen.

Estlandsfodd 71-arig kvinna
sjunger psalmer fran 1600-talet
Med h5g klar stamma sjunger 71-ariga fru Elisabeth
Stahl psalmer som f6r lange
sedan kommit ur bruk. De ar
hamtade ur 1695 ars svenska
psalmbok och hon har lart sig
dem i Estland av sin mor, fru
Eva Blees fran Nucko, och
denna hade i sin tur lart sig
melodierna av sina foraldrar,
som hade texten efter en i Reval 1742 tryckt upplaga av|
1695 ars psalmbok. Aven i de|
svenska kyrkorna 1 Estland;
sjong man pa 1800-talet efter
Wallins psalmbok och det ar
darfSr endast den muntliga
traditionen i fru Stahls slakt
som fo'rt de gamla psalmmeloiierna vidare.
Fru Stahl flydde fran Estland 1943 och ar nu bosatt i
Katrineholm, dar hon "upptackts" av folkspelmannen
Gustaf Wetter, som latit fru
Stahl sjunga in de gamla vackI en artikel pa insida skildras fru Stahls oden av hr Wetter.
si

12-ariga
ru Elisabeth Stahl sjunger psalmer fr&n 1600-t<alei.

Vattenfororeningar

Senast mandag skall atal ha va
en 12-arig flicka. Men det ar m6j]
jade att flickan air — oskuld!
Aklagaren, landsfogdeassistent
Lennart Larsson, NykSping:

nella enhetspar::. Man vill samarbeta men inte uppslukas av
ett fcrstorat Egypten.

ten utfardades det sdstnamnda
landets regering den 17 april ett
manifest om en ateruppstaradea

stormande Juibel hos folkmassorna, som svangde med den
.'•(Forts, pa sid. 15)

Havet stormar upp i sky...

OVANSTAENDE metodi ar inp& band och upptecknad
av fru Elisabeth. StabJ1,- Gersnasgaitan 7 A, Katrinetoolm. Hon
ar fodd 1892 och flydde tMilsammans med sin man, skutskepparen
Adam iStahl, och sdn Idl'Ia dotter
till Sverige via HeMngfors i juM 1943. Det skedde pa legal vag.
Tyska kri'gsfartyg visade vagen
genom mi.nfalten for dera sveraska
baten Odih under nagra spannande dagar. Till slut landade de i
Ldlla Vartan och fi>ek till att borja med sin forllaggndng p4 Sabba'tsberg.
Psatnuen ar miarklig i mer an
ett av®e©nde. Texten lyder; Ack
mitt skepp vill sjunka neder, mast
och iroder ga itu, Boljan mi'g min
grav foereder ingen, ingen hjalper mig! Havet stormar upp i
sky, vadret maowJe fasli-gt gny,
cart

skall

ia2\

fnrlAtn.p..

bliva

1 minnet. Och nu lever jag pi, na pojkar o'ch. raddade diem, eaminnena sedan min man dog ger den rara gamla modern till
1949, sager hon.
de du'ktiga sdneirna nu 19 &r efDE SJ6FARANDE ESTERNA terat. Nu ar den yngsta polisman 1 Kalmar och den al'dsta
i svenskbygderna var ofta i sj6- rektor i Sjosa och Svarta snedan
nod och bade mast och roder brdts en dotter ar boisatt 1 Ratrineholm.
sonder. Nar hon sj'alv flydde over 9 ETT DRAG av fromhet och
Finska vikera skedde det ju pa en gudsfortrosfcan ar k'annetecknanstar toat med tyskiarmas hjalp ba- de for de fiesta sagesmaranen
de till sjoss och i luften. Men till de gamla koralerna fr&n Estvarre var det tre manader tidi- land. jag ar synraerligen tacksam
gare da henaoea soner, . 27-lurige over de fyra koraleir som jag
Riekard och 17-arige Dennart med elektrote>knlker Olof Wtflydde i en motorbat, sa till brist- strands hjalp har spelat in p&
ningsgransien fylld av flyktinigar band for sipelmansforiDfundets aratt endast en decimeter fijterstt kiv. En kopia skall sandas till Muav reliiugeni till vattenytan. S& sikhiistoriisika museet och era till
strejkade motorn nar de var halv- Sveri'ges. spelmians riksforbunid ochi
vaga till Sverige och friheten. Nobelbibld'Otek'et, Stockholm.
— Det var val en skyddande
Gustaf Wetter.
makt som hoM sin hand over mi-

© OVANSTAENDE metedi ar to- 1 minnet. Och noi lever Jag pa na pojkar ocih raddadie ton, easjungen p& band och upptecknad minnena sedan min man dog ger den rara gamla modera till
av fru Elisabeth Stahl, Gers- 1'949, sager hon.
de duktiga sdnerna nu 19 ar efnasgatan 7 A, Katrinehoim. Hon
DE SJ6FARANDE ESTERNA terat. Nu ar den yngsta polisar fodd 1892 och flydde tllilsamman i Kalmar och den 81'dsta
mans med sin man, skutskepparen sivenskbygderna var ofta 1 sjo- rektor 1 Sjosa och Svarta medan
Adam StahJ, och sin lilffla dotter n»Qd och bMe mast och roder brots en dotter ar boisatt i Katritieholim.
till Sverige via HeMragfors i ju- sender. Nar hon ®j'alv flydde over 9 ETT DRAG av fromhet och
li 1943. Det skedde pa legal vag. Finiska viken ©kedde det ju pa en gud'sfortrostan ar k'annetecknanTyska kri'gsfartyg visade vagen stor bat med tyskarnas hjalp ba- de for de fiesta Siagesmaranen
till sjoss och i luften. Men till de gamla koralenma frani Estgenom minifalten for den sveraska
baten Odin under nagra spannan- varre var det trie manader tidi- land. jag ar synnerligen tacksam
de dagar. Till slut landade de i gare da hennes soner, , 27-arige over de fyra koraler som jag
Li'llaVartan och fick till att bor- Rickard och i7-arige Ijemnart med elektnotekniker Olof Wija med sin forlagghdng pa Sab- flydde i en motorbat, s& till brist- strands hjalp har spelat in p4
ningsgransen fylld av flyktinigar band for spelmansfd^bumideta arbatisberg,
Psahwen ar miarklig i mer an att endast en decimieter aterstod kiv. Ein kopia skall sandas till Muett avseende. Texten lyder: Ack av reliragen till vattenytan. S4 sikhistoritgka museet och en till
mitt skepp vMl sju-nka neder, mast strejkade motorn Mar die var halv- Sveri'ges spelmians riksforburad och
och roder ga itu, Boljan mig min vaga till Svea^ige ocii friheten. Nobelbibloteket, Stockholm.
— Det var val en skyddande
grav bereder ingen, ingen hjalGuistaf Wetter.
per mig! Ha vet stormar upp i makt som hdll sim hamid over mlsky, vadret manide fasli'gt gny,
(art skall jag, forlatne, bliva,
Stormen vill mig soniderriva.
Trivsamt och bekvamt i eget YTONG-hus
FRU STABEL, kunde endast en
vers. Ytterligar<e nagra verser
finn® i C. G. ^sterlings Evangeliska t*aro>- och bonepsafaaer,
Stockholm 1724. Psalmens text
var en, realitet fo'r de sji&farande
esterna i swnskbygdieiram p&Vacko, Kors, Lilla O'Ch Stora Rago
och Ormso. Det var dar och hos
de hemvandande Gammalsvenskby-t>6rna som 2-57 Folkliga svenska koralmelo'dier ar upptecknade av musikkonsulent Olof Amderssom 1920 och 1932. De ar utgivsna pa Svensika Kyrkans Diakonistyrelses FSrlag 1945. De ar
komfpletteonadie med ett femtiotal
utskrivna fonogram, upptagna
1921 av lektor C. Kreek i Hapsal. Dessa koraler kompletterades 193>8 av prof«^or Oarl-Allan
Moberg som p4 uppdrag av Radiotanst ' gjo^rde ett fyrtiotal
grammofoninispelnlngar
av de
ganila psalmmelodier som d& annu sjongs pa 6"n. De ar publi'oea
rade i Svensk Tidskritft for mu- Visste Ni att det ofta ar billigare att bo i egen villa
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Hon hade i sin tur lart sig me- eget YTONG-hus — och man bor battre!
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'
liga traditioner fran 1600-talet ba- ATERF5RSALJARE:
H > '• S5 <: o5 1
de i fraga om text och melodi.
Men fru Ellsiabeth Stahl kan det.
- Det man har lart sig fran
Kungsgatan 19, Eskilstuna,
mo-r och monrnor i sin sp'adaste
Tel. 016/48012, 11855.
barndom det har etsat sig fast

... och framfor allt —
det blir mer ekonomiskt!
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