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DEN NORDISKA UNGDOMSKONGRESSEN I GOTEBORG

Gynnad ay vädrets denna sommar fruktansvärt
opålitliga Budar tog den fjärde nordiska rtngdomskon-
gtessen i Göteborg fredagen den 3 augusti sin början.
J'rots depressionstid och arbetslöshet var tillslutningen
nrycket god. Sverige, Norge, Danmark och Aland hade

sänt represenianter, tillsammans icke miudre än ung.

1,600, och även Tyskland hade sänt en liten skara på 29

man. I)et var en ståtlig syn att se det stora ungdomståget
med sina färgrika vackra dräkter företrädda av resp.
länders fanor och den stora spelmanstruppen pä c:a 50

man skrida iram på Göteborgs flaggprydda gator i
scmmarsol och fest på väg mot utställningens kongress-
hall, där det högtidliga öppnandet skulle äga rum. D:n
ståtliga ljusa kongresshallen, vars bakgrund var srnyc-
kad med en stor flaggdekoration och på vars vä1diga
amfiteairaliskt ordnade podium c:a 300 av kongress-
dcltagarne fingo taga plats och bilJa en den vackraste
jättebukett i de nordiska folkdräkternas skiftande fär-
ger, utgjorde en värdig ram för den ståtliga invig-
ningshögtidligheten. "Det hela gjorde", som Göteborgs
Ilandelstidning skrev, "det vackraste intryck av iest.

Blotta anblicken av denna ungdomsskara väckte säker-
ligen intresset för bygdekulturen och folkdansen på nytt
till liv i mångas sinnen." Den stora kongresshallen
var nästan fullsatt, när pä slaget 2,15 kronprinsen med
uppvaktning anlände, och omedelbart därpå intonerade
Göteborgs symfoniorkester under sin skicklige anfö-
rare, kapellmästare T. Manns ledning, Aug. Södermans
Svenska folkvisor och danser, som från början angav
Cen ton, i vilken hela denna iest skulle komma att gå.

Härefter framträdde Svenska Ungdomsringens sekretc-
rare notarien John Grandeil och föredrog cn av honom
författad, förut i denna tidning intagen, stätlig prolog,
formande sig till en hyllning åt hembygden. Sedan
därpå herr K. Friberg från Stockholm med sin präktiga
stämma sjungit Naumans "Ädla skuggor och vördade
f äder" samt Eklöfs "Morgon", bcstegs talarstolen av
Svenska Ungdomsringens hedersordförande, börsdirektör
Kurt Belfrage, som höll det hälsningsaniörande, sont

läses pä annat ställe i denna tidning.
Ä norrmännens vägnar svarade docenten O. Midtum,

Kristiania. I sitt ståtligt utformade och synnerligen väl

Kongressens öppnande,
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irarnförda aniörande erinrade han särskilt orn att den
norska hembvgdsrörelsen är ett uttr:'ck för en nationcll
resning och att den har att kärnpa sår,äl mot religiös
trårrgslrllthet, som icke i,ill 1åta ungdomen ge uttrl,ck ät
sin natLrrliga livsglädje genom dans och sång, som rncd
de s. k. bildade klassernas bristande förstäende för hern-
bl'gdsrörelscu och nationalitetskänsian. För danskarnc
svarade cand. mag. J. Egedahl kort och trevligt och för
tt'skarnc stud. phil. G. Fremr're5'. Alänningarnes talan
trildes av den gamle landstingsrnannen Johaunes Eriks-
sorl, vars enkla trohjärtade anförande, slutande med en

iörsäkran att ålär.rningarnc aldiig skulle upphöra att
kiinna sig vara av svensk starn och ht,sa kärlek till
garnla Svcrige, urottogs med entusiastiska applådcr.
Eiter detta tal sjöngs undcr åiccompagne mcnt f rlin
st'mfoniorkestcrn unisont "Du gamla dLr iria" oclt den
enkla men gripande akten var till ända, orn vilkerr om-
clömet bland alla närt,arande torde hava varit gansk:r
r:rtigt. i\Ied dcn )rade ungdornskongressen iätt den r-är-
ciigasre inledning och redan gjort etr r-ackcr prop:rgatrCa
ior sitt program,

Eiter invigningsaktcn-s slLrt går'o U:gdcmsringc-:rs ord-
iörandc och hans fru lulch å urställningens hur-ud-
restaurant iör ett rreltictal pcrsoner. rill lilka Ringe:t
stod i särskild tacksamhetsskuld iör r isat intresse oclr
arbete iör denna kongress. Inbjudan hadc sålunda ut-
sått till utställningens generalkommissarie, stadionstyrcl-
sens ordiörande, de främmande ländernas ttrdförande oclr
talmän, Ringens samtliga hedersledamöter, vid invig-
ningshögtidligheten i övrigt rnedverkande p:rsouer, si-
som GöteborSS synlf6llorkesters ledare, representanter
för Götcborgs Handelstidning, vilken på ett si oegen-
rJ,ttigt och älskvärt sätt ekonomiskt stött dcn Nordiska
spelmansstämman och på allt sätt beirämjat kongressen
i sin helhet, medlemmar av Ungdonrsringens stl.relse
samt Göteborgsförbundets ordförande.

Ej lång blev den vila kongressdeitagarne iirgo njutl:
redan kl. halv 6 r,ar det samling iör avrnarsch ut till
Slottsskogsvallerr, som har ett sällsl'nt vackert, men uL.

trafiks5,npunkt sl,nnerligen olyckligt 1äge lan.qt ut i sta-

dens utkantcr utirn spärvagus- ellcr aldra iö;:bindels:r.
Ilen stora publiktillströnlring urrgdornskougrcssen Jrop-
pats på och säkerligen fått, orir platscn legat biittrr: till,
uteblev därför, nten omkr. 4.000 entusiastiska åskädarc
mötte dock upp ocir iingc säkerligerr icke aulcdning att
itngra besöket. Ty aldrig göra sig folkdanser sä I'iil
sonr ute i det fria och eu massuppvisuiug sonl di,.nne iiv
clct bästa Nordens ländcr hade att bjuda på av iolk-
dansare är en oförg1ömligt vackcr syn. Alla tidnirrgar
voro också eniga orn att uppvisnilgelt vat' den rncst
glänsande propaganda föl ett av Ulgdomsringens pro-
glam: folkdar-rsen. "Något i sitt slag vztckrare ätr dessa
tusen ungdomars uppvisning i ctr sådan omgivning
kan man r,äl knappast få se", skrov Handelstidningcu,
och N:. Tids referent sjunger piL samma lät: "I)et var
verkligerr synd orn detn, som icke hade infLrnnit sig pä

Sjottsskogsvallcn i går. Något vackrare oclr stäix-
ningsfLrllare åin don mångirundrade, ide 1t'srn.Jr: folk-
drtlkterna pr1'dda utrgclomsskarans tulliirtdutlc uppvis-
ruiu,J ar de säregna lordisklr folkdanserna har siil<orli-
ger alririg iijrr r isats pa dcnrra plats". Av :rorrrnin-
rtens dans toro tidningar oc)r pLrblrk i allrnäulret särde-
Lss irrpcncrade. En Gijteborgsrefercnt skriver t. ex.:
"i)eras irarnställn ing av deu calnla Färödanson \'.rr
irrpcnerande. Man rnå hoppas, att svenskante fiugo n],a
impLrlser att återuppliva dentra r ackra dansart.
Den äkta norska Hallingerr dansadcs med klänr och
bravur och jubelropen voro 1ivlige." Ät'gr danskalnes
tr evliga uppträdande fick med rätta m5,cksi lovord och
särskilt ett par av deras darser slogo livligt an. Om
svenskarnes uppvisning skrevos ock rnänga crkäusatnrrra
och vackra ord. "Svenskarnc darsade mcd rivande fart
oclr kläm och yoro förbluifande sanrdansade." "Couorn
nrlsst'erkan ästadkomrno de err storartad eifekt" o. s. \/.

En halvtinme efter dct att uppvisningarne på Slotts-
skogsvall..:n voro avslutade gavs i kongresshallc,r kl. 8

e. m. en rrordisk gillestuga, som sarrlat fullt hus. En
tidning skrev härorn följandc: "Att kongresshallen kln-
nat ii,llas i sin hclhct tyder pä att intresset iör allmogc-
kLrltur, iolkurr-rsik och folkdanscr ändå har många an-

Kongressdeltagare på väg till kongressen
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hänsare, kanske flera än de, som ha sitt intresse riktat
på rotundan och nöjesfältets dansbanor. Börsdirektör
Kurt Belirage inledde af tonens program med ett

högstämt och varmhjärtat föredrag om vad Ungdoms-
ringen vill och vad den verkar för (ämnet var: Ung-
domen och hembygden). Han gav i förbigående några
snärtar ät jazzen och den till rekordraseri och plrson-

kult urartande idrotten för att desto kraitigare bctona

Ilngdomsringens swtda arbete, vilhet vi viil ntistatt allq
i rlessa rlugttr vettt vad, ilet gtiller. (En komplimans
sä god som någon, ty är dct sant har Ungdomsringen
ideellt och ur propagandasynpunkt vunnit oerhört myc-
kct genom denna kongress.) Programmet vid denna

fest upptog för övrigt Åländsk folkdansuppvisning,
bygdemål av Delsbostintan, "som lockade tårar i vära
ögon genom sin genialiska och äkta berättarkonst", UDP-

visning av svenska folkda,nser (programmet omfattade
Västgötapolska, Jössehäradspolska, Vingåkersdans och

Skrälåt), utförda av Stockholmslag samt två iolkvisedan-
ser, "lnga liten kvarnpiga" och "Jungfrun gick åt
killan", utförda av Tranåslaget. Om sistnämnda upp-
visning skrev tidningarn:, att "de tilldrogo sig ett sär-
rleles livligt bifall, och särskilt gällde detta folkvisedan-
serna". "Den mycket förnäma Skrälåten dansades con

amore. Ör,er huvud gladde man sig åt den stora konst-
närligheten och kunnigheten i de svenska dansarnas
prestationer." Så kom en avdelning folkmusik, r.rtförd

av Leonard Larsson, Gullick Falk och Anders Olsson
samt H. Wahlman, allt till pubiikens stora beläte,nhet.

Om den förstnämnde skrev Handelstidningens kritiska
musikrecensent doktor J. Rabe, att det var en man med

riktiga spelmanstag och om Gullick Fa1k, att han sp:-
lade med stor virtuositet och hade alldeles piaktfulla
låtar. Till sist kom norrmännens uppträdande, Där
bestod musiken till danserna dels av sång, dels av har-
dangerfelor, vilkas säregna klang iångade stort intresse,
liksom de egenartade danserna med deras oite ör'er-
raskande vändningar. Om deras dans skrev en tldning.
att den var ej resultat av mänadslång tränrng utan de

t],cktes komma direkt dessa norska gutter och jäntor
från en bal på en loge i det nordlga Norge. Så äkta
och naturlig syntes de,n.

Efter Gillestugans slut samlades ilertalet kongressdel-
tagare till en gemensam supd på utställningens huvud-
restaurang, där under tal och sång kvällstimmarne
snabbt förflöto.

Och så randades snart kongressens andra dag. Även
den med ett mycket omfattande program. På miCdagen
började den Nordiska spelmansstämman, för vilken, slm
förut nämnts, Göteborgs llandels- oc]r Sjöfartstidning
älskvärt ställt sig som ekonomisk garant. Den ägdc
rum säväl denna dag som påföljande dags middas å

Götebcrgs största biografteater Palladium och hade båda
dagarne samlat fullt hus. Inalles uppträdde under denna

spelmansstämma 4l olika spclmän. Därav 30 f rån

Sverige,6 från Norge och 5 irån Åland; så sott som

alla utgjordes de av spelmansveteraner, representerande
det bästa och yppersta av vad Sverige, Norge och

Åland har att bjuda på (Danmark hade icke ans:tt sig

äga några fullgoda representanter att hitsända). Hln-
delstidningens musikkritiker skrev efter stämman bl. a.

följande vackra och träffande ord: "Den Nordiska sp:l-
mansstämman blev utan gensägelse en stor framgång hos
publiken. Att höra dessa enkla män, utan nägon musi-
kalisk skolning I ggentlis mening göra den musik de lärt
av sina fäder, det rör hos envar upp en känslokrets,
som har både det förtrognas och det främmandes tjus-
ning. Det är för mängen som att för en stund få vila ut i
naturen. Denna musik är för visso den grund, ur vilken
all vår tonkonst växer upp. Vilken rik skala av tempera-
ment och lynnesart erbiödo ej de trettio svenska sp:l-
männen, de blevo inga masker utan voro sig siälva pä

ett härligt naivt och starkt sätt. Och just de konstnär-
ligt högst begåvade voro också de mest markanta p:r-
sonligheterina. Men det som gjorde denna sp:lmans-
stämma på ett djupare sätt intressant och givande även

ur konstnärlig synpunkt, det var det pcrspcktiv på vår
folkmusiks grundkaraktär, som detta samtidiga uppträ-
dande av de bästa spelmännen frän alla larrdsändar

skänkte. Man måste nu få en levande känsla av vilka
konstnärliga värden, scm äro att laga vara pä i den
gamla spelmanskulturen, till vars bevarande denna

stämma så framgångsrikt syftade."
Pä aftonen kl. 6 ägde ånyo en massuppvisning av

folkdansare ru:r å Slottsskogsvallen, tyvärr till iöljd
av det miserabla vädret mycket Jåtaligt besökt (man

var in i det sista betänkt pä att få ställa in hela stadi:n-
festen) och slutligen kom k1. 8 pä aftonen en ny gille-

sluga i kongresshallen, som i stället var till trängsel
besökt (flera hundra åskådare fingo förgäves klappa på

dörren). Den var utformad på ungefär samma sätt som

fledagens, blott att den rerrt musikaliska delen av pro-
grammet var något mera dominerande. Sä1unda upp-
trädde nu ett flertal av Sveriges ocir Norges bästa all-
nrogespelurän under allra livligaste bifall.

På aitonen iick ungdomen en liten stund roa sig siälva,
och man såg den nu i grupper pä nöjesfältet och litet
r-arstädes å utställningsområdet.

På söndagen - kongressens tredje dac - anordnades

till iöljd av den stora publiktillströmningen en improvi-
serad gillestuga på middagen i kongresshallen, som även

nu blev till hälften fylld av intresserade och entusiastiska
åskådare. På aitonen voro kongressdeltagarna den

stora attraktionen å utställningen, i det de dä del; skulle

uppträda i sina folkdanser å utställningens stora dans-

bana nedanför Minneshallen, dels förläsga kongressens

höstidliga avslutning till platsen nedanför nämnda hall.
Denna dag blev, för att citera Göteborgs Morgonpcst,
en av utställningens stora och lysandc dagar. "I en

aldrig sinande ström runno söndagsstämda skaror in
genom Götaplatsens gallergrindar ut mot stora gården.

Allt tätare slötos leden kring dansbanan och snart var
varje tum av stora gårdens väldiga sandöken upptagen
av en böljande människomassa. Dansarna mottogos
av den mångtusenhövdade publiken (över 50,000 män-

niskor) med ljudligaste bifall och Ungdomsringen slog
genom denna gratisuppvisning ett stort slag för folk-
dans- och hembygdsrörclsen,"
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Kl. 9,15 e. m. samlades alla Nordiska ungdomsringens
deltagare nedanför Minnesl'rallen. Alla de brokiga iärg-
glada dräkterna belysta av kvällssolen bildade en stäm-
ningsmättad tavla mot bakgrunden av den smäckra Min-
neshallen och den blå rymden. Då alla samlats, skrev
samma tidning, "framträdde börsdirektör Belfrage och
tackade först i ett kort högstämt tal de olika spelmän-
nen för deras i,nsats i högtidligheterna. Till minne av
kongressen utdelade han till varje spelman en av Han-
delstidningen skänkt minnesplakett. Därpå riktade dir.
Belfrage nägra av stark känsla burna avskedsord till
samtliga deltagare fran de olika länderna, varpå docen-
ten O. Midtum från Kristiania svarade med ett tack iör
de oförglömliga dagar här, i vilka Norges ungdom fått
deltaga. Den vackra högtidligheten slöts med 'Du
gamla du iria', spelad av Hästgardets musikkår. Me-
dan deltagarna därpå bjödo varandra farväI, tändes på
höjden ett ståtligt iyrr-erkeri."

Senare på kr'ällen dansade ungdomen till sitt eget
nöje på utstållningens stora dansbana, och påföljande
dag gjorde norrmän och en del svenskar irån landsc.rt:n
en gemensam utflykt till Marstrand, där unCer glaCaste
stämning staden och iästningen besågs, frukost at'åts
varpå tal och sång i oavbruten rad följde. Tyvärr hade
danskarne samt stockholmarne ansett sig tvungna att
bryta upp redan på söndagens afton. Den sammanhållning,
som man önskat för Marstrandsiesten, bröts därigenom
tyvärr något. Över huvud måste man till sist rikta den
anmärkning mot kongressens förläggande till utställningen
i Göteborg, att därigenorn den intima och förtroliga sam-
varo mellan ungdomsskarorna, som vi tacksamt minnas

från Köpenhamns- och Kristianiakongresserna blev i stort
sett omöjliggjord. Utställningen, av vilken självfallet
alla ville se mesta möjliga, splittrade oss för mycket
och programmets rikliga omfattning bidrog också att
iörsvåra för ungdomen att i ro och ostörd glädje iå vara
iillsammans i önskvärd utsträckning. De lokaler utställ-
ningen förfogade över för sällskaplig samvaro voro ej
heller för en kongress som vår av lämplig art. En banal
utställningsmatsal, i vilken trots upprepade uttryckligu
löften om en verklig svensk iest med gammaldags sven-
ska anordningar och genuin svensk stämning, intet som
helst från huvudrestaurangens sida gjorts iör att skapa
hemtrevnad och stämning kom oss att göra tråkiga jäm-
förelser med iesterna i Roskilde och ä Frognesatern.

Frånsett dessa anmärkningar synes det emellertid,
som om Svenska Ungdomsringen har alla skäl att vara
nöjd med den fjärde Nordiska ungdomskongressen och
det är att hoppas, att också alla deltagare - trots att
det som vid alla bättre kongresser väl gnisslade litet här
oc\ där i fråga om detaliarrangemangerna - voro
nöjda m-'d sin iärd. Äro de ärliga och se i stort kunne
de ej gärna häller vara annat. Väl har Ungdomsringen
nog el med denna kongress lyckats samla något väl-
behövligt guld i ladorna, men ur ideell propagandasyn-
punkt har den helt visst vunnit sä mycket mer. Väl-
taliga äro i det avseendet de ord, som en av Göteborgs
ledande kommunalmän efter att ha närvarit vid kongres-
sens avslutningsceremoni till mig yttrade: "Det var det
vackraste jag varit med .om. Vilkcn härlig skörd bör
inte kunna uppstå ur denna sådd både för er siälva
och för vårt land!" Mä han bliva sannspädd!

Kurt Belfrage.

BÖRSDIREKTÖR KURT BELFRAGES TAL VID DEN
NORDISKA UNGDOMSKONGRESSENS OPPNANDE

"Eders Kunglig Uöghet, mina Damer och Herrat,
Ungdom och Spelmän frän Nordens alla länder!

I Svenska Ungdomsrihgens nlrmn bjuder jag er alla
hjärtiiet välkomna till denna nordiska ungdomskon-
gress.

Det har onekligen varit med en viss tvekan Sven-
ska Ungdomsringen vågat iörlägga denna kongress till
den stora utställningsstaden vid Göta älv, där kongres-
ser i är nästan oroväckande talrikt avlöst varandra
och tävlat om publikens ynnest och intresse. Att vi
dock vågat göra försöket har berott dä,rpå, att vi icke
velat undandraga våra ärade kongressdeltagare möjlig-
heten att i år få stifta bekantskap med d,enna ståt-
liga utställning och först och främst med denna gamla

ståtlica handelsstad, vars gäster vi nu alla äro. Där
hava nämligen allt sedan stadens tillkomst de egenska-
per, vilka vi i vårt arbete skatta särskilt högt, hem-
bl,gdskärlek, pietetssinne, medborgaranda, städse varit
rådande. Så blir också med rätta vär första hyllning

i dag ägnad staden, där dessa dygder hava sitt hemvist,
staden, som genom dessa dygder blivit allt, vad den är.

Tröttande över hövan äro helt visst de representa-
tionsplikter, som i år påvila landels och särskilt denna
stads ledande män och kvinnor, och jag förstår mer än

väI, vilken uppcffring det varit för många av de här
närvarande att lyssna till vår inbjudan att närvara vid
dagens möte. Det dr därför med så mvcket större
tacksamhet jag här vänder mig till dem, som i dag till-
städeskommit och särskilt till H. K. H. Kronprinsen,
vår l:e hedersledamot, som genom sin närvaro i dag

velat giva all Nordens rtngdom ett otvetydigt vittnes-
börd om det intresse E. K. H. känner för det ideella

arbete dessa ungdomsskaror gjort till sitt. Vår tid är
demokratisk, vår rörelse likasä. Men hur demokratisk
vår rörelse än må vara, så inskränkt och yverboren

vill jag hoppas att aldrig Nordens ungdom måtte bliva,
att den ej med tacksamhet tar emot varje hand, som

ärligt och manligt räckes den, den må så komma från



hög eller 1åg. Allt i E. K. H:s väsen talar också om
drag, som alltid komma att skattas högt av ungdornen
i en demokratisk tid, ett manligt rättframt väsen, en
stark pliktkänsla och en personlig älskvärdhet, som i
lika grad kommer hög som låg till del. Så blir E. K. H.
ej heller oss främmande utan står här i dag fastmer i
vår krets som en god kamrat och vän, vars förtroen<le
och sympati är oss dubbelt dyrbar. Det är därför
ingen tom fras, då Nordens ungdom nu genom mig upp-
riktigt och tacksamt hälsar Sveriges kronprins väl-
kommen i vår krets.

Om jag bland alla de övriga här närvarande fram-
stående representanterna från Sverige och grannlän-
derna särskilt nu nämner ett namn, fru Hulda Garborg,
så är det icke mer än tillbörligt. Vad Hulda Garbors
varit och betytt iör Norges och därigenom indirekt för
de andra nordiska ländernas ungdom, det känna och
veta våra ungdomsskaror bäst och den storartade hyll-
ning, som under förra årets Kristianiakongress kom
henne till del vittnade ock bäst därom. Då Svenska Ung-
domsringen vid den ståtlisa festen i Kristiania universitets
aula i fjol vågade tillbjuda llulda Garbors som ett rinsa
tack och erkänsla hedersledamotskap i vår krets, visste
vi vad vi gjorde. Vi visste, att vi i henne ägde och
skulle få behålla en Sveriges och ungdomens verkliga
vän. Strålande, oförtruten, segerviss har hon visat oss
vägen vi ha att gå. Väl hava krifikastrarnes också i
Norge talrika släkte sökt göra allt frjr att lägga stenar
i hennes väg och komma henne att fälla modet, men
förgäves. Må vårt bästa tac.k till henne i das bliva,
att vi lova att följa hennes väc, att vi uthålliga, goda
och glada, utan att nedslås av småaktig, ömklig kritik
ellcr öppna eller förstuckna fienders ynkliga skall, van-
dra framåt mot det måt vi tro på och efter bästa iör-
måga vilja söka uppnå.

När jag i clag har clen stora glädjen att hälsa eder
ungdomar från Nordens olika länder och från skilde
trakter av vå-rt eget land välkomna hit, är det icke
som främlingar och okända gäster jag hälsar de flesta
av eder. Många gemensamma minnen och band förena
oss redan. Vi känna, att vi alla äga den gemenskap,
som gemensamt arbete, gemensamma strider och ge-
mensamma förhoppningar skänka. Nägra av vårt livs
vackraste och gladaste stunder äga vi gemensamt.

För vår syn drömmer i sommarnattens dunkel Dan-
marks lysegrönne bögeskove och Själlands dejlige kyst,
dir vår blick ånyo möter eder, kära danska iränder och
vänner och fyllda av glädje och tacksamhet minnas
vi de härliga dagarna i Kongens b], och i det stilla
Iioskilde.

Stolt och oförlikneligt fager var den syn, som mötte
oss, då vi i fjo,l i fest och högtid sutto bänkade sam-
man uppe på Frognesatern eller då vi med Kristiania-
fjordens vita segel som bakgrund vandrade tillsammans,
ett långt härligt unsdomslag i brokiga dräkter upp mot
Bygdö vackra friluftsteater. Det allvarligaste, mest
helgjutna och egenartade inslaget i denna skara var den
norska ungdomen själv. Trotsig, käck, självmedveten
och med en naturlig värdighet i hållning och later, som

endast uråldrig kultur förmår skänka, skred den fram i
tåeet. Av er ha vi mycket att lära, det var det fasta
intryck vi svenskar då liksom förut erhöllo. Ni norr-
män ha lyckats i stort med det vi här i Sverige ännu
endast väga drömma om, att ungdomen i ett land genom
målmedveten sammanhållning och samling kan bli en
kulturfaktor, en ideell maktfaktor att räkna med. För
denna lärdom liksom för oförgiömliga skönhetsintryck
från ert land och av er gamla härliga bS,gdekultur tacka
vi er i dag varmt.

En glädjedag var det för Svenska Ungdomsringen,
då Älands stora ungdomsförbund med över 600 delta-
gare tillkännagav sin anslutning till vår organisation.
Det förbund, som tagit på sitt program uppsiften att
väcka och bevara intresset för gammal svensk kultur
måste givetvis se det som en av sina allra förnämsta
uppgifter att taga vara på och med sig samla ungdo-
men i alla de landsändar, där svensk kultur finnes
hemma och svenskt språk talas. Ni ha nyss i Stockholm
varit våra kära ärade gäster och jag tror där mött så
Inycken äkta hjärtevärme, att ni nu utan många ord
böra kunna förstå, hur glada vi äro att i dag också se
åländska representanter här tillsamman med Nordcns
övriga ungdom. Ni ha i handling omsatt vad vi i teorin
arbeta för och än går i er mitt den gamle odalmannen
Johannes Eriksson, yngre oclt starkare i sin tro än de
flesta trots år och motgångar. Lycklisa Äland, som har
en sådan ledare, lyckliga Äland som kärleken till svensk
kultur förmått så orubbligt starkt svetsa samman.

Också en hel skara spelmän från Nordens länder se
vi här i dag i vår mitt, ja vi ha väl ej på länge sett en
sådan utvald och fullödig skara spelmän från Sveriges
alla delar samlad. Med slädje och stolthet hälsa vi er
r'älkomna ibland oss. Må dessa dagar giva alla älskare
av vår gamla sköna allmogemusik rika högtidsstundcr
och mä de lära allt större skaror av värt jazzgalna,
slagdängebitna folk att förstå, hur oändligt mycket
rikare och skönare denna musik är än "Den gula pavil-
jongen" och andra berömda slagdängor vårt folk nu
"skakar" i takt efter på kafder, restauranger och i fina
dansrotundor.

Till er alla här församlade mötesdeltagare vågar jsg
s:i uttala den varma och uppriktiga önskan, att dessa
dagar må skänka rik och äkta tillfredsställelse och för
dcn rörelse vi gemensamt tjäna betyda ett verkligt
krafttillskott. Må kärleken till hembygden och dess
kultur ej blott under dessa festdagar vara vårt lösenord
utan ock under vår vardagsgärning, i vårt dagliga
albete vara vår ledande fyrbåk. Er folkdansare lägger
jag särskilt detta på hjärtat: låten aldrig dansen bliva
självändamåI, utan blott medel, ett av medlen att nå det
ni lovat att med oss alla arbeta för: gammal svensl(
kulturs bevarande.

Till er, mina damer och herrar, som i dag kanske
för första gången möta upp i vår krets, vill jag slut-
lisen säga: ej blott "til lyst" ha dessa ungdoms-
skaror samlats här i dag. Det fu nåcot annat
och mera de vilja. En ung käck armd äro de,
som dragit hit för att i ärlig kamp söka besegra er alla,
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besegra surmulenheten, pietetslösheten, ideal[ösheten,
den ytliga osunda nöjeskultLrren hos vår tid. Livets
bästa makter, solen, glädien, ungdomen, skönheten ha
de tagit till bundsförvanter. Nu vilja de också r'inna er.
Det är icke något visst parti, vare sig höger eller vän-
ster, vi söka, vi söka all« goda kraiter, r'arhelst de finnas.
Alla dem, som i sjä[ och hjärta iörstä r'ikten och vär-
det av att ett land äger en sund ungdom beder jag i

denna stund varmt och innerligt: Kom med oss, hjälp
oss. Endast om vi alla hjälpas åt, kan nåsot beståndande
bliva gjort. Kunde vi alla, unga och gamla, enas och
samlas, vilket härIigt mål kunde då ej nås! Sker så

en gång, då kan den symbol, som den svenska ungdoms-
organisationen tagit till sin, ringen, trohetens och sam-
manhållningens sköna symbol bliva mera än en symbol,
bliva fager och stolt verklishet."

ALÄNNINGÄRNAS ERIKSGATA GENOM SVERIGE
Stockholm.

Fredagen den 29 juli anlände det hundratal åländska
nngdomar, som av Svenska Ungdornsringen inbjudits
till Stockholm samt vidare på en färd genom Sverige
till ungdomskongressen i Göteborg.

Första kvällen voro samtliga ålänningar av börsdirek-
tör Kurt Belfrage inviterade till en enkel r'älkomstfest
i börshuset, vid vilken även iörutom Sr-enska Ungdoms-
t'ingens medlemmar en del av Kuhurella ungdomsrö-
relsen samt Stockholms körförbund nän'oro. Under
föredrag, tal och sång samt dans och en enkel tesupd
förilöt kr'ällen snabbt och under varmaste stämning.

Påföljande dag vcro de åländska gästerna inbjudna
av Nordiska Kompaniel till en enkel iest på dess tak-
telrass, varjämte börsdirektör Belfrage då gav lunch
å Strand Hotell iör etr ilertal ar- gästernas ledande män,
såsom redaktör Julius Sundhlorn. landstingsmannen Jo-
hannes Eriksson, sänganföraren stadsiiskal P. A. Fre-
driksscn med iru, Ålands ungdomsiörbunds närva-
rande stj,relsemedlemmar, s§enske konsuln pa Aland
med fru samt Ungdomsringens st5'relse.

Kom så gästernas första oifentliga enrrd i Stockholm.
Denna skedde i iorm av ett stiläkta äländskt brudtäg.

som från Nybroplan tågade Strandvägen fram upp rill
Skansen. I en lantlig gammaldass liten schäs satr det
unga brudparet, en nätt rodnande liten brud med en
väldig gyllene, grannlåtssirad krona på huvudet. En
originellarc fanborg än den, som företrädde, kan knap-
past tänkas - en hel flock stora fanor, sammanfosade
av gammaldags fransprydda, sydda och trt'ckta dukar.
I vagnen efter brudparet äkte i en vackert sirad skrinda
brudens hela hemgift, täcken och dynor, dukar och vac-
kert spetsprydda örngott m. m. sådant för att nu inte
tala om självaste byrån med en lilleputtspegel. Däreitcr
följde så gående hela den åländska ungdomsskaran.
Vid Nordiska Museet mötte Ungdomsringen med sin
fana samt Stockholms körförbund och Kulturella ung-
domsrörelsen, och åtföljda av samtliga dessa gjorde så
brudföljet sin entrd på Skansen.

Sedan brudföljet vederbörligen tågat in i bröllops-
gården, där det hälsades med ljudligt skjutande, iortsat-
tes till Orsakullen, där det blev tal och sång. Hela
kullen och planen nedanför var täckt med åhörare.
Stockholms körförbund slöng ett par sånger, och där-
efter trädde börsdirektör Belfrage i talarstolen och häl-

sade ålänningarna i hjärtliga och hösstämda ordalag
välkomna, bl. a. erinrande om den minnesvärda sångar-
fcsten på Åland förra året. Så fick man höra "Ålän-
ningens sång", orden av Grandell, musiken av Hagfors,
och därefter ett kärnfriskt medryckande anförande av
ålänningen redaktör Julius Sundblom. Han talade varmt
och vackert om det svenska kulturarvet, som man efter
bästa förmäga på Åland söker föröka, förkovra och väl-
signa, medan man alltjämt hämtar nya impulser från
Sverige.

Ålands ungdomsförbund lät höra några av sina
sånger, vackert och klangfullt sjungna.

På kyrkplanen framför Seglorakyrkan var rest en
åländsk midsommarstång, kring vilken det så blev de-
klamation, gamla låtar och folkdanser. Allt som allt för
åskådaren en vacker och festlig kväll på Skansens
höj der.

Fä söndagen var det åter fest på Skansen och Sta-
dion med tal av rektor Lindblom, vars varma och
r'älf ormade aniörande huvudsakligen riktades till ålän-
ningarna. Inmarschen av Alands ungdomsförbunds oclr
Stenska ungdomsringens brokiga skaror av sångare
och folkdanslag med fanor och spelmän i teten hälsa-
des av publiken med smattrande applåder. Såsom av-
slutning på festen sjöngo Stockholms körförbund och
Älands ungdomsiörbundskör tillsamman under livligt bifall.

Dagen därpå utiärd till det fagra Solsäter, dit ålän-
:ringarna inbjudits av Ringens utmärkta avd. Kulturella
iolkdansgillet. Under sång och tal, dans och g1ädje för-
t-löt den minnesrika aftonen. Dagen därpå fortsatt:
iilänningarna till 

Linköpi,g.

Alänningarnas besök i Linköping formade sig till en

storsla.sen fest.
Älänningarna anlände till Linköpins kl. 1,07 på midda-

gen och åtföljdes av färdledaren iil. kand. Sven Kjer-
sdn. De möttes vid ankomsten av medlemmar ur Lin-
köpings folkdanslag med denna förenings sekreterarc
hr Thunell i spetsen, vilken bringade dem den första
r,älkomsthälsningen i form av ett leve för älänninga.rna.
Detta kvitterades med en Älandssång och därpå togos
gästerna om hand av sina respektive värdar.

På e. m. giordes under pastor Nordsjös ledning ett
besök i domkyrkan. Programmet upptog jämväl be-
sök i Östergötlands museum och Krogfallsstugan.
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På kvällen var det offentlig fest, som anordnats av
Llngdomsringens Linköpingskrets och samlat fullt hus.
Linköpings folkdanslag skötte mottagningen. Under det
folkskolans musikkår spelade intågade ålänningarna och
hälsades med en kraftig applåd.

Grevinnan Alice Trolle, dagen till ära klädd i öst-
sötadräkt, höIl därpä ett kort och kärnfullt hälsnings-
anförande. Talarinnan bringade dem cn varm väl-
komsthälsning f rån Östergötlands ungdomsring för
bygdekultur och bad att till alla iå uttala sin glädje över
att få taga emot dem här i en av Sveriges äldsta kul-
turbygder, en bygd där man håller fädrens minnen
kära. Våra känslor mötas i vår hembygdskärlek. Båda
hålla vi helisa de minnen vi ärvt, men vi sträva också
att skapa värden, som ./i vilja lämna i arv till våra
eftcrkomrnande. Det är i hembygdens tecken vi mötas,
det är i hembygdens namn jag bjuder eder välkomna.
\/äl mött, I från Äland, barn av vårt släkte och barn
av vårt språk.

Den åländska hembygdskören sjöng "När solen tän-
der sina strålar" och "över bygden". Kandidat Sven
Kjersdn höll därefter ett längre anförande, vari han
utvecklade syftet med iärden och den svenska ung<Io,ms-
rörelsens program. Vi drömma om att skapa en oprli-
tisk nationalkänsla hos vår ungdom, sade han, och har.r
frågade vidare om det kunde anses vara underligt, att
denna rörelse fick den åländska ungdomen entusiastiskt
med sig.

Efter talet, som hälsades med stort bifall, sjöngs ålän-
ningarnas sång, varpå landstingsman Johannes Eriksson
framförde ett tack tili grevinnan Trolle för hennes
varma välkomsthälsning. Det ger oss mod att tänka
på att det mäl vi föresatt oss också skall uppnås, sade
han. Han irambar hälsningar från det åländska folket,
som nu är hemma på öarna och slår och bärgar sin
skörd. Han utbrastl "Gud ske lov, att Edert Sverigc
är sådant vi föreställt oss! Vi ha iunnit att vi ha mer
än iörståelse."

Efter festen voro samtliga ålänningar av direktör
Ciason inbjudna till td på Frimurarehotellet.

Nästa dags förmiddag voro ålänningarna jämte Ung-
domsringens Linköpingslag m. fl. inbjudna till garden
party pä slottet, där grevinnan Trolle utövade värd-
skapet.

I Trands

bereddes ålänningarna likaså redan frän första ögon-
blicket ett hjärtligt mottagande. Gästerna mottogos
med "Modersmålets sång", ackompanjerad av scouter-
nas musikkår, varefter stadsfullmäktiges ordf. B. E.
Gelotte med några varma ord hälsade de kära blcds-
iörvanterna från ölandet välkornna. Ä gästernas väg-
nar svarade kand. Sven Kjers6n med ett tack för väl-
komsthälsningen.

Efter ett kort besök hos respektive värdar samlades
färddeltagarna vid halr, S-tiden vid hamnen, varifrån ett
lO-tal motorbåtar förde dem i sällskap med cn del av
mottagningskommittdn och medlemmar i Tranås folk-

danslag m. fl. till det vackra Brundsnäs å Torpön, där
middag serverades. Under densamma riktade dispr-
nent Axel Linge er,- vältalig och varm välkomsthälsning
till fränderna. Landstingsman Johannes Eriksson gav i
ett kort anförande Lrttrl,qfu för de starka band av vän-
skap och frändskap, som sedan urminnes tid förena
Alands folk med moderlandet.

Aftonens fest i Tennishallen blev en värdig avslut-
ning på dagens samvaro.

Friherre Josef Hermelin hälsade gästerna välkomna
såsom barn i samma fadershus, förenade genom de
starka banden av nationell samhörighet. Han slutade
med att utbrinsa ett fyrfaldigt leve för Åland, dess iolk
och dcss framtid, varef ter unisont sjöngs "Du gamla,
du f ria."

Eiter ett par sångnummer av den åländska l<ören,
som redan från början tog publiken rned storm, höll
landstingsman Johannes Eriksson ett kort tal, varpå
följde åländsk folkdans, sång och spelmanslåtar sarnt
deklamaticn av kamrer Lemqvist, allt emottaget med
det livtigaste bifall.

Efter en kort rast intogs en enkel tesup€ i Tennis-
lrallen gemensamt av de åländska gästerna och deras
värdar på platsen. Därunder höllos kortare anföran-
den av kontorschef Elis Kågdn och stadsstyrelsens
ordi., hr Josef Sjöberg, samt av ålänningarnas ledare,
iolkskollärare K. Gustavsson och landstingsman Joh.
Eriksson. Samkvämet präglades av den bästa stäm-
ning. Det märktes å ömse sidor, att de vackra orden
om samhörighet och broderskap ej endast varit tomma
fraser.

Kl. 7,20 f. m. avreste älänningarna till sitt närmaste
rnå1,

lönköping.

Besöket hade motsetts med stort intresse i Jönköpins
och våra landsmän från den lilla ögrrrppen väckte var
de kommo den livligaste sJrmpati.

Vid tågets ankomst hade en talrik skara åskådare
mött upp. Sedan kamrer O. Anderssorr å Jönköpings
folkdansklubbs vägnar hälsat resenärerna välkomna till
.Iönköping, stämde ålänningarna, som räknade en ypper-
lig liten kör, upp den åländska folksången, vilken
åhördes med djup medkänsla av de lyssnande skarorna.

Under dagens lopp gjorde de långväga gästerna be-
sök i staden och en grupp tog en tripp ut till Smälands
l'aberq cch Rösiöskolan.

Under rundvandringen i Jönköping samlades man en
stund kring Viktor Rydbergs staty i Rådhusparken.
Här fick den å1ändska idealiteten och öiolkets varma
kärlek till svensk kultur ett rörande och imponerande
uttryck. Ålänningarna hade av någon välvillig värd
förärats var sin ros. Vid avskcdet nedlade var och
en sin ros vid statyns sockel och bragte därmed en av
den svenska kulturens store bärare sin vördnad och
kärlek. Akten var enkel men blev i sitt spontana ut-
trl,cL ouunr'*t imponerande.

Festen i Stadsparken blev en stämningsstund, en folk-
lig ungdomsfest, där allt med känslans vackra språk
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talade till åskådarna. Härtill bidrog icke minst de
sånger, den åländska kören vackert cch känsligt
föredrog.

Kandidat Kjersdn inledde med några manande ord
om ungdomen, Talet formade sig till ett varmt lörsvar
för ungdomens ideella strävanden, sådana dessa tagit
sig uttryck i hembygdsvård, studiecirklar och i Sven-
ska ungdomsringens verksamhet. Tillbaka till hemmet
för att sedan gå framåt i den rätta riktningen, är Ung-
domsringens lösen, att väcka hembygdskärleken och
föra ungdomen Jram till sunda nöjen är ett av dess
måI. Ålänningarna ha givit oss rikssvenskar ett ly-
sande föredö,me. På Åland lever svenskheten rotfast,
alla internationella domslut till trots.

Sedan kören utfört ett par sånger, besteg landstings-
tran Johannes Eriksson talarstolen, hälsad av publi-
kcns livliga sympaiiyttringar.

Efter det utmärkta talet följde en rad vackra fclk-
danser, och några åländska spelmän läto höra sina
vackra 1åtar.

Efter festen hade stadsparkschefen inbjudit folkdan-
sarna till en ståtlig supd i Stugan.

Under måltiden äskade t. f. landshövdingen greve J.
W. Spens lystring och hälsade ålänningarna välkomna
till Jönköping. Ålänningarnas trofasta kamp för den
svenska kulturens bevarande har lärt oss, vilket oskatt-
bart värde vi äga i vår frihet och självständighet. För
all åländsk trohet mot Sverige och åländskt föredöme
i fosterlandskärlek böra vi rikssvenskar yara det åländ-
ska folket djupt tacksamma. Tal. slutade med ett leve
för Åland och Ålands folk, vilket besvarades med liv-
liga hurrarop.

Landstingsman Eriksson tackade ä ålänningarnas
vägnar och slutlisen framförde kandidat Kjersdn ett
tack till direktör Karnell och stadsparksstyrelsen för
deras älskvärdhet samt till Jönköpings fotkdansare för
älskvärt och gott arbete för festen.

Efter måltiden talade direktör Karnell om sångens
underbära rnakt och dess förmåga att knyta samman
och bevara det fosterländska kynnet.

Efteråt uppfördes en del iolkdanser och först vid
midnatt åtskildes man.

På morgonen fortsattes resan till ungdomskongressen
i Göteborg.

TELLGEGoMLLA
bildades fu 1920 av några ungdomar i Sundbyberg och
trakten däromkring. Hur namnet uppkom är en
historia iör sig och har varit iöremål för utomståendes
sympatier såväl som för oiörstäendes kritik. Ett litet
gille, som i en större by vill bibehålla något av sin
ursprungliga kultur och vars medlemmar i flesta iall
äro från ren bondbygd, vill i sin förenings namn höra
en påminnelse om sin strävan och sitt ursprung. Lika
berättigat kan namnet anses vara, som de olika gillena
med landskapsnamn, inom vilka linnes folk frän olika
bVsder, infödda storstadsbor och "utsoknes". Som
föreningen har säte och stämma i Uppland, har den
också tagit till uppgift att verka för uppländsk allmoge-
kultur i den omiattning den kan anse sig vuxen. Första
arbetet var därför att utlorska en bygdedräkt hemme-
hörande i Uppland, vilken skulle bäras av samtliga
medlemmar. Denna blev Häverö skeppslags vackra och
klädsamma dräkt. Genom efterforskningar på ort ocir
ställe, lyckades det att framleta delar ay dräkten,
såväl den manliga som den kvinnliga, och genom till-
mötesgående från Nordiska museet kunde dräkten få
studeras i detalj. Vävar sattes i gång och snart lägo
de brokiga, grova, men så innerligt vackra tygerna iär-
diga till både kjolar, späns, förkläden och västar.
Efter gamla gulnade spetsar virkades och knypplades
"stycken" till mössorna, och vackra väskor broderades
av flitiga fingrar. Dyrbara sidenschaletter (axeldukar)
lt ckades man skaffa, vilket visade spinnsidans livliga
intresse och uppoffrande förståelse för saken, ty dessa
dukar i sina vackra gröna, svarta och gredelina färger
betingade priser av 60, ja ända upp till 80 kr. pr styck.

Det blev dräkter, äkta, stiltrogna och mycket dyrbara.
Sr'ärdsidans medlemmar ville ej giva spinnsidans efter,
varför det blev en fullkomlis tävlan. Bastanta skräd-
darsydda plagg, strumpor och skor beställdes; äkta
spännen, smycken och knappar anskaffades och sorn
r,äliörtjänt belöning för detta erhöll gillet Svenska Ung-
dc;msringerrs första pris vid dräktuppvisningen i Säter-
rlalen 1922.

Folkmusiken har i Allmogegillet även sin beskyddare
iiksom folkvisan, iolkvisedansen och bygdedansen.
Gillet har deltagit i många propagandafärder och själv
arrangerat sådana. Bland de minnesrikaste och här-
ligaste voro färderna genom Dalarne och Värmland till
Kristiania 7922. Färden till Äland samma år och se-
nast i år på inbjudan av Ålands ungdomsförbund. Fär-
den till Malmö och Köpenhamn ät 1921, Göteborg 1923,
Uppsala m. fl. platser.

Gillet har även av egna medel och egna krafter byggt
en stuga i Mälardalen, ett litet hem på sommaren och
en sportanhalt på vintern då skidföret lockar till utfäid.
Planer äro uppe att utöka stugan till en större, snar-
liknande Kulturella folkdansgillets vackra Solsäter.
Ungdomlig håg och skaparglädje kan uträtta storverk,
i all synnerhet då den går i den sanna vänskapens och
förståelsens anda. Och bättre vänskap och förståelse
än vad som finnes inom Allmogegillet torde man få leta
efter.

Den, som bland alla dessa duktiga medlemmar är
värd att särskilt omnämnas är dess egentlige stiftare
och upphovsman Gustaf Lind6n, vilken med förståelse
och mycket arbete har gjort en stor och vacker insats
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Drnslag et.

i svensk kuiturell ungdomsrörelse. Även mä i detta
sammanhang lämnas en eloge till Elis Sverkersson, den
outtröttlige arbetaren bland folkdansarnas led - med-
lem av Allmogegillet - för hans goda arbete med in-
övandet av folkdansar och lekar bland småttingarna i

Gillestugan.

Sundb1,fus19, det s. k. lill-laget i gillet. Det är en sod
början och en rekryteringsmöjlighet för gillet i sin
helhet.

Flera sådana gillen!
Els.

>)N Ä

Med spänd iörr,äntan stegade jag iir i der röda
salougen på Drottninggatan, inte ar- r:5'iikeltliei iör atr
sc praktbiograf ens l5'x. utan iör arr s. e!r iiie: i,tl-r-
skådespel, iscensatt iör deu vita dlken. av el sa:i1-l:-
bckant folkdansare.

Jag trodde ej Gustai Edgren passade rill regissör ;ör
folkskådespel, ty därtill tarvas nog en god porrior:
vetenskaplig kännedom om b:'gden och dess iolk,
gtundad på etnografiska och iolkpsl.kologiska studier,
rren han klarade sig grannt för folk i gernen. För den
hemmavuxne bygdekännaren torde det dock skära
litet i ögonen, alldenstund man ser handlingen tillhöra
tvenne olika tidsåldrar på en gång. Handlingen i iilmen
kunde ock lika väl iörsiggå i Västergötland, östergör-
land, Södermanland eller Uppland, som i Närike. .l\Ian
såg för litet av landskapet för att känna igen Närike-
bygden. llandlingen var framflyttad i nuvarande rid
då det sällde herrskapens och studenternas kost5'mer.
nren däremot voro allmogens kläder i gemen irän
1690-talet; kyrkvaktaren t. o. m. från 1850. Hade inte
herrskapsfolken varit så rasande moderra, utan iöre-
fallit i sitt yttre att leva samtidigt med allmogcn, torcle
man fått en mer helgjuten behåilnine. Om man nu skall
våga sic pä någon kritik av skådespelarna, så kan
sägas att dessa i stort sett voro ganska h'ckade.
Dräng- och pigrollerna utfördes särskilt r,ä1. likaså
bondmorans och den garlle bergsmannens. Där hade
Edgren haft ett träffsäkert öga, då han tog ut dessa
rnedhjälpare, och det var vad som hjälpte upp det

N A))
rnlrrs r.nagra inr:chållet. Det är nog sant, som gamla
krkir'-:: sadc. "ait såsen många gånger får hjälpa upp
;r i:-iå§-r Srik". Som sagt, iör stadsbor och mindre kri-
iiski io.it kan "\ärkingarna" vara bra, och det är att
gra:::iera Edgren till det andra försöket. Det lämnar
: -: E,rda iörhoppningar.

Folkskådespelet "Närkingarna" blev i alla fall inte för-
srört säsom "Värmlänningarna" blev, och då fär man ju
vara tacksam. Det är överhuvud mindre lyckligt att
iiima ett skådespel, som är skrivet för sång- ocll talsce-
nen. Det går så mycket förlorat och kommer sä mycket
till, att man ej känner igen någonting. I de flesta fall blir
man besviken och i många fall ledsen. Men har iilmen
kulturhistoriskt och etnografiskt värde, har man ju i fil-
rren sparat något värdefullt för vär bygdekultur, vil-
ket i framtiden kan till väsentlig del belysa ortens gamla
folkliv och odlingshistoria. I detta fall tror jag dock att
den vetenskapliga delen har mysksl litet värde, och det
är beklagligt att denna del i inspelningarna nästan alltid
helt iörgätes. Borde inte en regissör, vid de tillfällen då
bygdepjäser skola inspelas, vända sig till framstående
personer i hembysdsforskningens tjänst och taga råd
och anvisningar av dessa. Det skulie väl inte skada
pjäsen om även en sådan persons namn stod före eller
ef ter regissörens på programmet.

Till alla som tänka syssla med regi för bygdepjäser kan
lämnas iöljande tänkespråk: "Till mästerskapet sives blott
en bana, ren såsom solens väg uti det blä. Att sträva
uppåt och det högsta ana, men aldrig tro sig mästare ändå."

Ernst Gruthommur.

RAGNKR

PÄ GRUND AV DET SIOR,4 IvIATERIAL som fill detta nummer förelåg hava vi nödgats använda mindre stilsort,
men nästa nummer kommer åter alt erhålla tidningens ordinarie utstyrsel, Red.
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T;afi Cilter lör Sembqgden

6logon.

-Ar ftöstetiden inne? Öoer slogzn
jog förde lludet ou min fodns slogo,
så önergiret ifrån lemmer ilogo,
trols ggllne år då grödon fglln logen.

.Ar det zj bud till mig otf oöndo åter
till foderslonder med de lugno flöllor,
som fjörtot rör i desso fösrblå toällor,
så oemodsömt otf sonen fiörron gråter?

Jog fommzr, foderl Xen i midnottsriden
din slogos sorgsno eto stört min oilo. . .

jog oill otå upp orf rill min foder ilo
oft återoinno fjörtots lugn ocf fridenl

Tiltor ).Ilgrdn.

Tsr ör den röst Bom ur en sångbor bringo
ton fgllo ondro sfämmon i duetfen,
du bergens ättling eller son 0D sldtfen,
som oid f uns sido bort din slogo soingo?

6eltembersol.

[Östgötomö1.)

To seftembersolo

ö för ille gronnerl

- 6ir du'1, sir du'1, iolo

fo söm bledd e onnerl

Jngi oårsol iller

oöm seftembersolo.

Gn bler rott söm oiller

mä di efore olo.

To seftemberglöro

gör en gor å gloer.

- Oon dror genn på döro,

glör på fus å loer.

Jlils lorso
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ARET OCH ARSFESTERNA

Vi komma att hädanefter i varje
nummer intaga en kortare beskriv-
ning av de gamla sederna under
årets alla månader, enligt runstavens
teckningar. Dessa komma att åter-
finnas under ovanstående rubrik och
hämtas delvis ur Norlinds bok "Svel-
ska alimogens liv". Vi börja här
med september och okt. månader.

Höstmånud September. Den 1:ste
Egedii dag eller S:t Elias, på runsta-
ven (en ullsax) emedan fåren nu

klippas, efter denna (en biskops-
mössa). Den 8:de, Marie födelsedag
eller modersmessan (en krona och en

korg med frukt). Den 14:de kors-
messan (upprätt kors). Den l7:de
Lambertii dag (ett lam). Den 21:sta
Mattheii dag eller Matsmessan (en

bock), därefter (en ensel). Den

22:drö Mauritii dac (en sköld). Den
29:de Michaelis dag eller Mickels-
rrressan (en våg), betyder höstrrark-
naderna soln då gemenligen höllos
övcrallt.

Slakt-mrinad Oktober. Den 4:de
Fransiski dag (en fisk), betl'der att
nu är bäst att iiska, i synnerhet med
ljustrins: (en bok). Den 7:de Bir-
gitti dag eller Brittmessan (en ull-
karda), för att ullen nu bör kardas:
(ett kloster). Den 14:de Calixi das,
märkelsedag, iörsta dagen i vinterta-
Iet (ett bart träd), som betl,der löv-
iallet; (en påvemössa). Den l8:de
Luce evangelisters dag (en oxe och

en slaktbänk), beteckna slakttiden.
Den 21:ste, Ursula dag eller elva tu-
sen iungfrurs dag, en pil eller skäkta.
Den 28:de Simons och Juda dag (en

slaga), betyder trösketiden. Till sist
ett kors och ett spjut.

De viktigaste sysselsättningarna äro,
näst det fortsatta skördearbetet,
ncdtagande av frukt, plockande av
humle, beredning av lin och ull samt
slakt. I sept. utgjorde humleplock-
ningen huvudsakligen kvällsgörat i
måncet hus. Kring en stor stockeld
bänkade sig husets samtliga innevå-
nare och då berättades sagor och
sägner.

Lin- och ullberedningen försiggick
vanligen i särskilda stugor. Linbryt-
ningen ägde rum i sept. och okt., u11-

kardningen i okt.
(Forts. i nästa n:r.)

FRAN GÖTEBORG
Folkdansarna ha kommit till sta-

den. Man drar ett djupt andedrag
liksom en människa, som länge varit
instängd i en kvav och unken
atmosfär och plötsligt kommer ut i
friska luften.

Det är något man saknar i den mo-
derna dansen, och det är livsglädjen.
Graciös kan den vara, vilket långt
ifrån gäller om genomsnittsdansö-
rens prestation. Men denna allvar-
liga, i många fall tragiska mask, som
jazz- ellet shimmydansören behagar
aptera, är den inte otrevlig? Kanske
vore löjlig ett riktigare ord. Den
moderna dansen är en produkt av

krigets psykiska baksmälla, så tra-
giken är ju för ailt i världen stil-
enlig.

Men nu kcmmer den svensta dan-
sen. En dans med "tjo" och klack-
järn. Ett uttrt'ck iör inneboende lirs-
glädje. Så nu kan den djupt blase-
rade jazzexperter med sin lilla iör-
tiusande begra§iirgsuppsl-n gå hem
och lägga sig. Han ku:rde ailnars
råka stä iör rära eit äkta jösshärs-

kast med klackarna i taket, och det

kanske hans lilia bräckliga shimm5'
kropp inte tälde r-id.

++

-L
I

LARS,JOHAN SUNDELL

Leden glesna och glesna fort
bland den lilla skara, som omhuldar
vår värdelulla och vackra bygdemu-
sik. För inte länge sedan bortgingo
tvenne, de iörnämsta, Nils Anders-
son och K. J. Leffler, och nu når oss

den smärtsamma underrättelsen att
en av våra bästa låtsamlare, lärare
Lars Johan Sundell i Västervik, slutat
sitt gagnerika liv.

Mänskligt att döma gick Sundell

bort allt för tidigt, tY På hans 49:e

iödelsedag hämtade den obeveklige

liemannen honom irån maka och

barn, vänner och kamrater.
Inte längre sedan än i juni månad

i år hade denna tidning glädjen att
i sitt ijärde nummer fä emottaga ett

värdefullt bidrag av hans hand, näm-
ligen en trevligt skriven uppsats om

f olkmusiken i Ydre härad samt en

typisk östgötapolska. Det har berät-
tats mig att det var det sista han
skrivit om folkmusiken och slut-
orden i hans uppsats lyder som hans
sista önskan och fältrop: "Leve dter
de gamlu triska vildmarhens blom-
ster !"

Sundell var även inbjuden att del-
taga uti spelmansstämman i Göte-
borg sistlidne augusti. Men han

kände sig inte riktigt kry. En längc
tärande sjukdom började öt'ervinna
den annars så starke och glade

mannen. Sällan klagade han över
sina krämpor. Och gästfriare, 81a-

dare och angenämare sällskapsmän-
niska kunde man gärna inte råka Pä.

Hans hem stcd alltid öPPet iör vän-
ner och gäster och han samlade om-

kring sig musikälskande människor,
sådana som verkligen iörstodo musik
cch särskilt folkmusiken, vilken var
hans skötebarn. llan var "östgöte,
Gud ske lov", brukade han säga oc\
han spelade med förkärlek sin hem-

bygds melodier, vilka han ibland satte

lika höet som de klassiska tonska-
pelserna. Säsom framstående violi-
nist förstod han att spela dessa lätar
förnämt och hiärtinnerligt. Men han

stirrade sig ej blind på dessa låtar
utan spelade även klassisk musik.

Under hans kärleksfulla vård och

lgdning växte uPP tvenne döttrar,
vilka iingo ärva sin pappas mrrsik-
geni och vilka även giort stora fram-
steg på tonkonstens områ«ie, särskilt
Stina, vilken enligt Musikaliska Aka-
demiens utsago, torde bliva en pianist

av mindre vanligt slag.
Nu är han borta, fadren, stödet,

vännen med det goda hjärtat' Må

välsignelse vila över hans vackra
Iivsgärning och irid över hans minne.

E. G-r.
*

ATT UPPLÄSAS AV FÖRE,
NINGENS SEKRET.

Dräktlorskning.

Inom den närmaste iramtiden kom-
mer cirkulär och blanketter att ut-
sändas till resp. förenings- och krets-
styrelser, vilka skola ombesöria att
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dessa cirkuiär kcrmma ut till lämpliga
och intresserade perscner inrm varje
landskap. Dräktforskningen är abso-
lut nödvändig nu innan alla gamla
plagg ha gått till matt-trasor el1er

dockkläder. Ännu finnes det dräkter
kvar här ocir där på vindar och
skräpkammare i bygderna; bara man
kan få underrättelse om var de iin-
nas, så skola vi på ort och ställe
undersöka, avmåla och beskriva dem.

Genom bygdens olika tidnin.gar torde
ott upprop iå god verkan, men vi-
dare om denna sak framdeles.

IF

Insänd meddelanden om fester och
andra div. händelser inom iör-
eningarna. Alla notiser och medde-
landen mottagas gärna, och allra
helst sådana, som hava värde för r'år
rörelse. Om natur- och kulturminnen
av alla slag, t. ex. om jättegrl,tor,
meteorstenar, grottor, sällsl,nta väx-
ter och stora egendomliga träd.
Gravhögar, bautastenar, hällristningar,
fornfynd, gamla t],piska vackra går-
dar och stugor, vackra platser, bvs-
dens djurliv. Allt om byn och bl,gden
kan ha sitt intrcsse och särskilt om
våra dräkter och gamla bchagsting,
helgseder, sägner och berättelscr,
låtar och danser m. m.

Nu få vi se, vem som kommer tned
det bästa.

Alla iolkdansare och vänner av vår
rörelse uppmanas att skaffa sig den

n:,a läroboken i folkdans. Alla, som
tecknat sig iör densamma, äro givet-
vis skyldiga att utlösa den, då vi
helt naturligt kalkylerat med in-
komna beställningar. Då utgivandet
av en dylik bok är förenat med myc-
ket stora kostnader, ombedes alla
ledare av folkdanslag och föreningar
att livlist agitera för bokens sprid-
ning. tsoken, som har en mycket
smakfull utstyrsel, tecknad av konst-
närinnan Märta Redlund, innehåller
27 svenska danser med musik, bilder
och utförliga iörklaringar om fatt-
ningar, steg och uppställningar. Bo-
ken, som trt-ckts i en liten upplaga,
blir framdeles svårätkomlig och myc-
ket d:'rbar, sedan den helt blivit ut-
Iämnad i bokhandeln.

NORSK ELLER SVENSK
DANS?

I ett föregående nummer av den
norska tidningen "For bysd oc By"
talar en insändare för bibehållandet
av vårt nationella liv utan intryck
av andra Iänders kultur. Han talar
enkannerligen om "bygdedansen",
eller, som dcn också kallas, folkdans
och nationaldans. Utan att på något
sätt förklena andra länders olika dan-
ser, uppmanar han norsk ungdom att
hålla sig till sina egna och ej sven-
skarnas danser. Han säger vidare
att norrmännen iörstör de svenska
danserna vid deras framförande. De

få inte sr-ensk karaktär i norska
dräkter och eiter norskt ll.nne; inte
heller norsk, det blir blott parodi oclr
efterapning.

Hur innerligt instämmer inte under-
tecknad i detta! Det var ett karla-
ord i rätt tid. Börja vi bl'ta kultur
i ett avseende, så står ju r'ägen öppen
i alla andra också. Då kunna vi ju
börja byta 6l,ggnadsstilar, iolklore,
textilslöjd och bygdedräkter. Sätta
hardangersöm på ett Leksandsiör-
kläde, byta folkmusik, mål o. s. r'.

Det blir inte "roligt" varken på sven-
ska eller norska spräket. Lät norr-
männen ha sina dansar i ired, vi ha

våra, och gör inte som den göte-

borgske pojken, som skrudade sig
i en norsk dräkt på stämman i Göte-
borg, r,ilken dock vid närmare gransk-
ning beianns härstamma irån något
ännu okänt land.

I n:r 18 av här ovan nämnda tid-
ning finnes ännu en insändare, som
vill iörsvara namnet "nationaldans" i
stället för "iolkdans". Det torde,
trots insändarens tvärsäkerhet, vara
Iika felaktigt som "nationaldräkter"
eller "folkdräkter". Tyvärr gär dct
nog inte att få bort dessa ielaktiga
benämningar i brådrasket, vi få nog
dras med dem i all framtid. Bästa
n:rmnet vore nog, enligt konstnären
Gust. Ankarcrona, att sätta namnet
"bygde" framför både "dräkter" och
"dansar". De Svenska Ungdoms-
ringen utgav sin lärobok i dans var
frågan starkt på tal att kalla den

"Svenska Bygdedanser", men då inte
detta ord ännu har stabiliserat sig
tillräckligt, vågade mal1, av rent eko-

nomiska skäI, inte kristna dcn till
dctta namn. Vi få betänka att ordet
"folk" bctyder här allmoge och
b5,gdefolk, i benämning folklore, folk-
musik o. s. v., och fär ej förväxlas
med orden folkkök, fclkrestauranter
och andra mindre klansf ylda f olk-
benämningar.

Krux.

J. U. F. FOLKDANSLAG r
KISA

höll den 26 aug. sin höstfest å

Skyttesillets festplats.
Efter hälsningstalet av vandrings-

rättaren Th. Äkesson gavs uppvis-
ning i några folkdanser, varefter fru
K. Gezelius från Hamra höll ett in-
tressant och medryckande föredrag
om våra iörfäders enkla seder och

bruk. Talarinnan iick en välförtjänt
applåd. Eiter servering av kaffe vid-
tog allmän dans och kl. 10 på afto-
nen utfördes ånyo dans av iolkdans-
laget. Festen var rätt talrikt bc-
sökt. Jordbrukareungdomen hade
dock bcrt vara talrikare.

*

SPELMANSTÄVLAN I HÖST
Styrelsen för Karlskoga bergslags

hembygdsiörening har inbjudit alt-
mogespelmän inorn Karlskoga och
kringliggande orter till en spelmans-
tävlan i Karlskoga i höst.

Till tävlingen, vid vilken i frärnsta
rummet må förekomma iiol merr även
andra instrumcnt, säsom nl.cltel-
harpa, flöjt, klarinctt, lur, ko- eller
bockhorn, mungiga och näverspel (ej

dragspel), inbjudas till dcltagande
endast allmogespelmän.

På repertoaren mä endast före-
komma f olkmusik, såsom f olkvise-
ocl.r lekmelodier, gäng- och vallätar
jämte olika slag av övriga låtar.

Vid tillfället komma förut icke till-
varatagna låtar att upptecknas.

Prisbedömningen förrättas av folk-
musikern Dan. Danielsson, Filipstad,
artisten Vilhelm Bergewing, Loka,
och musikdirektören Hjalmar Sten-
borg, Karlskoga.

De tävlande uppdelas i tvenne
grupper. Ena gruppen kommer att
utgör4s av spelmän från Karlskoga
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härad, vilka tävla särskilt, andra
gruppen av spelmän, boende utom
Karlskoga härad, vilka likaledes bilda
en särskilt tävlande grupp.

FOLKDANSFÖRENING I
PERSTORP

För nationaldansen intresserade voro
för någon tid sedan kallade till möte,
iör att diskutera huruvida möjligt vore
att bilda en folkdansförening i Pers-
torp. Mötet börjades med ett föredrag
av E. Brodin, Perstorp. Som allmänhe-
ten mer ocll mer börjar intressera sig
iör de gamla vackra danserna ansåg
han att skäl vore att bilda en folk-
dansförening. Så blev också och er-
hö11 den namnet "Åsbosillet". Till
ordförande och dansledare utsågs en-
hälligt Ernst Brodin. Övriga styrelse-
ledamöter blevo bokhåll. And. Nils-
son, arb. Axel Carlsson samt irök-
narna Anna Malmros och Magnhild
Andersson med skrädd. Thure Thor-
stensson och frisör O. Dyberg som
suppl. Till revisorer valdes arb. Ber-
til Berglund och iröken Anna Ohlin.

Ett trettiotal ingingo omedelbart i
föreningen och är meningen att an-
skaif a gamla Äsbodräkter och upp-
öva några gamla svenska folkdanser
samt att sedermera ge uppvisningar.
Tio par började omedelbart eiter mö-
tets slut med inövningarna.

EN LOFTBYGGNAD TILL
GULTZAUUDDEN

Norrbottens läns hembygdsförening
har under hösten 1922 lätit ingående
undersöka i Tornedalen förekom-
mande typer av s. k. loftbyggnader
i avsikt att efter denna undersök-
ning inköpa en sådan byggnad och
flytta den till friloftsmusdet å Giiltzau-
udden.

Vid ett sammanträde beslöts att
av hernmansägaren Karl Penttiila i
Kukkasjärvi inköpa en honom tillhö-
rande loftbyggnad iör ett pris av
1,900 kr.

Som den av hembygdsföreningen in-
köpta byggnaden att döma av den å1-

Täsfmonlonds läns

-Bemslöfdsförening
Tösterås

7llöbeltgger
Rlänningstgger

(Dordiner

Ooctendrölter från 2östmon=
lond somt moteriol till desummo

^ Zel. Töeterås 19 07 -*
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Todmolutbgtes mot ull

Östgötodrälterno

Zreoligo ocbl Silligo.

HEMBYGDENS
Aoooorp'ir"t t

3 spalt: 50 -^. på 70 mm. höjd,
Kroror 15:- pr fån{.

2 spalt: 80 ^-. på 48 mm, höjd.
Kronor l5:- pr gån!.

2 spit:80 mm. på 100mm.höjd.
Kroror 25: - pr SånS.

2 spalt- 165 mm. på 100 mm. häjd.
K.oror 50: - pr sån{.

I eida. Kronor 80; - pr gång.

Vid årsannorceing lömaas 20 oZ rabatt
och oid lf 2-årsannoueirg 10 I rabatt.

lönlöpings föns -6em=
slöidsforening

lJtstöllning

ocf forsöljning
ou )[löbler, Toonoder,

Bggdedräfter

m. m.

Ostro etorgoton ll
Lel. 974 lönlöping fel

NY LÄROBOK
I

SVENSKA
FOLKDANSER

ÄR UTKON{MEN

OCFI FINN'ES ATT UITCÅ UOS HERRAR

BoKHANDLARE sAMT ornr«r nnÅx

SVENSKÄ
UNGDOMSRINGEN

STOCKHOLM 50

derdomliga knLrtformen, hiisthuvuds-
ltnuten, är av rätt hög ålder, är det så
mycket mera glädjande, att den på

detta sätt skyddas undan förstörelsen.
Giiltzauudden iår i och med denna

byggnad en ny sevärdhet, men den bör
icke ses enbart som kLrriositet utan med
tanke på den generatiou, som skapat
den, och på de generationer, som före
oss levat och strävat i r'åra b:'gder.
Den bör ses med dc orden i minnet:

"Träd på trappan, träd iörsiktigt, helic
är platsen

där iädernas hägnande andar bo."

Luleå dcn 1{ jan. 1923.

Olto Nordlwtd.

::

VIND FÖR VAG

Av L. E. Ledin, A.-B. Victor
Åström, llärnösand; pris 2 kronor.

Inom snart sagt varje län framträ-
der skildrare av sitt lands folk i hclg
och söcken, vilk;' söka att giva en bilct

av den tid som gått, de seder som
äro begravda i glömska och det iolk
som levat.

En trägen och nitisk forskare och

författare på detta ornråde är L. E.
Ledin, som nLr lagt ännu ett bevis i
dagcn iör sin talang som folklivs-
skildrare mcd arbetet "Vind för väg".

Den nu föreliggande boken, som r-rt-

gör en pri'dlig l,olym på ctt hundra-
tal sidor, inledes med en längre be-
rättelse, som på samma gåug den ut-
gör en förträiilig, pä real grund byggd
skildring av det ångcrmanländska fol-
kets liv i gångna dagar även är en

självbiografi. Dikterna och berätte1-
scrna på landsmål bära vittne om cn
skarp blick, och eu iakttagelseför-
rnåga, som röjer den verkliga iolk-
loristen.

Angermanland är att lyckönska till
att äsa en sådan son, och hoppas vi
att det visar honom sin tacksamhct
genom att läsa hans arbeter.

P. Nilsson-Tannör.

Låt oss tillsända Eder vår nya

HÖST, & VINTER,
KATALO G

upptagande allt,
som hör till en full,
ständig beklädnad och

ekipering för

flerrar, Damer och Barn.

På vilken plats Ni bor,
kan Ni fä tillfälle att

göra direkta inköp
från oss.

Katalogen sändes grafis och franco.

Paul U. BergströmsA/B
Postadress: Stockholm 3

NDR /v§

'Ä,llt Foto4ra.fi.sltt'
Hamn€,atan 26
Stocktrolrn
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"Hon gör ett gott intrgck. . . . ."
tänker den unga damen. Därför får den unge mannen företräde framför sin granne, vars yttre
vanprydes av dålig hy.

Det personliga intrycket spelar en stor roll i det dagliga livet, i affärer, vid knytande av be-
kantskaper, vid strävandet att vinna en god anställning. En frisk hy med dess prägel av hälsa och
kraft har lika stor betydelse när det gäller en man som för damerna. Alla vinna på att äga en

sund hud och en oklanderlig hy.

Det yppersta medlet att vinna och bibehålla en frisk hy är att taga Elfströms SVAVEL-
TJÄRTVÅL N:o I till sin daglige morgonkamrat. Den renar nämligen porerna fullständigt
från damm och smuts samt underlättar därigenom hudens ostörda verksamhet. Finnar, pormas-
kar etc. tager den bort på ett enkelt och naturligt sätt därigenom att den underlättar porernas upp-
gift att bortfära avsöndringarna från kärl och vävnader. I dess lödder ingå bl. a. tjära och svavel

- 
wenne sedan urminnes tider: välkända hälsobringande hudmedel - och därigenom tillför den

huden just de ämnen, vilka oskadliggöra allt, som kan genom retning vålla sjukliehet av olika
slag i huden.

Man må icke förbise att Elfströms SVAVELTJÄR-
TVÅL N:o I har inga nackdelar gemensamma med de
gamla, svarta och obehagliga tjärtvålarna. Den är fram-
ställd enligt en speciell tilloetkningsmetoil och därigenom en

produkt, som erbjuder liha stort behag i arusänilningen som
oilhen annan toalett-bål som helst.

Säljesöveralltä lkr.
lt

ETISIRI|MS IEIfiIISIM ilBRIII,
GEFLE

Rena porer -hudens hälsa.
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