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GoLoEGSEKREN
För "Hembygden".

Av sfals§eologen D:r R. Sandegren.

Nerike är Svealands minsta landskap, men rym,
mer inom sina gränser en rik och skiftande natur.
Landskapets centrala del intages av den jämna,

bördiga och tätt befolkade Nerikesslätten. Denna
slätt omgives emellertid på alla håll utom åt
öster, där den fortsättes av Hjälmåren, av skogs,
ooh bergstrakter. I NO ligger Käglan, i V och
NV resa sig Kilsbergen brant från slätten och
i S utbreda sig de höglänta skogstrakter, som i
SV höra till Tiveden, i SO till Tylö skog. Dessa
förhållanden ha sin orsak i landskapets §eologiz
ska byggnad, betingad främst av de rörelser och
förskjutningar, som under långt förflutna §colo,
giska perioder drabbat berggrunden och framkal,
lat den nu rådande fördelningen av bergarterna.

Nerikesslätten utgöres nämligen av ett genon
förkastningar insänkt område, där i allmänhet
horisontellt lagrade kambro,siluriska bergarter bli,
vit bevarade, medan de omgivande, mera hög,
länta trakterna uppbyggas av till urberget hö,
rande leptiter, gnejser och graniter. Av dessa

{örkastningar går den, som i V begränsar sänk'
ningsfältet, Ö intill Kilsbergens östra brant mot
SSV till Kvissbro och därifrån mot S till stam,
banan V om Vretstorp. En annan förkastning
går i S, något S om stambanan till trakten Ö

om Hallsberg och därifrån mot ö fram till Hjäl,
marens södra strand. I N begränsas de kambro,
siluriska bergarterna icke av någon förkastning,
utan de tunna småningom ut och försvinna, så att
urberget går i dagen N om sjön Tysslingen och
N om örebro. Inom sänkningsfältet ligger emel,
lertid S om örebro ett i N och delvis i V och
Ö av förkastningar begränsat relativt höjt ur,
bergsområde, som sträcker sig från trakten av
Täby i V tiU något öster om Hjälmarsnäs i Ö.

Av urbergets bergarter ha gnejserna, som kän,
netecknas av i allmänhet medelkornig struktur,
ett något skiffrigt eller åtminstone strimmigt ut,
seende och grå eller röda färger, den största ut,
bredningen. Leptiterna äro finkorniga till täta,
grå eller röda, skiffriga bergarter. De uppträda
förnämligast inom ett område ONO om örebro
samt på några ställen inom landskapets sydöstra

del. FIerstädes, t. ex. vid Axberg och Lillkyrka,
förekomma inlagringar av urkalksten i leptiten.
Graniterna skilja sig från gnejser och leptiter ge,

nom sin massformiga, ej skiffriga struktur. De
äro än grov, än finkorniga, av röd eller grå färg.
Granit förekommer t. ex. i Kilsbergen, kring
Askersund samt N och NV om örebro. Grani,
terna äro yngre än leptiterna och gnejserna och
ha under urtiden som smälta massor från djupet
inträngt i dessa. Den yngsta av urbergets berg,
arter är diabas, en vanligen mycket mörkt fär,
gad bergart, vilken uppträder som gångar senom,
sättande alla andra till urberget hörande berg,
arter. Den största och märkligaste i Nerike fö,
rekommande diabasgången är den, som med unseu

iär r,äst-ostlig riktning går från trakten något
SO om sjör'r Tisaren till strax ö om Storsjön i
Regna skate.

Den kambro,siluriska lagerseriens inom Nerikes,
slätten anstående bergarter utgöras av sandsten,
skiffer och kalksten, avlagrade i ett tämligen
grunt hav, som en gång utbredde sig över större
delen av vårt land. I skiffern och kalkstenen
träffar man ofta väl bevarade fossil, såsom trilo,
biter, ortoceratiter och andra representanter för
det djurliv, som en gång uppfyllde detta hav.
Under de ofantliga tidrymder, som sedan denna
tid förflutit och under vilka området utgjolt land,
ha de kambro,siluriska bergarterna utsatts f ör
förvittringens och det rinnande vattnets verk,
samhet och till största delen blivit förstörda. De
Iinnas därför bevarade blott inom vissa trakter,
där de antinSen som å Nerikesslätten genom för,
kastningar blivit insänkta mellan mera motstånds,
kraftiga urbergsbergarter eller ock, såsom iVäster,
götland, skyddas av täcken av hårdare bergart
(diabas). På Nerikesslätten har sandstenen, som
ligger underst och vilar på urberget, den största
utbredningen. Den är tämligen lös, till färgen
gulvit och går sällan i dagen. På sandstenen vi,
lar skifferlagret, som underst utgöres av blågrön
skifferlera och därovan av svart alunskiffer. På

denna vilar kalkstenen, vars understa lager karak,
teriseras av förekomsten av mineralen glauconit
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och fosforit, vilka giva bergarten en ganska mörk
färg; därovan följer grå och sedan brunaktis kalk,
sten. Skiffer och kalksten förekomma emellertid
endast i närheten av de sänkningsfältet begrän,
sande förkastningarna, där insänkningen varit
störst, t. ex. mellan örsta i Tysslinge och Lanna
i Hidinge samt vid södra förkastningen inom
IJallsbergs, Skyllersta och Askers socknar. Vi,
dare finnas skiffer inom ett område nära Hjälrna,
ren i St. Itellösa socken. Skiffer, och kalkstens,
lagren höja sig som terrassartade platåer över
sandstensslätten, och i terrassernas sluttningar bli
dessa bergarter tillgängliga för br1-tning.

Förutom urberg och kambro,silur hvser \erike
i sin berggrund ännu ett led, nämligen den till den
s, k. Visingsöformationen hörande sandstenen på
ön St. Röknen i Vättern. Denna formations
ålder är ännu omtvistad av geologerna, i det att
somliga anse den äldre, andra _vngre än kambro,
siluren.

Nerikes berggrund är rik på n1'ttige malmer
och bergarter. Särskilt i gångna tider var bergs,
hanteringen ganska betS-dande. Järngruvor ha be,
arbetats på många ställen, främst på Kilsbergens
i;stra sluttning inom Kvissbro och Knista, men
även inom Vintrosa m. fl. socknar. Vidare må
erinras om Dylta svavelkisgruva, Glanshammars
och Isåsa silvergruvor m. fl., alla numera ned,
Iagda. De enda gruvor, som numera brytas, äro
Klaragruvans järnsruva vid Holmtorp och Åmme,
bergs zinkgruvor, men dessa märkliga gruvor ha
en desto större betydelse och utnyttjas med fram,
gång. Det är endast att beklaga, att Ämmeberss
zinkgruvor num,era ligga i utländska händer. Den
kambriska sandstenen har förr brutits till bygg,
r-radssten; kalkstenen användes som bysgnads,
sten och till kalkbränning, alunskiffern som
bränsle vid kalkbränningen och till framställning
av gas och olja. De största kalkstens, och alun,
skifferbrotten ligga inom Lanna-Latorpscmrådet
ooh vid Yxhult.

Inom Nerike liksom annorstädes i vårt land
döljes emellertid berggrunden till största delen av
lösa jordlager, vilka tillkommit under det yngsta
geologiska tidsskedet, kvartärperioden. Under
denna inträffade istiden, då en mäktig inlandsis
täckte hela vårt land. Vid sitt framskridande från
N mot S avslipade och räfflade denna berghäI,
larna, och vid sitt bortsmältande efterlämnade

den morängruset (pinnmon), en osorterad produkt
av krossat och söndersmulat berg. Stundom, t. ex.
i trakten av Hackva och Fjugesta uppträda ellip,
tiska, mer eller mindre långsträckta, i N-S,
d. v. s. i isrörelsens riktning, liggande kullar eller
rl/ggar av morängrus, s. k. drumlins. Av annat
slag äro de s. k. rullstensåsarna, vilka ävenledes
bilda långa, rnarkerade i ungefär N-S utsträckta
rygg,ar. Dessa bestå emellertid av sorterat och
skiktat grus, sand och rullsten, vilket vid isens
bortsmältande avlastats av de vid den successivt
tillbakaryckande iskanten mynnande smältvat,
tensälvarna. Bland de mera betydande rullstens,
åsarna i Nerike rnärkas den som går förbi Göt,
lunda k-vrka och över Vinön i Hjälmaren, den
som går förbi Glanshammars k1,rka, över Essön
och r-idare S ut förbi Pålsboda, Svennevad och
Hjortkrarn samt den som går förbi Kil, Karls,
lund, -\Iosjö, Kumla, Hallsberg och Lerbäck. Av
till den sistnämnda stötande biåsar går en förbi
örebro och en förbi Hardemo. Vidare må näm,
nas den ås, som från Hidinge går förbi Edsberg
och Snavlunda och den, som från trakten av Laxä
går ned till Vättern, söder om Olshammar.

Inlandsisen hade genom sin oerhörda tyngd
pressat ned landet till stor del under havsytans
nivå. När isen började smälta bort, höjde sig
emellertid landet åter småningom, men ännu vid
den tid, då Nerike blev isfritt, låg landet så lågt,
att ett brett sund över Nerikes lågland förband
Västerhavet med östersjön. De högsta märkena
efter detta hav, som hade karaktär av ett ishav,
finner man vid Kilsbergen c:a 160 m. och inom
höglandet N om Askersund c:a 140 m, över nu,
varande havsyta. I detta hav avlagrade de vid
iskanten mynnande smältvattensälvarna, förutom
de ovan nämnda rullstensåsarna, massor av sand
och lerslam, vilka nu som sand, och leravlagringar
utbreda sig inom de trakter, som vid denna tid
voro täckta av havet. Vid landets fortsatta höj,
ning nedspolades grus, sand och lera i stor ut,
sträckning från höjder och sluttningar och av,
lagrades ånyo på djupare vatten. Ett resultat av
den fortsatta landhöjningen var, att den Jravsför,
bindelse, som över Nerike rådde mellan Väster,
havet och östersjön, avstängdes, och östersjöns
vatten blev sött. Detta skede benämnes Ancy,
lustiden efter en liten snäcka (Ancylus fluviatilis),
som levde vid stränderna av den dåtida östep
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sjön, Ancylussjön. I Nerike ha i denna sjö av,

satta sand, och grusavlagrirrgar med Ancylus an7

träffats vid Latorps bruk på en höjd av 78 m.

ö. h. Ancylussjön hade till en början sitt avlopp
genom V och SV om Nerikesslätten belägna
pass, mein när laudhöjningen fortgick här, tvangs
sjön slutligen att söka sig utlopp i S genom

Bälten, där landet, innan höjningen nått meller,
sta Sverige, lesat relativt högre och sålunda hin,
drat avlopp den vägen. Under fortsatt höjning
av norra Sverige träffades emellertid landets syd,
ligare delar sedermera av en landsänkninE, var,
vid östersjön via Bälten och Öresund ånyo fick
förbindelse med Västerhavet och erhöll salt
vatten. Landsänkningen nådde sitt maximum
under den ynsre stenåldern, och den dåtida Öster,
sjön, som av geologerna kallas Litorinahavet,
nådde in över Nerike till en höjd av 60 ä 70 m.
över nuvarande havsyta och täckte sålunda stora
delar av Nerikesslätten. Efter denna tid har lan,
det småningom höjt sig till sitt nuvarande läge.

Allt eftersom iskanten rvckte tillbaka mot N
och landet höjde sig, invandrade växt, och djuru
värld. Först kommo mera köldhärdiga arter.
Nerikes äldsta skogar torde sålunda ha bildats
av björk och tall, men snart kommo även hassel,

al, alm, lind, lönn, ask och ek. Ej förr än vid
slutet av stenåldern invandrade Eranen till
Nerike. Inlandsisens hastiga bortsmältande orsa,

kades av en klimatförbättring, vilken gick så

långt, att klimatet under sten, och bronsåldern

var t. o. m. varmare än nu. Under dessa tider
dominerade de ädla lövträden i Nerikes skogar.

Under Ancylustiden och under bronsåldern var
det tillika torrare, medan tiden omkring land,
sänkningens maximum under den yngre sten,

åldern karakteriserades av ett mera varmfuktigt
klimat. Vid övergången mellan brons, och järn,

åldern inträffade emellertid en försämring i kli,
matet, vilken hade till följd, att barrskogen vann
terräng på de ädla lövträdens bekostnad och att
en del köldömma arter försvunno, t. ex. den som

f ossil i Nerikes torvmossar vanliga sjönöten
(Trapa natans). Om dessa förändringar i kli,
matologiskt och växtgeografiskt avseende efter
istiden vittna lagerföljder och fossilfynd i de

m5'cket noga undersökta nerikiska torvmos,
sarna, t. ex. Skagershultsmossen, Öjamossen och
de vidsträckta torvmarkerna kring de Senom sjöz

sänkning numera försvunna Mosjö, och Kvis,
maren,sjöarna.

N ERIKES ÄLDRE BEBYGGELSE
Sagan berättar följande om de första bebyg,

§arna i Nerike. Vid en svår missväxt rned åtföI,
jande hungersnöd i östergötland bjöd därvarande
konung, att yar tionde invånare skulle avlivas, så

att befintlig spannmål skulle räcka åt de kvarva,
rande. Men drottninsen ömmade för de liv,
dömda och utverkade, att de sluppo ljuta döden
och fingo lov att utvandra, vart de ville. De
drogo då över skogen norrut till Nerike och
blevo de första, som där bröto bygd.

Men skall man söka sanningen om Nerikes
äldre bebyggelse, så får sägan träda tillbaka, och
man får i stället en berättelse om människorna
och havet.

När istiden upphörde, låg som känt, mellersta
Sverige nedprässat under havsytan. En bred
havsarm förband östersjön med Kattegatt. Ur
detta vatten höjde sig till en början endast en,
staka delar av Nerike såsom öar över den vida

vattenytan. Den linje, som markerade dåvarande
strandlinjen, "marina gränsen", spåras än i dag
genom s. k. strandvallar, anhopningar av rundade
stenar, såväl å Tiveden som på Kilsbergens slutt,
ningar 140 ä 160 m. över havets nuvarande nivå.
Emellertid höjde sig landet så småningom, havet
skred tillbaka, varvid det ena stycket land efter'
det andra torrlades, och in på dessa blottade om,
råden vandrade människan tätt efter det vikande
h avet.

Söker man efter spår av den äldre beb5rggelsen,

så finner man dylika i de redskap, vapen D, fl.,
som den tidens människor brukade och delvis
själva tillverkade av sten, flinta och annåt varT

aktist material. Om redskap av förruttnande
material funnits, ha dessa så gott som alldeles gått
förlorade. De lösa fornfynden i Nerike äro gan,

ska talrika (omkr. 2,100 noga kända och för,
tecknade). Och nu gäller för Nerike den be,
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tecknande omständigheten, att de äldre formerna
av fornfvnd företrädesvis ha hittats inom de de,
lar av landskapet, scm först torrlades, de yngre
formerna däremot ha till största delen påträffats
i områden. från vilka havet senare sjunkit undan.

Skulle man t. ex. taga en karta över Nerikc och
på den pricka in de punkter, där de äldre for,
merna av stensxor hittats, så finge man se gan,

ska talrika prickar i södra och västra delarna av
Iandskapet, men blott ett fåtal prickar i övriga
delar.

De äldsta f5,nden av redskap i Nerikes jord
utgöras av s. k. trindyxor, tillverkade av sten
(ofta diorit) och rundade till formen. (Se bild 1!)

^\lan kan härav ha rätt till den slutsatsen, att
\erikes bebyggelse tager sin egentliga början
med frind_r,xperioden, första skedet av den yngre
stenåldern. Efter prof. Montelius kronologi att
räkna skulle denna tid för våra trakter ha infal,
lit omkr. 3,000 år f. Kr. Då svallade havet ännu
över den egentliga Nerikes,slätten, vikar och
sund trängde fram över Viby och Hardemo sockz
nar, över Kils socken i norr o. s. v. Av Axberg
och Glanshammar syntes blott smärre öar. Men
i Sundbo härad, i Edsbergs och Kvistbro socknar
av Edsbergs härad funnos redan människor, sys,
selsatta med jakt och fiske för att uppehålla
livet.

r !." §",ti^t"

Vid Södra Bro i Gällersta socken har man gjort
ett ståtligt fynd av fem stycken s. k. tunnackiga

flintyxor. Två likadana ha blivit upptagna untier
ett meterdjupt torvlager i en mosse vid Holms,
torp i Tysslinge. Båda fynden gjordes så, att
man har grundad anledning tro, det yxorna legat
orubbade, sedan de en gång lagts ned pä plat,
ren. Södra Bro ligger på krönet av den höjd,
rygg, som framgår mellan Mosjön (nu torrlagd)
och Gällersta kyrka, 42 m. ö. h. Tysslingefyndet
låg på ungefär samma höjd. Ett stort antal fynd
av liknande art äro gjorda efter en linje, som
skulle bilda strand, om havet stode 45 m. högre
än vad det gör i våra dagar. Fyndens beskaffen,
het vittnar om, att de tillhöra döstiden, d. v. s.

en period av yngre stenåldern, då våra förfäder
begrovo sina döda i stendösar. Havet hade vjd
denna tid hunnit sjunka undan rätt betydligt, en
god del av Nerike var torrlagd, och människan
hade alltfort tagit det nya landet i besittning.
Sina boplatser synes hon ha slagit upp nära
stränderna; hon var ännu fiskare, och lgoda fiskc,

'ratten erbjödo sig säkert i de oregelbundna vi,
karna och de många restsjöarna, som då funnos
och delvis finnas än i dag (t. ex. Skarbysjön och
Tl,sslingen). Fortfarande var dock örebro,slätten
täckt av vatten. Kräcklinge och Kumla socknar
1ågo även på havsbottnen, men Hardemo och

Hallsberg samt delar av Asker och Sköllersta
kunde nu bjuda bebyggaren fast mark under
fötterna.

Ett av de viktigaste fynden från Nerikes forn,
tid är att räkna med i två boplatser vid Körar,
torpct i Götlunda socken. De äro belägna å ett
mosandsfält 32 m. ö. h. Där har man funnit en

mängd skärvor av grovt brända, oglaserade lerkärl

- en del av dem enkelt ornerade - spjut, och pil,
spetsar, bital av stenyxor, ett 25,1a1 skrapor av

flinta o. s. v. Sannolikt voro de människor, som

en gång nyttjat dessa redskap, också fiskare. T1'

havet låg nära inpå. Men lerslätterna i Nerikcs
mitt börja nu torrläggas, bebyggelsen drar sig ut
på dem. "Kulturen" stiger, redskapen bli bättre
och vackrare, somliga vittna om en högt utveck,
lad teknik vid förfärdigandet. Se t. ex. på strids,
yxan från Hardemo (bild 2)l Den är sannolikt
tillverkad efter förebilden av redskap från sydli,
gare orter. En liknande yxa av koppar är funnen
i Skåne. Här ha vi måhända de första vittnes,från Kvistbro. Till

från Gällersta.
höger tunnackig flintyxa



börden om förbindelser mellan nerikesborna och

ett metallbrukande folk.
Untler stenålderns sista skede, hällkisttiden,

fingo de döda sin sista vila i större Semensamz

hetsgravar, byggda av på kant resta stenhällar

med en stor häll till tak. Sådana hällkistor fin'

nas bevarad" 
"11 

lQ,tal i Kumla, Hidinge, Sköller'

sta, Bo, Edsbergs och Hackvads socknar' En

upptäcktes för ej länge sedan i Herdemo socken'

Xlånga hällkistor ha tyvärr vid odlingsarbete och

annars blivit förstörda.
Under hältkisttiden hade våra förfäder troligen

skaffat sig husdjur och sädesväxter samt försökt

sig på åkerbruk. Nerikes jord är ju av naturen

bördig, klimatet var då av allt att döma mera

gynnsamt för växtligheten än nu, varför de tre'
vande försöken att få näring av jorden i stället

för ur havet, vilket nu lämnat största delen av

landskapet, säkert slogo väl ut och lockade allt

flera att bli jordbrukare. Fisket och jakten för'
svunno väl ej, men de voro ej längre de enda

viktiga näringarna.

Mot slutet av stenåldern omkr. år 1800 f' Kr'

övergår strandbebl'ggelsen till en utpräglad slätt'

bebyggelse. Talrika f1'nd från btonsåldetn visa en

ökad utbredning av boplatserna och vittna om ut'

vecklad kultur. Nerike har f1'nd från var och en

av de sex perioder, bronsåldern plägar uppdelas i'
Ett av de intressantaste fyuden är cn bronsyxa

från Frommesta i Ekeby (sc bild 3!)' Den är

t),dligen av utländsk tillverkning, endast en till
sådan är funnen i Sverige, men t1'pcn är vanlig

i Ungern. Om den yxan kunde berätta, vad

skulle vi väl få höra om dess färder från land till
Iand, dess vandring ur hand i hand! I varje fall

är' den ett no§ så talande bevis för handelsför'

bindelser, som då funnos. Ett vackert prov på

bronsålderns konst är också den guldring (bild 4)'

som 1780 hittades i ett grustag utanför Örebro'

Och kanskc böra vi tilIägga, att den stora brons'

yxan från Askers socken (bild 3) är av rent mel'

lansvensk typ, så vi få icke tro, att man trots

internationella förbindelser glömt konsten alt
själv göra sina redskaP och vaPen.
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övre raden vxor lrån sånggrittstiden funna i Götlunda, Hardemo o Ödebr'.-ii.i*i'iiir't;".t.i ä I"t- båtvxa från hällkisttiden, funnen i Örebro



S, k. holkvxor av btons överst till höger guldring, funnen vid örebro,

Äterstår så en fråga, som kanske vaknat hos
läsaren. Vad f ör slags människor voro dessa

äldsta bebyggare i Nerike? Den frågan är ej
lätt att besvara. Så vitt jag vet, har endast ett
enda helt kranium blivit tillvarataget ur Nerikes
forngravar och vetenskapligt undersökt. Det var
från hällkistan i Hardemo. Efter undersök,
ningen kunde man säga, att kraniet var av samma
typ, som är vanlig hos de flesta nutida svenskar.
Sagan säger troligtvis sant, då den talar om €n
invandring i N,erike söderifrån. Men sannolikt
är, att denna gått från västkusten över de stora
sjöarna ooh Västergötland till vårt landskap.
Kanske var det i Askersundstrakten, som Nerikes
förste bebyggare €n dag för omkring 5,000 år se,
dan steg i Iand från sin farkost efter en vågsam
färd på Vätterns oroliga vatten?

Josef S. Gralön.

L i t t e r a t u r:

Sune Lindqvist: Från Nerikes stenz och brons,
ålder (i Ileddelanden från Föreningen örebro
läns museum V, sid. 49-150 * 2 kartor). -örebro 1912.

Hur bygden bröts (i Nerike, hembygdsbok, sid.
77-87). - Uppsala 1922.

O. Montelius: Bronsåldern i mellersta Sverige.
Nerike. (Antiqv. tidskrift för Sverige, del 3, sid.
310-369 och sid. 417). - 1870-73.

II. Hofberg: Nerikes gamla minnen. 298 sidor.

- örebro 1868.
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NAGOT OM FOLKDRÄT<TEN NERIKE
"De älska gamla sedvanor" är Richard Dy,

becks vackra omdöme om nerikesfolket. Tyvärr
har detta tilltalande drag hos det öppna slättlan,
dets bebyggare ej hållit provet. Då den nya tidcn
anstormade, sköljde dess brusande böljor snart
bort allt av egenart. Unga släkten höllo ej fast
vid det, som för fäderna varit oskattbara värden;
egenarten fick förgå, och snabbt nog övergavs i de
stunderna även det gamla dräktskick, som i dessa
släta låglandstrakter en gång hade utvecklat sig
för att genom århundraden aldrig svikas.

Av de få kvarglömda resterna av en äldre
nerikesdräkt har man sökt leta sig till vad en
gång dräktmodet här bjöd; i vad mån dess lagar
voro obetingat bjudande och vad det kunde kosta
att överträda dem, framgår av gamla protckoll.

För oss, sena tiders barn, som endast frivilligt
göra oss till slavar av modet, bör det befinnas
egendomligt, att under gångna tider vår allmoge
av sina sockenmän med all stränghet höllos inom
de snäva gränserna för ett visst dräktskick;
dräktfrågan, som vi fatta som den mest indivi,
duella av alla, var under århundraden för vårl
folk allt annat än individuell. Stränga förord,
ningar ä detta område i stad, kanske ännu
stränsare på landsbygden! Ty att "sättjas i
stocken", vilket exempelvis för vissa försyndelser
påbjöds i Svennevad åren 1697 och 1698 (r"
"Svenska Allmogedräkter" av Gerda Cederbiom)
tyckes vara ett straff, vida övergående den för,
syndelse, som det förutsatte: av en ung man "att
komma med knappetröja till kyrkian", av en ung

o"z,r;lJerz.
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Bergslagsgård.

Motiv från Kil.

nästa nummer kommer bl. a. bilder

Tlpisk backstuga.

Gällersta och andra typiska nerikesSårdar'
I

Landsvägsmotiv lrån norra Nerike'
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kvinna "att komma medh band och brokota klä,
der".

Förordningen gavs alltså under 1600,talets allra
senaste år. Det är svårt att förstå, hur de heder,
värda sockenmännen fattade begreppet "brokot".
I 17OO:talets bouppteckningar från det närbelägna
Uppland är det nämligen det mångfärsade i dräk,
terna, som frapperar; rött, blått, brunt och grönt,
men aldrig svart, äro de gängse färgerna. Säker,
ligen böra gamla nerkingska bouppteckningar
från samma tid vittna om samma dräktdrag; de

båda provinserna äga ju redan i sin natur så myc,
ket gemensamt. Ha alltså tydligen de enfärgade
tygerna trots kraftig kulör ej räknats som "bro,
kota", och ha framför allt de kvinnor, som skru,
dade sig i de finveckade kjortlarna av vit lärft
eller mörkblå vadmal, om vilka äldre uppgifter
vittna (ue o. a. a.), uppfyllt all rättfärdighet,
så tycks med en något senare tid en viss åtrå
efter "brokota" kläder ha blivit tillfredsställd: de

randiga tygerna ha kommit på modet och, då
gamla förordningar samtidigt tydligen ha upphört
att re,spekter,as, rentav blivit förhärskande. I och
med detta skiftar folkdräkten i en hel del provin,
ser om till att uttrycka en viss borgerlighet. Ett
alldeles direkt sådant inflvtande visar kalmincken,
(omtalad i en del dalsocknar och även nämnd i en

nerkingsk dräktbeskrivning, en uppteckning år
1867 av .\laja Cajsa Berqlund, nu i Nerikes Forn,
minnesförening). vilken i England bars av de bcr,
gerliga. Av dess randning i granna färger ler-er
kvar en återglans i en del hemvävda, bredrandade
livstycketyg från Dalarna, enligt uppgif t uppvävda
efter livstycken av kalminck. Och hur mycket
fick ej i själva verket under 7700,talet den bov
gerliga dräkten bestå allmogedräkten av nya
plagg. Alltid har allmogedräkten speglat ett äldre
högre ståndens dräktmod, men städse hade detta
ägt den prakt, som så väl stämde rned vårt folks
r.rrgamla kärlek till färg och ståt. Ett helt annat
moment kommer nu till, en stillsam borgerlighet,
som ej det ringaste har med prakt att skaffa. Det
vinncr inträde endast i en del trakter; ett hastigt
genombläddrande av Gerda Cederbloms verk lå,
ter oss skymta detsamma i dräkterna f rån
Svärdsjö, Värmland, Häverö i Uppland och öster,
götland, och det är därtill tillfinnandes i bl. a.

Ångermanland och Medelpad. Men det innebär
en rnycket stor ändring och måste anses som ett

begynnande av den allmänna nivellering, som be,

rövat oss våra folkdräkter, och att nägr^ är,
hundraden längre män och kvinnor hade satts i
stocken för misshagliga nyheter! Vad hade vi ej

i så fall ännu ägt kvar!
Det är, som Gerda Cederblom påvisar, den

enklare skiftningen av Stora Mellösa,dräkten, den

enda, av vilken några spår bevarats i Nerike, som

i viss mån är en kvarleva från flydda tider. Den

finveckade kjorteln av grov hemvävd lärft bör
y^ta a! rätt hög ålder. Hur litet har vad beträffar

denna den ofärgade lärften hos oss tagits i bruk
för dräkter, och vilken motsats visa ej folkdräk,
terna i r.edan mellaneuropeiska områden, Slova,

kiet, Podkarphatska Rus, Kroatien bl. a., där de

helvita dräkterna dominera f ör både män och

kvinnor. - De fina knutuddarna, som kanta hals,
linning, halskrage och ärmlinningar torde även
.vara. av hög ålder. Vilka ha någonsin lagt ner
en så häpnadsväckande omständlighet med mödo,
samt arbetade detaljer på dräkterna, som de

högre ,stånden till framemot 1700,talets senare

del? - 
"Budingen" eller "upplåten" är ett annet

ålderdomligt plagg. Livstycket tycks i äldre tider
ha varit av skinn (klipping; se M. C. Berglunds
uppgift), för att senar,e arbetas av kalminck och
slutligen bli av samma ty§ som och t. o. m. sam,

manhängande med kjorteln. De röda strumporna
äro utan tvivel en rätt ålderdomlig kvarleva. Det
nr-a är i denna dräkt det randade förklädet och
halmhatten med röda band. Den senare tycks ha

en motsvarighet i Rackebl' sockens i Västergöt,
land "skrållhatt".

I helgdagsdräkten härskar ännu bindmössan
med anor från tidigare perioder, men den rendade
kjorteln, silkesduken kring skuldrorna och spets,
stycket äro utan tvivel nyheter.

Den manliga dräkten, praktisk och vä[ fram,
hävande de högresta gestalternas smidiga styrka,
är till typen unsefär densamma som bars övcr,
allt. Skinnbyxor med laskad ornerin§ cller vita
lärftsbyxor, gtarrna strumpeband, brokig väst,
Iivrock, vita strumpor och spänneprydda skcr
samt till detta ett direkt arv från socknens bor,
gerliga män, en grön läderkaskett, utmärkte den,
semma. Givetvis funnos en del skiftningar i
denna dräkt: livrocken bars i olika trakter brun
eller blå, senare svart; kasketten kunde ersättas
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av €n bred,brättad svart filthatt, byxorna kunde
vara av mörk vadmal.

Nerike är det öppna slättlandet, som gemen,

samt med andra sådana, Väst, och Östgöta,slät,
terna, Mälardalen, mycket tidigt låtit sitt äldre,
karakteristiska dr,äktskick helt skifta om tiil full,
ständig borgerlighet. - Hur fjärran stå ej i våra
dagar intressena från dem, som en gång, i ivrig
strävan för allt vad som syntes den tiden värde,
fullt, åsidosatte de verkliga värdena. I uppfatt,
ning och strävan ställa vi oss på en betydligt äldre

Ståhdpunkt, träda vi i själva verket tillbaka till
den ungefärliga perioden för omkring tvåhundra
år sedan. Icke med stränga lagbud och hot orn
svåra straff söka vi dock att främja vårt syfte-
Det är med våra hjärtan fulla av ödmjuk upp,
skattning av det, som är ålderdomligt och fornt,
av vördnad för det aiv fäderna skänkt, som vi
nutida svenskar; var och en i sin landsända, taga
upp strävan efter allt det vi av ursprunglighet och
egenart besitta som arvedel från gångna tider.

Elisabeth Thorman.

EN RUNDTUR I DEN ARKEOLOGISKA OCH KULTU,
RELLA FORSKNINGENS TECKEN

För "Hembygden".

Av Museiintendenten Hugo -Hedberg.

Vid passerandet av rvlyrö stilfulla corps de logis
"Kom ihåg, att den glädje man hålles ett anförande om detta gamla anrika gods

bereder andra är den ädlaste underbara saga om "lönngångar" och dylika ting
glädjen." samt om den gamla "Ryssgrauen" härstädes

o. m. s.

Vid ett besök i det ståtliga länsmuseet i Örebro
överenskommo några lär,arekrafter med intenden,
ten att redan påföljande morgon per cykel före,
taga en rundresa inom länet efter ett av denne
uppgjort - hemligt program. 

- På slaget kl. halv
fem alltså församlades man å kan,onplanen utan,
för den gamla ärevördiga Wasaborgen - örebro
slott - där ett kort föredrag avhölls angående

den ,högintressanta utgrävningen i slottets äldsta
del - "Kärntornet" - även benämnt "Håltornet"

- varefter färden styrdes norrut. - Den arla
morgonstunden är i allo ljuvelig och firmamentet
bådar gott i fortsättningen. - Halt! Här mina
ärade är Förlunda by och nu stå vi på krönet av
ett större gravfält fuän järnåldern om ett hundra,
tal gravar av olika slag och storlekar.

Denna enstaka grav t. ex. är för några år se,

dan med ett särdeles lyckligt resultat undersökt
och respektive fynd finnas som bekant å läns,
museet,.

Under formering i "gåsrnarsch" bär det hän
genom en svår och obanad skogsterräng och så

småningom är man ute på den österut slingrande
Kungsvägen.

Efter en kort paus vid Ringkarleby kyrka, vil,
ken som hastigast kringgås, varvid gravkoren be,
kikas, sättes kurs pä Esplunda säteri. ---- Som

vanligt här öppnar det grevliga, älskvärda herr,
skapet gästfrihetens dörr på vid gavel, och slot,
tets klenoder, konstskatter och dyrbarheter av
alla slag få njutningsfullt beskådas.

I all6n passeras en imponerande minnessten,
upptagande namnen på samtliga godsets f . d.

innehavare - alla store män i staten.
Inom kort står man pä Glanshammars kyrko,

backe, och den gamla 
- för sina framknackade

målningar - så ytterst märkliga kyrkan studeras
särdeles grundligt. En framstående kännare på

området: "den svenska kreatursrasen" vill i
denna målning finna stöd för sitt förmenande,
att kreatursrasen i Nerike - speciellt i Tiveden

- fordomtima varit en s. k. "Fjäll, eller Jämt,
landsras" - sålunda "kulliga eller ftrornlösa" djur

- ty i annat fall - heter det - hade alldeles

säkert konstnären i denna bild framställt respek,
tive dragare (stutar) försedda med väldiga horn.
Om det arkitektoniskt sköna - fristående -gravkoret här hålles ock ett kort anf ör'ande
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Detalj i kalkfärg från fraakn::i::rgen i GLr:i:=;:--

angående dettas d1'stra innehåll och allt hithö,
rande. Därefter ett besök vid det vackra forn,
minnet i skeppsform om nio mäktiga stenblock
samt den gamla silverSruvan med anor från
I 400,talet.

Sitt upp! och i god fart distanseras denna
trakt, som man kan kalla"Glanshammars hjärta".
Där borta vid sidan om vägen skymtar nu Skäfve,
sunds gamla hemtrevliga herrgård.

Där i skuggan av högresta furor och granar
ha vi en synnerligen vacker liten grupp om trenne
väldiga bautastenar, minnande om hänsovna vi,
kingar, vilkas brända ben i urnor torde återfinnas
inom ringen eller ock ha dessa gamla kämpar
fallit i främmande land, vadan blocken här av
kärleksfulla händer äro resta till dessa de frllnes
ära och minne genom tidernas tider.

På åsen av en i Hjälmaren utskjutandb land,
tunga färdas man nu fram mellan en och annan
gravkulle och så hjular man "bums i kanalen",
d. v. s. ej direkt i det våta elementet utan i någre
båtars vidöppna famn, vilka farkostcr galant föra
oss över det smala sr"rndet till den motsatta stran,
den. Därpå f ortsättes marschen över den
vackra, Iångsträckta Essön - med sina f1,ra miss,
tänkta "stenkummel" och direkt ned till sjöstran,
den där även farkoster i form av typiska HjäI,
marsnipor - utan "motorsurr" 

- för den lev,
nadsglada truppen ör,er till Hjälmarbadens präk,
tisa restaurang, där en riklig, välsmakande och
behövlig lunch står r€do att glupskt försvinna i
respektive stofthyddors patenterade smältugn.

Tavlan från altanen här är storartad och av

äkta nordisk färg, och färdledaren finner sig för,
anlåten att å sin å utfärder ständigt medförda
cornett ä piston föredraga "Guds lov i naturen"
tillika med några andra stämningsfulla melodier.

- Uppställning blåses, varefter man åter tram,
par sig fram med stärkta krafter och med Sörby
{amla herresäte till närmsta må1 - ett ställe, vid
r-ilket - vad särskilt Ncrikc vidkommer - det
cdödliga namnet "Djurklou" är förknippat.

Ett st1'cke härifrån halt för bestigandet av erl

lummiq kulIe. på vilken ett av Magnus Laduläs'
mår.-qi sloit - som det säges -- varit beläget,
och pi dettas grundval få nu vars och ens tan,
kar - under absolut t1-stnad - fritt spela - fritt
fantisera. Ky'ismardalen med sin rika fauna och
flora - ett naturvännens sannskyldiga eldorado

- bjuder ock nu den lilla cykelkontingenten om,
växlande perspektiver, idyller och färgstarka
hägringar. - Vid Sköl/ersfa äldriga kyrka slår
man sig i ro för studerandet av allt detta utsökt
" gamla", som här f örefinnes, men åter ljudet
uppbrottssignal, ooh nu gäller målet en sten,
åldersgrav "Hällkistan i Tarsta" detta
gamla fyratusenåriga f ornminne med sitt så

ytterst - ur vetenskaplig synpunkt - dyrbara
innehåll, varav en hel del även finnes å iänsmu,
seet i örebro.

På den fortsatta stråten Sör man ock en be,

stigning av "Tarsta bor!", en gamnral "rövartorg"
från flydda tider. Ett blitt ödc fogar det så, att
bergsplatån är tagen i besittning av en sklr:a
nationalklädd ungdom, mecl viiken man genast

bekantar sig. Här sjöngos bl. a. fosterländska
sånger, höllos kärnfulla tal och höjdes leverop
med t1' åtföljande f anf arer. Här trådes ock
dansen av hjärtans lust men endast en

ursvensk sådan vid violiner.rs och understua,
dom även pistonens muntra toner. Det är
Iiv och fröjd i detta äktsvenska lag, där men
icke är besmittad av något kroniskt "neger, eller
jumbodansande" inslag. Lycka till I ungdomar
i alla Edra ädla strävanden att söka renodla deu
nuvarande dansen till vår gamla hederliga svenska
dans, sådan den fordom tråddes i både slott och
koja, å ängar och dansplaner. - Beklagligt nog
rnåste "septetten" slå till reträtt med ännu en
gammal rövarborg - med dubbla ringmurar -till mål - benämnd "ÅmmehäI\", men detta forn,
minne måste tyvärr passeras.
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Skeppssättning nära Glanshammars kyrka'

Inom kort är man vid slutmåIet i söder -
Påtsboda - där i gästgivaregårdens berså bredda

smörgåsar och rykande "mocka" inmundigas,

varefter man med sista tåget anträder hemresan

till Örebro, där vid Engelbtektsbysten i avske'

dets stund ett run§ande fyrfaldigt leve höjes

för våra stora fosterländska minnen - vårt kära

Sverige - det Gud signe!
Må vi söka att så idel blomster'

frön På våra medmänniskors stig
och göra till vår uppgift, att med
glädje och efter f örmåg'a söka

sprida ljus och klarhet i det

dunkla och förborgade.

GAMLA MINNEN
HUL TS SO

1. Tröskningen skulle ovillkorligen vara slutad

före jul. Det berättas om en gård från norra
sidan om Toften, att man hade haft så brått rned

att tröska att man inte hunnit med tidräkningen.
F'öljden blev att julmor§onen stod man i otta och

tröska som vanligt. Då kom folk farande till jul,
ottan, vilka upplyste de tröskande om förhållan,
det. Att de blevo obeskrivligt förskräckta hör
till historien.

Ätminstone på en del gårdar var sed att av

den ull, som klipptes av fåren på hösten, hinna
karda, spinna, väva och s]' n)'a kläder till jul åt

alla f amilj emedlemmarna.
Linet skulle vara berett, men behövde ej vara

uppvävt till jul. ' Däremot förekom den seden

att ha tömmar till körningen färdiga av linet till
jul. Dessa arbetades av männen på kvällarna och

sista hopsnoddningen skulle göras tidigt jul,
aftons morgon.

Slakt, bakning och brygd skulle naturligtvis
vara färdigt före Lucia,dagen. Till julen bryggdes

två sorter, ett starkare, kallat julöI, samt ett sva,

gare.

2. Blåste det hårt julnatten skulle det bli stark
"herradö" under året.

Var nyårsdagen mulen, inverkade det på hela

:iret, och tvärtom. Var det klart och vackert vä,
der så blev allt lätt och glatt under året'

3. Efter slakten stöptes ljus till vinteins be,

hov.

LEN I SKAGERS,
EN*

Under hösten ystades julostar, en till varje fa'
miljemedlem.

4. B'ör att kunna få fira en god jul skull': nial

bäras till de fattiga i grannskapet. Likaså skulle

till fattighuset skickas matvaror, bestående av en

mjölpåse samt ,ett ,bröd av varje sort man hade

bakat, jämte det sovel man kunde.

Kyrkvaktaren kom på besök kort före jul och

skulle ha en slant. Många tiggarc gingo förr i
världen till stugorna, i synnerhet kort före jul,

och ingen behövde gå tomhänt bort, ty då förde

de bort julglädjen.
5. Till Lucia,da§en skulle vara rner och bättre

mat. De unga tävlade om att komma först upp

på morgonen. Luciaudagen kallades "Lilla Jula".

Julaftons kväll brukar drängarna från dörren

sparka av sig skorna framåt bordet. Vände sig

skon utåt dörren betydde det att den drän$en

skulle flytta från stället vid nästa årsflyttning;
vändes de inåt rummet skulle han komma att
stanna.

o. Julhelgen ansågs börja kl. 12 midd, iulafron
och slutade tjugondagen. Till dess rnåste vars

och ens ost räcka.
7. På en del ställen breddes lång råghalm på

golvet. Inga andra bäddar behövdes då under

lu
CK

* Denna beskr er origi'
nalet, skrivet av Mate'
rialet är, §enom orslund,
lånat ur örebro neskom'
mitt6s arkiv' Red'

Xfi"7gi?<!'t;a t t

FRAN
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Halmen låg inne under hela helgen och brändes
helgen, utan familjens m,edlemmar sovo på den.

då den uttogs. Man skulle vila i halmen till
minne av ztt Frälsaren låg på strå. Ibland lekte
man i halmen, flätade den och fångade varann i
flätorna.

8. Man flätade halm till takkronor, som pryd,
des,med ullgarnstofsar.

9. Man klädde en ståltrådsring med linsonris
och hängde den i taket, prydd med klippta figurer
av grannt papper samt de hemstöpta ljusen.

10. Julgran började användas omkring 1870.

Det användes endast små granar, som bundos
fast med ett snöre i taket, pryddes med pappers,
karameller, som köptes i Porla midsommarafton,
samt ljus ooh papper.

14. Juikärvar användes allmänt.
15. Husdjuren skulle ha bättre mat till jul-

De fingo yeta ay sina vårdare att det var jul.
Husfadern ställde ett stop dricka under bordet;
det skulle stå där medan man åt, sedan beströks
oxarnas mankar med drickat, vilket då hade fått
sådan förmåga att den kunde meddela mer
styrka åt oxarna, och inte skavdes manken sön,
der av oket heller. Ett bröd läg pL bordet hela
julnatten, sedan delades det ut åt alla husdjuren,
därav blev det mera sammanhållning mellan dju,
ren, och de, som skulle i vall under sommaren,
gingo då bättre hem.

16. Till julbrasan användes torr björkved.
Ibland kunde man i askan se spår efter julboc,
ken som besökt stugan under natten.

17. Brödet, som skulle doppas, stod på bov
det, §rytan på spisen, och man gick till den och
cioppade sitt bröd. Vidare var bordet dukat med
skinka, ost och annat sovel samt brännvin. En
fullvuxen dräng skulle ha ett stop brännvin, piz

gan och drängpojken var sitt halvt stop. Det
dukades även för bortavarande familjemedlem,
mar.

Gick man ut och såg in genom fönstret, kunde
man få se någon sitta huvudlös vid bordet. Det
varslade om dennes död. Ett annat sätt att få
veta om man skulle dö under året var, om man
stäIlde sina skor under bordet julnatten så

kunde det hända, att dessa vände sig eller bytte
plats, det betydde dödsfall. Man kunde också
hitta sädeskorn under julbordet, det betydde god
skörd. Under hela helgen skulle det stå ost och

limpa på bordet. Emellan måltiderna ställdes
detta under duken. Limpan skulle stå kvar på

bordet tills man fick så och sätta på våren.
Detta för skördens skull. Osten däremot fick
ju ta slut tjugondagen.

18. Julafton gröt och fisk, tött och fläsk,
korv, skinka, ost. Juldagen fläsk och bruna bö,
nor, vitkåI, fruktsoppa. Nyårsafton lika . med
julafton. Tjugondagen rustades till med samma
kalasmat igen.

19. Hästen skulle ha med av husbondens jul,
bröd. Katten var det också mycket noga med.
Han skulle smaka pä allt för att han ej skulle
säga: "Ingen ordning". Det hade nämligen hänt
i en stuga väster om sjön Toften. Av julgröten
östes upp ett fat, som bars ut till tomten. På

sina ställen dukades åt tomten på huggekubben,
som stod i köket.

20. Man lade mandel i gröten. Den som fick
den skulle bli gift under året. Man brukade
också att rimma till gröten.

Men man använde rimmandet kanske mer, då
man hade slåtterkalas under hösten.

27. Till julen bakades potatislimpa, s. k. sur,
limpor, som bereddes av surdeg, samt vörtlimpa;
det användes endast grovt rågmjö1. Det var
annars inte vanligt att fä äta oblandat rågbröd
utan med hälften havre.

27. Det var stor brådska på hemfärden från
kyrkan julmorgonen. Den som först kom hern
fick först in sin skörd kommande år. Kommo
männen hem före kvinnorna blevo de sedan före
i arbetet under året och tvärtom.

Då Nyårsnyet blev synligt skulle man hålla
en psalmbok bakom ryggen och så läsa den
psalm, som man slog upp utan att se på. Det
betydde mycket, vad den psalmen handlade om.
Fick man t. ,ex. upp "dödpsalm", så betydde det
ju död för en själv eller någon i familjen.

30. De döda hade julotta julnatten kl. 12.

Det berättas att ett följe, vars klocka stannat,
ko,m så tidigt till julottan i Skagershults kyrka,
att de fingo se denna ottesång. Men de fingo
brått att stänga kyrkdörren.

32. Annandagen gick man omkring och sjöng
Staffans visa s4mt hade julens stjärna med.
Annanda§smorgon måste m,an tidigt upp och gå

till granngården och bjuda på glögg, ost ooh
limpa.



38. Julen avslöts med ungdomsbjudningar,
varvid förekommo danslekar jämte dans. Även
andra jullekar förekomrno, såsom: Torka malt,
Gömma ringen, Låna eld m. m. Trettondasen
gick man från gård till gård med julstjärnan. En
person i sällskapet var utklädd samt hade till
uppgift att tigga brännvin i en medförd flaska.
Det hoptiggda brännvinet dracks ur på tjugon,
dagen, då man lekte ut julen.

De, som lämnat ovanstående upplysningar, äro:
Förre brukaren Karl Gustavsson, född den 18/1

I850, jämte hans hustru Karolina, Sundsjö,
Hasselfors, samt torparänkan Anna Stina Ersson,
f. Ersdotter, född den 919 1835 i Skagershult, bo,
satt i Stabo, Hasselfors.

Dessutom ha flera äldre personer intygat rik,
tigheten, men ej kunnat rninnas något mera.

Upplysningar ha också lämnats av änkan
Augusta Ar,dersson, född 1835, boende Bålby,
torp, Hasselfors.

Hasselfors, Hyddan, den l5l3 1923.

Ellen Pettersson.

H E R M O D S I N S T I T U T E T 25 A R
I dessa dagar då det strides så mycket om

skoltyper och undervisningsmetoder, kommer i
all blygsamhet ett av våra "nya" undervisnings,
system och anmäler sitt kvartssekeljubileum.
Hermodssystemet firar, kan man säga, silverbröI,
lop med vårt uhdervisningsväsens historia. När
dir. FI. S. Hermod - systemets grundläggare 

-startade en handelsskola för muntlig undervis,
ning i Malmö, hände det en gång på 9},talet, att
han hade i sin kurs en elev, vilken ödet syntes
vilja rycka studiemöjligheterna ifrån. Eleven
måste av någon orsak bosätta sig långt från skol,
staden. För,en skolföreståndar,e är naturligt,
vis ett sådant fall brydsamt. Nu var dir. Her,
mod en snarfyndig man, som kände att här
kunde något göras för dem, som bo långt från
läroanstalten. Om man skriver till eleven och
visar på vad han skall läsa och sedan gör .ett
korsförhör - också pr brev - om vad han kan,
så får man inblick i vad han går för i kunskaps,
avseende. Tänkt och gjort. Brev följde på
brev m,ellan eleven och 1äraren. Hela kursen
genomgicks. Läraren förde fram denna elev till
examen, det blev .r.esultatet av denna undervis,
ning pr korrespondens. Att sedan sätta denna
lärares slag av undervisnins i system - efter
honom kallat det hermodska - har ju varit till
tusend.es båtnad. Var helst ett brev kan träffs
en person, kan han hålla skola hemma.

Skärskådar man hermodska systemet, är det
särskilt två fördelar, som träda i dagen. 1. Vid
dir. Hermods uppslagsgivande korre spond,ens,
nödgas ,el'even att svara skriftligt, alltså sätta

sig väl in i ämnet, besvara den fråga, det gäller,
och han ernår därunder övning att ldtt uttrycka
sig i skrift. Eleverna fä ldra att rcda sig själva
vid studierna, och institutets lärare bli morå
handtredare och kontrollanter. Och å andra si,
dan bjuder systemet den fördelen att vara en
skola, som är till hands, när eleven känncr stu,
dielust. Är ,han indisponerad, så kan han för
den gången lägga bort studieuppgiften tills kraf,
terna återhämtats. 2. Insen, vare sig av ålder
eller förkunskaper, behöver draga sig för att in,
hämta nästan vilket slag av undervisning som
helst. Lärotiden är inte begränsad, utan lärarcn
fortsätter med den, som har svårt för att lära,
till kursen är genomgången.

Om Hermodska undervisningssystemet skrev
undervisninssrådet N. Schenke för någon tid se,
dan: "Jag tror också att särskilt för äldre per,
soner med en viss bildning, som raskt behöva in,
hämta vissa bestämda kunskaper, men inte ha
lust att demonstrera sin okunnighet genom att
tillsammans med ungdomar besöka en vanlig
skolkurs, kan korrespondensundervisningen vara
mycket värdefull."

För vidsträckta lager av vårt folk, där annat
slag av skola inte kan nås, är korrespondens,
undervisningen av största betydelse. Såsom ett
värdefullt komplement till vårt undervisningsvä,
sende och en viktig faktor i vårt kulturella fram,
åtskridande, ha vi en angenäm plikt få önska
hermodssystemet god fortsättning nu på 25,ärs,
dagen.
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188 9tembygden

SPELMANSSTAMMAN I
KARLSKOGA

Den med så stort intresse mot-
sedda spelmanstävlan i Karlskoga
gick av stapeln lördagen den 3 nov.
inför en begeistrad rekordpublik, skri-
ver K. T.

Ledamoten av styrelsen för Sv.
Ungdomsringens spelmansektion, hr
Dan. Danielsson, som var en bland
prisdomarna, höll ett lnledande och
lrv sann iörståelse, erfarenhet och
entusiasm buret föredrag, börjande
med orden: "Den forntid ej vördar ej
framtid är värd".

Efter att ha erinrat om den
vackra kulturgärning, som ligger
i bevarandet av vår svenska all-
mogemusik och de förpliktelser, scm
trärvidlag påvila oss, påvisade tal.
det glädjande faktum, att intresset
för denna kulturgärning stegrats år
frän år allt sedan den första spel-
manstävlan å Skansen år 1910, då
arrangerad av Nils Andersson i Lund,
spelmansstämman å samma plats år
l9N, arrangerad av Sv. Ungdoms-
ringen, vilken även innevarande är
arrangerat en riksspelmansstämma i
Göteborg. Syftemålet med dessa
spelmanstävlingar är att vidmakt-
hålla intresset iör- iolkmusiken och
genom upptecknandet av gamla
okända låtar åt kommande genera-

tioner bevaia denna underbart vackra
musik. Allmogemusiken får ej grä-
vas ned i arkivet, utan i klingande
tcner omsättas och i nutid och fram-
tid vittna om vår förnärna spelmans-
kultur.

Härmed var, kan man säga, "spel-
öppningen" gjord, och den hundra-
strängade skaran redo att rycka in.

Ett trettiotal spelmän från skilda
ful,gder hade hörsammat kallelsen.
Den ende, som givit iterbud, var
Joh. Johansson frän Möklinta, Väst-
manland, vilken fått iörhinder.

Här möttes spelmän i alla åldrar
irån den 8Gårige Johannes Karlsson
från Bondborn till unga män och
flickor i ä-ärså,ldern, vittnande om
att det inte är så stor fara, som man
iblaod tror, att folkmusiken skall dö
och vräkas undan iör nutidens bull-
rande maskinella instrumebt. Än bor
i nordens lunder den gamla andan
kvar, än har ej nivelleringsvågen
lyckats skölja bort allt av naturlig
must och saft ur vårt bygdeiolks
själsliv.

Glädjande var även att se tvenne
nyckelharpospelmän deltaga, och den
gamla konstnärliga handaslöjden blev
även på sitt sätt representerad, dä en
del av instrumenten, som den dagen
ljödo, voro hemslöjdade. Synd är att
flöjten och klarinetten äro så sä11-

synta instrument bland bygdespel-

männen; här förekom blott en flöjt-
blåsare bland 30 spelmän.

Stämman gav dock ett rikt utbyte
i flera avseenden, och Karlskoga hem-
bysdsförening är värd allt tack och
erkännande. Roligt var det också att
se hur stort intresset var bland all-
mänheten, ty utrymme kunde icke
beredas för alla dem, som ville höra
på.

De 'många prisen voro ibland inte
lätta att rättvist fördela, men man
gjorde sitt bästa, och det syntes som
om såväl prisnämnd som pristagare
voro mycket belåtna.

Första pris utdelades till följandp:
Custaf Wetter, Hackvad (Karlskoga
lärarekårs pris, ett dussin matske-
dar); Leonard Gröning, Norberg
(Karlskoga hembygdsiörenings pris,
silvervas); Yngve Linn6, Hagfors
(damernas pris, silverskål); Sixten
Ringström, Kopparberg (Karlskoga
hembygdsförenings pris, en silverpo-
kal); Ilenrik Åsberg, Kärrsruvan
(silverpokal, skänkt av fabrikör A. V.
Nilsson); Emil Eriksson, Linnebäck
(aktiebolaget Bofors brukstjänste-
mäns pris, silverpokal).

Biistu Karlskogaspelmannen: Gu-
stav Andersson, Linnebäck (Karlskoga
Tidnings pris, silverpokal).

Bdsta kvinnliga tiivlande: Sisrid
Gustavsson, Karlskoga (silverbägare,
skänkt av grosshandl. Gust. Petters-
son, jämte penninggäva av anonym
givare).

Iledersomniimnand.e iör samspel:
Gustaf Andersson och Emil Eriksson,
Linnebäck.

Andru pris: Eric Ericsson, Stolp-
hagen, Karlskoga (grosshandl. Igna-
tius Dahlins pris, ett rökstäI]); Karl
Felixson, Karlskoga (grossh. Augusti-
nus Dahlins pris, notportfölj); Edit
Bonnevier, Nora (nipperskrin, skänkt
av handl. Arvid Johansson); K. M.
Sandström, Boiors (grosshandl. Jac.
Fr. Holmbergs pris, 1/r dussin matske-
dar); Gunnar Turesson, Brunsberg
(fru Agnes Westerbergs i Degeriors
pris, en skål); Olov Hagberg, Bruns-
berg (iotograf Pontus Anderssons
pris, en tavla "Lurblåsaren"); E. L.
Danielsson, Götlunda (fabrikör H. E.
Christiernssons pris, en silverbägare
jämte hedersomnämnande för upp-
teckning av gamla låtar); Ejnar Bo-
lin, Skoghall (cigarretui).Deltagama i spelronsstämman i Karlskoga,
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-IVerikingar
och västmanlänningar!

'Prenurnercra på

Örebro Dagblad
örebro läns enda högev
tidning. Snabb nyhetsför,
medlare och ett effektivt

annonsorgan.

---

T e I e f o n e r:
Rcdakt.: 1461, 710; Annons,
kontoret 709; Tryckerik.: 909.

N/IS AXBERG
F. D, BENGT DAHLGRENS A,,B EFTR.

SPECIÅ1.\FFÅR FÖR

}lUSIKINSTRU}lENT,
STR\NGÅR OCH TILLBEHOR

15
O mt_vckta dansmelodier
för Yiolin och i\landolin
Häfte I, II, III, IV ä 2:50

15
utvalda Bellmansmelodier

för Molin eller Man,
dolin 2:-

5 ARSENALSGATAN ]
TELEFOT-ER 2217 NORR 546+

Uppseendeväckande Nyhet !

FolkI(ö rboken
l"" lllii 'l l

100 sånger för blandad
kör, med förord av

Kungl. Musikaliska Akademin

Nu utkomna:
Häfte l-4, varje häfte
innehåll. l0 nummer.
Pris 90 öre pr häfte.

ELKAN å SCHILDKNECHT,
EIITIL CARELIUS
K. Hov,.lVlusikhandel

Drottninggatan 28 , St6ckholm.

Tredie pris: Georg Lundberg,
Grängesberg, Oskar Frcdrik Levin.
Grängesberg, llenrik Mårth, Filip-
stad (bägare); Fredrik Pettersson,
Gusselby (sO år) (en snusdosa,
skänkt av dir. Stenborg); Aug. Karls-
son, Qosersberg (bägare); Gustav
Ericsson, Lonnhyttan (bäsare); Einar
Olsson, Lillkyrka (bägare samt he-
dersomnämnande f ör "Kärleksvi-
sau"); Gustav Eriksson. Karlskoga
(hårborste); Gustav Eriksson, Nor a
(väckarklocka); E. J. öhman, Järn-
boås (klockkedja).

Spelmanstävlingens nestor Johan-
nes Karlsson, Bondborn, 86 år (extra
pris 25 kr. av person, som vill var a
okänd).

Efter konsertens slut samlades
spelmännen, funktionärer och en del
övriga inbjudna till supd å Ceniralho-
tellet. Dctta, att få sanrlas och iör-
brödras är det bäsra och rcligaste av
allt sade en gammal spelman: man
blir ung på nt-it och iitet blir så
ljusi oci roligi. -4rt "stämningen"
är'e;r härunder var den bästa, säger

-sig s.iälr-t. cch spelmännens goda och
rikliga traktering prisades allmänt.
Eiter kafiet kommo fe jlorna i gång
på allvar och så dansades det en
stund på äkta lantligt mandr.

Dc lyckade "tredagarsspelen" av-
slutades i går kväll rned en sista
konsert i Bofors samlingshus.

Densamma inleddes med ett kort
föredrag av hr Dan Danielsson om
f olkmusiken, därvid tal. illustrerade
varje art av denna musik med en hel
del vackra gånglåtar, folkvisor, pol-
skor, skänklåtar och valser. Sedan
programmet genomgåtts spelade spel-
mansstyrkan "Värmlandsvisan", vil-
ken publiken stående avsjöng. tIärpå
iramträdde folkskollärarc P. J. Karls-
son, vilken i ett kort anförande erin-
rade orn innebörden av iriledarens ord
rörande folksjälens uttr:'ck i folkmu-
siken. Tal. riktade så å arrangörer-
nas vägnar ett tack till de medver-
kande, vari publiken instämde me-
delst ett kraftigt fyrfaldigt leve. 'till
sist uppstämde musiken och åhö-
rarna "Du gamla, du fria'r, varpå
följde ett rungande leve för fosier-
landet.

Förskaffa Eder
genast den ståtliga b oken

>>Om Vättern och
norra Vätterbygden>

av Joel Haugard

»En vacker, innehållsdiger bok
allt ifran den poetiskt, fint skrivna
inledningen ända till dct sista, säg,
nernas kapitel. Författaren är att
gratulera till verket.>>

Su. Iunsfor. Ärsskrift 1923.

Pris 7 kronor.
Distributör

ALBERT BONNIER
Stockholm

Orebro-Ifuriren

örebro läns rnest
uppmärksamfua-

de tidning.

Sn ab b as te ny he t stidning.

Efektiv as te annon s or g an.

Prenume te ra!
Ännonseta!

Ilurilrur
(örebro

F

är örebroortens

bästa annonsotgan.
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lönlöpings fäns 5em=
slöjdsförening

Utatällning

ocf försöljning
oo JJIöbler, Töonoder,

Sggdzdrotrer

m. m.

öotro Otorgoton lt
Lel. gt4 löntöping Zel gt4

Skandinavisk
Ko nstsl öj d,Försälj ring

77 Dtolltbggalan ?7

Tel. 30243 Grundad 1696 Non 741

Stockholm.

Nationaldräkter

Hemslöjdsvävnadec

I.Iandarbeten

Träarbeten

IvIålaile, snidad.e och ltävita.

Konstfliten
Förenins fö,

Hemslöjd, o. Konsthantuerk

Lftställnings- ocL

färsälj"iog.lokaler

i G.^1" Högskolao

GÖTEBORG

Mitt emot John Ericssor-statyd

5 elsin glo n ds
slöjdsiörening
-6uditsooll

Lel zat

JolFdröFter, Oelsbo, lärosö, fjusdol m fl.

Jllottor i öndo till 4 m. bredd. 7löbelrgg,

gordiner, duttgg ocf fondduPor.

.Arbeten i nåoersöm, Oelsbo= ocf ]öroaö=
söm, speteflötning, OelsboPngppling.

FÖRENINGEN FÖR SVENSK

HEMSLÖ]D
cruNoao Ån tegg

AES(YDDARE: H, II. KONUNGEN

ORDE: g K H PRTNS EUGEN

['Ö RSÄ LJ N I NG S FÖ RE N I N G E NS

UTSTÄLLNINGSLOKAL
12 BIBLIOTEKSGATAN 12

rEr[EoNERr 762j, vÄxer
xonr 81 45, vÄxrr

9|,{.öbler, Gextilier, Zl[attor, X{län,
ning sty ger, ffationaldräkter, Ep et sar,
flrmatur, lteramik m. m., m. m.

FOLKDAN SLEDAREKU R,
SEN I NÄSSJÖ

Avslutctrles pd söndagen med upp-
visning d Stadshotellet.

Folkdansledarekursen, som pågått i
Nässjö, avslutades på söndagen med
en offentlig uppvisning ä Stadshotel-
let.

På lördagskvällen hade anordnats
enskilt samkväm för kursdeltagarna.
Därvid avsändes till kretsens heders-
ordförande, grevinnan Alice Trolle,
Linköping, fötjande telegram:

Grevinnan Alice Trolle,
Linköping.

Småländsk unsdom, samlad till in,
struktionskurs i folkdans, bringar sin
hedersordförande en hjärtevarm hyll-
ning.

Elis Kåg€n. Valter Thunell.
Knut Frelin.

Följande svarstelegram anlände:

Djupt rörd och tacksam iör vänlig
hä[sning sänder jag eder underteck-
nare samt Smålands ungdom hjärtli-
gaste hälsningar och förhoppningar
om framgäng i vackert arbete.

Alice Trolle.

Söndagskvällens uppvisning hade
samlat en tyvärr ytterst fätalis
publik. Man är frestad tro på tidens
djupsådd av uselhet och dyrkan av
impcrterade osunda danser eller
"jazzideal", mot \-ilka iolkdansringen,
som vill rädda den äkta, vackra svcn-
ska dansen, ju är en ljunganile pro-
test, skriver Sm. Alleh. temperaments-
iulle Nässjöredaktör. Den hederliga
äktsvenska dansens Iikkistsnickare
hade givetvis också ej anledning att
här vädra något offer åt niggerdan-
sens perversa fluga. En mängd olika
folkdanser utfördes och applåderades,
särskilt Vingåkersdansen av Olof
Linndr, Astrid Brodd och Sigfrid
Niller, men framför allt den av de
båda förstnämnda utförda Jösse hä-
radspolskan. Kursledaren herr Thu-
nell deklamerade östgötamål på ert
övertygande sätt. tlr E. Kåg6n,
Tranås, cav likaså en redogörelse för
ungdomsföreningens uppkomst, måI
och strävanden. Efter uppvisningens

Töstmonlonds löns

-6 emslö jdsförening
' 

Tösterös

)Tlöbeltgger
Rlänningstgger

'fli*I"
Oorlendrötter från Tristmon=
lond aomt moteriol till desommo

tu zel. Töeterås 1g 07 %
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llE]YlBYGDSTIDl\lINGEtll

framför andra i
örebro län är

l.lERIl(ES.TID1.lINGEN,
länets mest spridda
och lästa tidning.
AIla nerikingar i
hembygden och på
andra platser böra
1äsa Nerikes,Tid,
ningen. För aftdrs,
mannen är den ett
utmärkt annons,

or8an.

Prenumerera! Annonsera!

" Östergyllens Gustaf Fröding"
silger Sar'sonen om

Mänsker å fölk
Dikter pd östgöfamål av
Nils Larsa Kr. 3:-
Bibliofilupplaga Kr. 5;-

§venska Dagbladel:
-Hon kan silt språk i botlen och
han 6r elt med dess sj6l . . ."

Dagens Nyheter:
'Del luHar Jord och smorlåders-
slövlar lång v6g . dromaliskt
liv och folkltg melodi . ." 8, 8-2.

ösloöta Corr.:
"alltigenom 6kta ..påmin-
ner mesl om Fredrek påRans6tt."

§tfix:
"Sund och verkligt folkllg humor."

I alla boklådor.

W'ahlslröm &. Widslrand

BeedEs.e.EzEeEE
utglven av

Brages Selstion för
Folklirzsforslr.ning

Ilelsirrgiors

Fyr a 24.32 sidig a I-rt-Il-rrz
rner årligen. Pris prer

årgång: i Skanoi,
navien 2:- kr.

lien-::a,erer3s i^.os

Föreningerr Brage
Boule]'ardetr 7,IIel.Ingfors

Årgång I-Il, 79,22 -1Q23, er-
hällas till samma pris.

Hos

VÄRZVILÄNDS
11E7V\SLÖJD

fi.nns att lröpa eller
bestä]Ia allt som be,
höves i ett modernt

hern-

VärrnländsI<a sockendräIrter
tlllverl<as med störsia pietet.

Todmotutbgtes mot ull

Östgötodrölternu

lreoiigo oc! 38iltigo.

slut sjöngs unisont "Du gamla, du
fria" och utbringades av hr Kåg6n
ett leve Sverige, som besvarades av
publiken med kraftiga hurrarop. Be-
hållningen av aftonen var god, och väl
vore om intresset för svenska folk-
danser kunde mera allmänt utbredas
såsom en reaktion mot niggerdan-
serna med deras vansinniga kramp-
rl.ckningar i axlar och lekamen.

O B S.I
På grund av det rikhaltiga materi,

al, som influtit, kommer även n:o 1

f& fu 1924 att omfatta Nerike.
Eöljande uppsatser äro överstående:

Folkmusiken i Nerike, Gamla,Berg,
slagsgårdar, Gällersta forngård, Säg,
ner från Nerike m. m.

O B S.!
Alla ute.stående fordringar för ore,

dovisade nummer av ,>Hembygden>>

måste oyillkorligen vara inlevererade
till tedaktionen senast d. 15 januari
1924, ty efter denna dag lämnas alla
av gamla årets fordringar till inkas,
sering.

Red.aktionen.

I börian av nästa dr kommer ett
eller llera nummer i tölicl om Söder-
ntanland och Medebad att utgittus.
De allru förnämstu bitlragsgivare med-
verl«. Bl. a. liomrner ull- och linbe-
rcdnittgen att beskrivas av en bond-
httstru, som öt,ert skriver om brygtl,
balt oclt slukt, bertittar ont skroch
och l(ikedomsltottster m. nt. I den mån
tlet iir oss möiligt, shali vi laga sii,
att bygdens tolk sitilva tå skriva och
bertitta tör att fd tram tlen verhliga
kiirnan i bys(letolkets liv och leverne.

Vi ombedia alla töreningarnas pre-
twmeranter och lösnuntmerköPare
samt enskilda pretiluneranter, att i tid
besttimmu sig tör hur rndnga ex.
extra, som skall tagus, så redahtio-
ilen vet hur stor uqqlagu, som behö-
ver tryckas.

NY LÄROBOK
I

SVENSK,q.
FOLKDANSER

ÄR UTKOMMEN

OCTI FINN'ES ATT TILLGÅ HOS HERRAR

BOKHANDLARE SAMT DIREKT FRÅN

S\/ENSKÄ
UNGDOMSRINGEN

STOCKHOLM 50
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Bilaga : Posfanvisning, cirkulär.

Säljes överallt ä

ETFSIR0MS IElffilSH[ FlBRllL
GEFLE

Ge."."dt' BoLtrycteri. Stockholm 1993

'il

ri

"Han gör ett Eatt intryck. . . . n"
tänker den unga damen. Därför får den unge mannen företräde framför sin granne, vars yttre
vanprydes av dålig hy.

Det personliga intrycket spelar .n ,t# roll i det dagliga livet, i affärer, vid knytande av be- --
kantskaper, vid strdvandet att vinna en god anställning. En frisk hy med dess prägel av hälsa och 

i

kraft har lika stor betydelse när det gäller en mrn som för damerna. AIIa 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 1 till sin daglige morgonkamrat. Der- renqr nämligen _porerno 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 bortföra uvsöndring4rna från kärl och vävnader. I dess lödder ingå b1. a. tjära oc_h-svav_el

- 
1y6nns sedan urminnes ticier välkända hälsobringande hudmede[ - och därigenom tillför den

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

Rena porer-
hudens hälsa.

Man må icke förbise att Elfströms SVAVEL-TJÄR-
TVÅL N:o I har inga nackdelar gemensamma med de

gamla, svarta och obehagliga tjärtvålarna. Den är fram-
ställd enligt en speciell tilltserhningsmetod och därigenom en

produkt, som erbjuder lika stort behag i aruöndningen som

oillzen annan toalett-tuål som helst.

Lösnummer 6O öre.
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DATSÄLAToM
FÖR »HEMBYGDEN» AV

"Motala ligger härligt och är säkert inom femtio
år en ej obetvdlig stad, som anla§t sig själv, så

som städer bäst anläggas." Den profetian är nu
i det allra närmaste hundra år gammal. Det var
nämligen insen mindre än Erik Gustaf Geijer,
som 1825 uttalade densamma i ett brev till sin
hustru, där han för övrigt i förtjusta ordalag pri,
sar .Nlotalas och.särskilt strömmens skönhet. Om,
dömet är icke ensamstående. Tvärtom kan man
säga, att Motala ofta under de senaste hundra
åren varit föremål för uttalanden, som framhålla
dess rika utvecklinSsmöjligheter. Ett årtionde
efter Geijer förespår t. ex. Karl Jonas Love Alm,
clvist en framtid lik Manchesters. Främst är det
emellertid Baltzar v. Platen, som hyst höga tan,
kar om ortens förutsättningar. Till Motala för,
lade han en stor d,el av sin verksamhet, och då
han där utvalde sitt sista vilorum, torde detta få
tydas som ett utslag av hans förkärlek för denna
trakt. Han tänkte sig, att efter Göta kanal skulle
en rad av städer växa upp, och det var Motala
förbehållet att bli, vad man kunde kalla kanalens
huvudstad. Det är därför icke underligt, att man
överallt i Motalaorten träffar minnen av Plater.rs
verksamhet. Han har byggt kanalen, han hrrr
grundat Motala Verkstad, som fortfarande hävdlr
en rangplats inom sin bransch, han har uppgjort
cien första och i allt väsentligt bibehållna stads,
planen med dess solfjäderformiga utbredning vid
\rarvikens strand, en stadsplaneform, som tydligt
visar, att Platen hade sinne för hur en yacker stad
skr.rlle grundlägqas. 

- Av det sagda torde med

REKTOR CÄRL LARSSON

tydlighet framgå, att det i hög grad var ett vår,
dande av hembygdens minnen, då hans staty ny,
Iigen restes å stadens stora torg. -Då man tagit kännedom om dessa stolta pro,
fetior, frågar man sig tvivelsutan: "Ha de gått i
uppfyllelse?" Det ligger nära till hands att be,
svara frågan med nej. Motala har icke blivit
något Manchester, och ortens utveckhng har väl
tidvis gått skäligen långsamt - men det har gått
framåt, Den som tar kännedom om vad som fanns
i Motala för hundra år sedan, och jämför det med
nutiden, han har skäl att förvånas. Undantager
man de olika verkcn längs Motala ström, så fanns
vid nuvarande kyrkan endast några få hus samt
en del baracker för kanalarbetarna, varslande om
tider, som skulle komma. Det var allt. Nu ut,
breder sig här dock en stad på sextusen invå,
nare. Siffran är visserligen icke imponerande,
men den ger också en högst ofullständig föreställ,
ning om vad Motala i själva verket är. llotala
stad är endast en del av ett "större ll.otala", som
i sig innefattar _vtterligare åtminstone ett par
stadsliknande bebl'geda samhäilen - llotal:r
\/erkstad och fabrikssamhället Holm på ström,
n-rens södra sida. Tagas dcssa ured i räkningen
stiger invånarsiffran till över trettontusen, int:
heller det så överväldigande, men dock vackert
nog på en så jämförelsevis kort tid ifrån så gott
som ingenting.

Det förnämsta av allt är väl emellertid, att sam,
hällets utvecklinssmöjlighcter fortf arancle äro

Motiv från Motela - poppelstaclcn. \'ättern i skiortlirmrrnr

i
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Gammalt vackert hus i Motalal numera$museum.

stora. Dess läge, som enstämmigt prisas för sirr

skönhet, bijr locka till bosättning och ännu mer;r
till turistbesök. Det torde finnas f å städer i
Sverige, som erbjuda sådana promenader åt alla
håIl som Motala. Ser man till mera materiella ut,
vecklande f aktorer, så böra främst det fördel,
aktiga iäget, de goda kommunikationerna och den
rikliga krafttillgången tagas i betraktande. Man
kan utan överdrift säga. att -\lotala redan i bety,
dande mån är och har utsikt att ännu mera bli ett
centrum lör r'ästra Östergötland.

Om -\lotala således i första rummet är en nuti,
dens och lramtidens stad, så saknar det därför
icke alldeles anor och historiska minnen. \/äl äro

de ej bragderika i vanlig mening, så framt ej det
fredliga arbetet får räknas som en bragd, men för
hembygdsvännen äro de kära nog ändå. Själv,r
namnet Motala torde minna om forntida gudsdyr,
kan. Det betyder nämligen "helgedomen vid
motet", d. v. s. plats där vägar och farleder mö,
tas. I medeltida handlingar nämnes Motala gan,

ska ofta, det var nämligen alltsedan 7374 tings,
plats för Aska härad, och det var därför dit, som
fogden Jösse Eriksson i dec. 1136 av en uppretad
bondehop släpades från Vadstena kloster, döm,
des och skymfligen avrättades. Under medelti,
den uppstod också på båda sidor om strömmen
n'iotala kvarn, och fiskeby, som till större delen
ägdes av Vadstena kloster. Under 1600, och
1700,talen tillkommo sågar och smidesverk, bland
annat en knipphammare, som alltsedan anlä.1g,

i.ringen år 1683 gått ,i arv från generation till gene,

ration inom samma släkt. Den fredliga utveck,
lingen stördes endast en gång direkt av krigets
härjningar, b 1567-7568, då åtskilliga gårdar i
l[otala by brändes i samband med danskarnas in,
brytande i Östergötland under Daniel Rantzaus

En numera svunnen idyll från Motala ström.

befäI. År 1921 utgrävdes vid den gamla §årderl
Hårstorp - under medeltiden kungsgård me d

Folkungaanor - resterna av en gammal byggnad,
som av allt att döma blivit bränd just vid detta
tillfälle.

I samband med detta om krig och brand kan det
vara av intresse att omnämna det fenomen i Mo,
tala ström, som av en vidskeplig folkfantasi satts
i samband med just krig och andra riksolyckor.
Det är det egendomliga förhållandet, att Motala
ström understundom på grund av issörpninS stanz

nar i sitt lopp. Därom skriver den kände 1600,

talshistorikern Johannes Mcssenius - son till en

mjölnare i -\lotala bv. "Så ofta något särdeles

skadiigt fall eller stor förändring för Svea rike är
lör h'rnden, så händer det, att i\lotala ström uppe,
hålles i sitt starka och strömmande lopp en täm,
Iig tid just invid bron och stannar som en hög

mur och släpper näppeligen någon droppe frarn.
Vid begynnelsen ,av fu 7291 stannade dc strida
-Xlotala, och Norrköpings strömmar i deras

forsande lopp, förebådandes klarligen, vad skada

och nederlag Svea rike sedermera uthärdat, ity
att det svårligen blev av hunger och pest hem,
sökt."

Med 1800,talet börjar en tid av uppsring för
orten tack vare Baltzar v. Platens ovannämnda
verksamhet, och i lika hög grad kanske tack vare
den fond av företagsamhet och teknisk skicklig,
het, som denna verksamhet medförde. 1810 påbör,

iades kanalarbetet på platsen, 1822 anlades Mo,
tala Verkstad och 1823 erhöll nuvarande Motala
stad köpingsrättigheter. Stadsrättigheter har
den från och med år 1881. Delvis inom Motala
stad men mest utanför dess om,råde, särskilt ut,
efter Motala ström, uppväxte en ny eller utveckla,
des gammal industri, som drog nytta av de förbätt,
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rade kommunikationerna. Detta visas kanske
bäst därav, att Motalaindustrin blancl sina kun,
der räknar utom dc nordiska grannländerna, Rvss,
land, T-vskland, Hclland m. ll., även så avlägsr.ra

iänder som Brasilicn och Australicn. Det är cn
anscnlig mängd olika industriella verk, som här
iiro eller varit lepresentcrade, såsom kvarnar, så,
gar och snickerifabriker, ett flertal smidesverk
och rnekaniska verkstäder, klädes, och trikåfabri,
kcr, pappcrsbrr,rk m. m.

l)errna raska utveckling medf örde emellertid,
rrtt strtjmmens kraft blev otillräcklig, sri 1änge der-r

splittrades i en rad med småforsar, som ända till
cle sista åren varit fallct. För att hela den läge,
cncrgi, som skapas av nivåskillnaden mellan Vät,
tern cich Boren, skulle kunna tillgodogöras miistr.r
en radikal orngestaitr-rins ske. Det har också skcit
rncd byggandet av ett statens kraftverk, som föi

närvarande lämnar tolv tusen hästkrafter och i
en framtid kommer att lämna trettiotusen. Detta
företag har emellcrtid haft till följd en genoi,nz

gripande förändring av strömcmrådets utseende.
Strömmen har uppdämts, och där förr det grön,
skimrande vattnet bröt sig i skummandc forsar,
hredcr sig nu ett lugnvatten. Den långa raden
a.v strömbyggnader måste rivas, och det var där,
mcd mången id-vll, som skattadc åt förgängelsen.
Flemb,vgdsvännen kan kanske beklaga denna ut,
veckling, och dct var därför en hjärteangelägen,
het för ,Nlotala museiförening att i ord och bild
bevara strömmens gamla utseende, så som skett i
ett i dagarna utkommct minnesalbum. Men rätt
besett har med kraftb.vgeet inget brott mot ortens
traditioner ägt rum. Motala har tack vare det
fått behålla sin kanske mest utmärkancle cgenskap

- den att vara en framt,idens stad.

SÄMUEL JOHAN HEDBORN - EN FORGÄTEN öSTCOTA,
ROMANTIKER

Visserligen är titeln här ovan en smula missvi,
sande. T1- de flesta ha r'äl naqor.r qanq hört jrtn-rin,

sLone anslaqet till den Hedbon.rs clikt. iiver r"i1i-:l
romantikens hela lätta skimrand: stilri'ininQ lr- sol
och sommar svävar: "Ute blirser sommarvincl."

Ilcr-r kanske ej så många veta, att denna vaqq,
visa, en av de vackraste, äkta barnvisor vi äga, till
skaparc haft en son av detta larrdskap. Sarnuel Jo,
han Ile,dborns ,hem var ett rir-rgrr soldattorp när.,r

Alvastra. l-örst vid 16 års åldcr, 1799, kom Iled,
born i l,i,nköpings skola eftcr att ha genomlevat ei-r

svärmisk, drömmancle ungdomstid, då, efter vad
man vet, folkvisorna och den gamla psalmboken
voro hans käraste läsning. Sedan han som student
flyttat till Uppsala, slöt han sig där till en literr
grupp litterärt intresseradc kamrater, ur vilkas
krets hösten 1807 utgiok sällskapet "Musis Amici",
vars ledande själ blev en annan östgötason, Atter,
bom. Äterkommen till hemb-vgden biev Lledborn
här prästvigd och slutade sina dagar som k,r rko,
herde i Asker-vd, 1849.

Särdeles märklig är sålunda ej hans levlradssagn.

- Redan under Uppsalatiden offentliggjordc har.r

i olika tidskrifter dikter, varmed han sedan fort,

satte. .År 1835 utkom i Linköping en saml. av
dessa under titeln "Minne och poesi". Av hans poe,
tiska alstring är den folkliga vislyriken, vilken låg
hans skaplynne och livserfarenhet närmast, den
betydelsefullaste. Det mest bekanta ex. härpå är

- utom den nyss nämnda vaggvisan, varom mera
sedan - den i medeltida balladstil hållna Stjärn,
ar,pa,Fiskane. Här har FIed, orn behanrdilat det
gamla motivet om sjöjungfrun, som lockar en jor,
dens son till sig. Händelsen utspelar sig vid Roxen,
om vilken det säges:

Och Roxe,n, så heter den svallande sjö:
Där finnes ej holme, där finnes ej ö;
Tre rinnande vatten var timma och stund
Där råkas tillsamman och stifta förbund.

I forntiden levde det vid Stjärnarpsgodset en
fiskare om vilken det så berättas, att han råkar
ut för "havsfrun".

Så smal var hon snörd som en lilja, och grann
I skimrande gördel som azursten,
Och axlarne lyste som elfenben.

Och hon rycker honorn nned sig ri rböljornas fa;rnn.

I
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Hos bruden han somnar i blåvitan säng,
Och strömkarlen slår på sin festliga sträng;

Hedborrr har [r,är lyckats triäffia ,en med ,ioJkvirsan

besläktad ton, och balladen, som blev mycket
populär på sin ,tid, vann stor spddnins som ski,lu

lingstryck.
H,e dbo,rn har o ckså g jrort rsis ett narnn sorn p sal,m,

diktare. I den wallinska psalmboken av 1819 in,
tosos sex av hans psalmer, bland vilka de vidast
kända äro Trettondagspsalmen, n:r 69l- "Nu
segrar alla trognas hopp", samt den avgjort mest
framstående, n:r 3: "Höga majestät, vi alle", om
vilken det sagts ,att den är "ett Te Deum arr stor'
slagen kraft och sublimitet".

Men den Hedbornsd;ikt, som blivit högst skattad
och hållen kär, är nog "vaggvisan". Det var roman,
tikerna, dessa som läto känslan och fantasien åter
komma till sin rätt i diktninsens värld, vilka också
införde barnet i litteraturen. l7}D4alet med sin
förståndsmässiga nyttighetskultur hade ej sinne för
barnen och dessas säregna inre värld utan betrak,
tade dem som miniatyrupplagor av vuxna. Det är
därför våra romantiska skalder, tidigast Eranzön,
som börja dikta om barn. (Ett undantag utgör A.
M. Lenngrens något äldre: "Jag minns den ljuva
tiden".) Och det är ett utslag av denna strömning
vi finna ,i Hedborns vaggvioa. De första strofenna
känna kanske de flesta till, men nog ej hela dikten.
Låt oss höra den i samm,anhang.

Ute blåser sommarvind,
Göken gal i högan lind;
Mor hon går på grönan äng,
Bäddar barnet blomstersäng,
Strör långa rader
Utav ros och blader.

Ängen står så gul och grön,
Solen stänker guld i sjön,
Bäcken rinner tyst och sval
Mellan viden, asp och al:
Bror bygger dammar
Åt sin såg och hammar.

Syster sopar stugan ren,
Sätter löv i taket se'n;
Uppå golvet skall hon så
Liljor och konvaljer små,
Rosor så rara
Där skall vara.

' Skeppet gungar lätt på våg
Med sitt segel, mast och tåg,
Gångar sig åt främmand' land,
Hämtar barnet pärleband,
Kjortel av siden,
Skor med granfia, smiden.

Lilla gula' gåsen ung
Len liksom en silkespung.
Ror med moder sin i säv,
Pillar vingen med sitt näv
Vallherden vilar
Vid sitt horn och pilar.

I-indorrn solar sig på sten,
Som ett sammet vit och len;
Vill i barnets vagga gL,

Men det skall han aldrig få,
Han skall bli bunden
Uti gröna lunden.

Trollet ,sitter vid sin väg8,
Kamrnar ut sitt silverskägg,
Sjunger vid den gråa häll:
"Liten kind, kom hit i kväll!
Dig vill jag lova
Under guldås soya."

Far han gjordar om sitt liv
Sitt bälte och sin blanka kniv,
Tar järnsporrar på sin sko,
Rider över berg och mo,
Trollet att förstöra,
Som vill barnet röra.

Snart är l,iten l<inrd ,en man:
Gångarn grä dä s,adlar han,
Tager brynja, svärd och spjut,
Och i kamp han rider ut;
Spänner sitt bälte,
Strider som en hjälte.

För en flicka sjunges sista versen sä:

Liten fager jungfru opp
Växer fort, som rosens knopp:
Virka,r sen åt Ungerwen
Kappan blå och får igen
Fäst,ring och spänne,
Och Gullspann på änne.

I



Hur är ej här sommarcns hela skimrande spel

av färger, ljus och touer samlat. Och romanti,
kens längtan från vardagslivet bort mot fjärran
horisonter, även den kommer med i strofen om

skeppet, som gångar sig åt främmand'land. Likaså
denna diktnings förkärlek för att befolka naturcn
med mytiska väsen, älvor, vättar, troll och så,

dant, också den spelar in i verserna om lindormcn,
som "solar sig på sten" och om trollct, som vill
riiva banret. Och de sista stroferna §c utttl cli åt

ett av romantikerna §ärna anvättt motiv - lalz
ken på alltings omskiftelse, hur snalt "lit,:n kind"
skall bli man och få gå ut i livcts kamp.

Ej minst clen ungclom i virr tid, som här i Öst,
götab1.gd vili göra något för våra gamla lolklekars
och folkvisedansers renässans, s,vncs n.rig ha skäl

att erinra sig denna östgötaclikt, vilken alltjiimt
klingar cmot oss mcd cn folkvisas enkla men sä11,

sport tjr"rsande behag.
ll. Feuk.

VSURB
(ÄTTER E SÄGEN DI HAR

I obygda kom 'an te väla. Ä obygda hälst'en
välkommen rnä åske ä lnagel, blannen mä snö.

Stör'rmbya böjd,e björkra te m,arka å syrenbuska

trumde på ru,tra s'att pöjken skrek å skrämsel.

Sjund i årninga å alle syska va 'an. Ingen ville
vs'n. - Fattirt va dd ä vätr vart dä mä var un§e

di lagde te. - Liten va 'an. Växte §jorde 'an no§,

men sakte geck dä. F,ul va 'an mä. Ä,mora mende

ho söm di andre att "Skrapkaka" vänte di sä ingi
nytte å. Allri fieck 'an hör,e et vänlit ol. Alle
gnagde di på'n. A gräl gjorde ',an,,bare gråt. Tidit
va'an åvander, å tidit satt di'n tree göre ,skäl för sä.

Oår,a kom. Si'nes vant,di, bå fölk å kr,etter. Brö
tröt, hö ,mä. Skrapkakra ,d,u,gde, va di rmä å bare
gröpet.

Pöjken gråt inte länger. Låppa skälvde än, meu

näva knöt sä på'n, när di kalld'en ve skällsoI. -
Truliger vart'an. Iblann kunne 'an stå på et ställe
söm en dör å bare blige. Va 'an så' va di like
kloke på. Va 'an tänkte stande inom'en själver.
För ingen va dd söm frågde å ingen hadde 'an te
ty sä te. Bare e stunn på söndaga kunne 'an stjäle
sä tie Lillsjögras dräng. Honöm tyckte 'an om,

för han ,hellt utå'n.
Farsota kom mä oåra. Va dä når stuge söm

dön geck om så bodde dä bare nånn gamm,el i na.

Di gamle hämte si tröst i postilla å bibel. Ung,
do,mra danste di å va glae. Tes,s dön to' dorn mä

sä å lämde di gamle i einsamheta.
Obygda kände 'an mä te. Fler,e omvänner kom

'an. Te börje mä va dä söim 'an tajji sä lite bi,
tänketi, ,men andre å tredje vänna så' 'an ut så

månge fler te följe.

ÄNGEN
I VÄNGE) Å NILS LARSÄ

Pöjken geck å ärjde när 'an så'n fare om mä

Lillsjögr.as dräng. - Va grät'an för? -'An skull,e
ju snart ättel. Di hadd'et därinne mä, å va dä

d,age,,ta dä vicker, va va dä mer mä dä. Dön ba

allri om löv -'an bare to'.

Farsota §,a sä. Brösäa växte. Di söm va kvar
slapp d,ele mä sä ött di söm va unna. Fönstra i
obygda släppte in lite sol igen te mänskra. Syren,

klasa lute sä store å grann,e ,från samme gr€ner

söm trumde rutra i tras en vinter när olyckra
börjde.

H,an söm hadde dom mä sä va kar te re sä nu,

å inte bare sä själver, för bonn lå' i körgårn mä

båge di nämste sönra, s'att ,mora ga styret te den

söm 'o sist vänte skulle lä ta't. Visste 'o mä sä

att di gjort'en orätt ville 'o mä gör1et gött, å nånn

va 'o tvungen te ha söm stall'd mä jola. Va di håle
mot'en så feck di ge,nn'et, Mänskras hålhet va

ingit rnot döns. Ä Gud va like hål söm latt'et ske.

Strävit va dä, men geck gjorde dä. Vackr'e säs,

ldlt ga gull i axa. Goår följde på oår, flere än

oåra vatt. Skogen eke å yxer å milra möljde å

rök. Malmen bröt di å hamra §eck. Nye stuger

mä röe stöcke å vite knute växte i därdra söm

svampa ätter et hösträng. Obygda vart bygd.
Alle vart välbärgne söm hadde når jolbit mä skog.

Men rikast å alle vart obygdsbonn sjäIver, så fatti
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'an va när 'an to' ve ätter f,arsirn. - Någe va däsöm
hjälpt'en, mend,e di månge. An va ingen födder
söm sitt'en glar. Slatt hjälpa 'an feck va fali te
si, för va dä väl så va dä. Ja, dä va di söm va
fälie te gå 'e på att di mött'en på väg te körka
när må'n va f,ullgådd,er. Mä sånnt kunne dä allri
stå rätt te. Ohälga kom nog över'n te slute å

mä; dä va bare dädi vänte på. Å allt di kunne
gör'en söm ille va så gjorde di, å ingen va sener
te ,skjute på när dä vart tal på te stjälp'en, för di
söm inte trodde sä göre Gud e välgärning mä't
skodde sä själve på't.

Ä ohälga kom. Alle sa't, för alle va rnä, s'att
alle så't. Nåre bledd stannes å titte, nåre sa "san,
ninga' om'et å nåre vart rädde. Men irn§e.n ve
modi te lyfte en näve te hjälp, förrns di va
,tvungne te fri sä själve. - Obygda brann. Insen
va mänske te ,säje ,hur dä bar te. Månge va sätta
di tydd'et på. Sömme sa dä va våde, sömme sa
obygd,ern skulla å sdmrne ban-n hop'et mä fanstyg
å fulskap.

Änne va dä på obygdras välstånn. Dä nye
bygget to' höl på kestbötten. Skogsköpra, söm
förr vart dänkörde, sa te där igen, å väl mottajne
va ,di. Den ene bjö över den andre. Köntrakta
vart skrivne, trusa växte å sola sken å smultra
rånne på falla vartätter söm skogen glesne.

Obygd,ern styrde å stalld söm 'an va yaner ve,
å i,ngen va kröpp te si på'n att olyckra geck'en i
spåra. Tankra om'en rnänskra mälla va skerrde,
men i sak v,a alle entee på: hjärte hadde 'an ingit,
entrer 'an gitt'et te skam häll,er va födder sånn.
På ,senheta ya 'art söm krumsen, men dä kunne
allri di store si, fast barna va stånn te kännet di.

- E ärans köne va 'o! Ränd,e toki mä dränga
näftra i änne. Taterblot hadde 'o inrte för inte.
Å den hadde obygdern vänsles mä å te på köpet
fått na mä sä te prästen! Kunne en vänte nå anne

utå'n! Ha smöret f,alli i lorten får hunn smörjet
i sä mä.

Obygdern va söm fergjorder. Tarnkra vre sä

runters ikring i huvet på'n. Ingi ro hadde 'an mer.
Daga ya långe söm år. Stunntars skratte '6,s -
stunntars ,grä't'an. - "Kölbötten va dä! - Sigga

het 'o! - Kantra va gröne å röe å srnultna. Ingen
ha brännd där på b ä da. - Sigga, Sigga! -Ropte'o inte!? - Hörde 'an gali!? 

- Ingi Sigge?

- Så dumrner 'an va!"
Vegå sä't ville 'an inte för mora, förrns dä va

tal på lysningar. Bröllöppet sto' i körka s,jälve
m,essörnmerrsdan. Grannt va dä bå utee å inne, å,

säje va di ville, srtåtligar,e b;ru än obygderns Sigge
feck di allt lete ätter mä bå ljus å lykte.

\

- Ingen ville tro't. Alle va tajne ä skrämsel.
Värst di söm så't. - Hästa to' sken. - Väjjen
krokte. - Bärget va för. - Åket stjälpte. - Brua
ko,m mälla. - HjäIklämd,er! - Obygderns Sigga!!!

- Bröllöpp börje dä mä - bigravning slute dä
mä. - Ä ingen va mänske te laste va insen va
stånn te bigripe.

Ob5r,gdern nniste si Sigge. Kölbötten glömde
',an. Brusvängen va där. - Veliger satt 'an ve
bärget å vänte tess Sigga to'n te sä.

GALSPPUNTTE YTT
BYGDEMUSIK

Vrir r,älkände spelmar-r, Anders H:son Soling, har
urrdcr arbete ett iitet nothäfte med gamla gång,

låtar, polskor etc. Dcssa äro huvudsakligast äm,
nade för b1'gdens spelmän vid samspel och satta i
4 e'r 5 olika stämmor. I)enr-ra lilla bok kommer att
f-vlla ett länge känt behov och blir säkert en väI,
bchövlig upprl,ckning f iir bvgdemusiken. Här'

I STÄMMOR

neda'n åtengi,va vi ,en ga,rnm al gänglät, ett utdrag
ur borkem. Mar,sohen är uppteoknrad av Söderberg
i örnsköldsvik ooh härsta,rnmar sannolikt lrån
Ångorrnanland.

I de,nn-a ti,dnirlg rkornmer även frarnd,ele's att in,
tagas noter för flera stämrnroir till de i "Sve,nska

fiolkdanser",förekommand,e,danserna.

I
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Trolog
oid Jlordislo 1-lngdomsringens liär,dru longress

Oet ör ungdomens längton ott flnno en ljus Oet ör oägen fzm&t oi oiljo gå,
ouf böronde mening i lioet; mot ollt det gomlo oc! föro;
i nuets rotlöso öulon oc! bruo ti oiljo ogrös oc! törnen sl&

blir fögo för liörtot gioet. . otf otenor ur rägen bärol

Ocf dörför ri slådu tillbols mot den tid,
då def egno !ölls fögt i äro,

då mönstorno ögde en diupore frid,
som go! lroft ott motgången böro.

Oå |ögtidens stund goo det gråoste lir
ett sfimmer, som oldrig förbteltes,
då glödlen el blioit ett tidsfördrir,
som glömmes så lött eom det leftes.

Ti oeto det nog, ott i smggor oc! rrår
stå !önonde gäcfor tilllopo

Oet blåser en oind så brusonde stort,
dzn sjunger med jublonde stämmo
om oolnonde förlel till |zmbggdeno morf,
om löngton, som intet ton fämmo.

71en det töller en töllo i nordonslog
med mäftigt, triotollllort flöde,
oc! oort du ön rido lring oörlden drog,
ej någon dzn drgrlen dig biöde!

0ör är rgmden fög ocf luften sool

oc! fglld oo dofter tillilo;
lom med på atigen titl fembqgdens dol,
låt ollting onnor fö oifo.

Oen otigzn, den för till en gommol gård,

det är oägen !emåt, den glömdo,

zi oom ollforoägorno dommig oc! !ård,
or! den bär oss mot målet, det drömdol

Ti oilio bqggo på egen grund,

som born oo fönsoono föder,
ocf ej, lilt flöleln, oor sliftondz stund
soängo lring med de foronde rödzr.

Ti oilio reso oår iromtids lua
ou lörnfrislt oc! rötouxet timmer
så fögt ott det nås no morgonens ljuo

or! oo toöllens förfloronde sfimmerl

Gn bonod ott smgcfo dees fögonloftssnl
sloll fliten ocf förlelen eömmo

ocf pröoo på dorronde strängor den [åt,

som loloren lörde i otogen,

som flstoren förde i stormdrioen båt,

när oågooollef frästz fring bogzn!

)1ör isblommor ristoe på rutornos rod

oc! grsnön fring ooolen drine sommon
sloll sogon otå upp från föudernos blod
oc! eldo oår !åg, oc! den flommon,

ocf tro ott det gift, som de isföntt, förmör med förg oo fimmel oc! blommonde dol
råro drömmor i spillror sopo. dör rilio ri sjungo oc! drömmo

som lgser irön !ärdzn på orbztets id
ocf tölden ocf mörlret forjogor
sloll lgoo oss from mot sn stönore tid,
mot rilo oc! uårliuoo dogorl lofn 6rondeti

l=l
@r

I
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»' Tat Sembogds=DiFt vr "«
-Qo (Egron fundell

Jrämling i -6embggden.

I u suso gomlo tröden stills

'' 
u oö fembgn gått till ro.

!ångt bort frön oärld oc! oillo

iog nollos bsrndomsbo.

J1u töndes toällens forofo stiörno

ocf noften tommer fgst.

6iung enolingl Oångens tärno

for dinu läppor tgsst.

-Bör stogen ousor lembDns sogo

oc! år i mört torol,

då enoligt molnen drogo

oc| uinden flöftor sool.

0å går du ensom forno oägen,

men intet är.oom förr.
€n gommol blelnod oägen

går genom ljörtots dörr

€n spelmnn.

Å on Dor en bggdens spelmnn

JJ - en opelmon bloff -
"0tt gnido sin gomlo iello
se, det oor fons leonsds lott.

.Bon oor en ätts spelmon

- en spelmon blott -
€n gommol oc! fottig gubbe

som glomls, nör sin oäg f on gått.

.Bon ögde ingo ototter

- sin feilo blott -
Son leouf sift lio i foner

ocf ei efter onnot trått.

-Bon oor en bggdens spelmon

- en spelmun blott -
som sfönfte oso, bggdens låtor,

det oro oi oo föder fått.

I

I
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Föreningen planerar ett eget bvgde- H E M BY G D S GARD I
hem och vilian att göra vad som är 

J Ä R V S Ö
möiligt för vår sak är stor och samman-

håilningen bland medlemmarna är god' För saken varmt intresserade perso-

Varje vän av vår rörelse förstår mer ner bedriva en energisk agitation iör
än väl vad varma känslor som ström- att skapa intresse och skaffa medel
mar inom en siälv när man ser trakten til inköp av den gamla "Carlsgården"
däruppe och dessa härliga ungdomar i Bondarvs by i Järvsö socken. Det
i sina vackra bygdedräkter, glada,-och är en gammal, iörnämlig och typisk
kära i sin förtjusande hembvgd...Mitt halsing&ård, och.vi hoppas livligt att
i den stora emigrationsfloden llnnes det skall lyckas för sockenborna att, då

en flock som stretar emot, en samlrng nu gården i vår skall säljas, de må

äldre och yngre, vilka omfatta vär få den iör skapligt pris och kunna
sak på ett sådant sätt att det kan rädda den irån rivning och vandalise-
tjäna som förebild för de flesta andra ring.
platser i Sverige där ungdoms- och * *
bysdegillen bildas. *

Arvid Sjöberc,.

-***

MALMKÖPINGS FOLK'
DAN SLAG

som bilclades i iuli 1922, blev från

börian mött rned ungdomens och

allmänhetens stora intresse' Våra

framgångar hava varit så stora, att

vi vågat oss På att hyra egen lokal,

en hel byggnad, som vi med stolthet

kalla "Bygdegärden".
Vi ha två sånger halt besök av lek-

och danslärare Wäfelt från Stockholm,

som inövat dansar. Vårt dansprogra;n

omfattar ei mindre än tiugotvä gamla

dansar frän olika delar av vårt land'

Dessutom ha vi uppspårat och konser-

verat en sörmländsk fYrpolska'

Laget har vid 10 olika tilliällen visat

upp dessa dansar och rönt livligt er-

kännande.
En stor del av våra framgångar ha

vi våra d.uktiga spelmän G' Ilansson

och G. Palmkvist att tacka för, som

med outtröttligt intresse spelat pä våra

övningar och fester. De äro även

iramstäende bygdespelmän och veta

att med varm känsla vårda och bevara

clen gamla sörmländska musiken' Vi

hava förvärvat ytterligare en spelman

och nu bestär laget i. n. av 3 spelmän

och 12 Par ungdomar, som alla med

håg och lust arbeta för bevarandet av

folkdansen och folkmusiken'
"Framgång förpliktar", intresset får

ej minskas och skall ei heller'
G, F. M,

OM KURSEN I MEDELPAD
OCH »MÄLPA GILLE»

När jag, Pä anmodan al' Svenska

Ungdornsringen, antriidde en resa upp

till Friinsta för att instrucra därva-

rande ungdornar i folkdans, var det

me«1 den övertygelsen att jag fick taga

allt irån början, ör'ert]'ga ungdomen

om clet satnlan<le och nationella i rö-

relsen och försöka klarlägga iör dcln

att clanscn endast är ett led i dct

arbetc vartili vi strär,a. Jag satt pii

tziget och hade ldart för rnig arbets-
programmet samt r'äntade mig en

synnerligen tungarbeta<! jordmän.

Från fÖrsta stund jag kom i berö-

ring med ungrlonten i Fränsta förstod
jag att mina farhågor varit iullkom-
ligt ogruncladc. Där fanns verkligcn
ung<lom mecl cler-r sanna hembygds-

känslan och iörståelsen och en del av

traktens mera burgna bönder stodo

också med i rörelsen och med sin

prn«lus och kraft gav dct stÖd sont

så väl behöves.
Jag vistades däruppe under sextou

dagar. Mitt arbete bestod huvudsak-

ligast i att liira in folkdanser, giva

spelman attvisttingar orn i vilkct tempo

rte olika mclodierna spelas o' s' \r'

Jas behör'er r-ril knappast nätnna att

intresset hela tiden stod pi lrclspänti

hos deltagarna. Varje kr'äIl i veckart

övades irån kl. r,':E till iram ernot
Lit:.Z pä natten. När jag länrnade le-
get hade toiv stl'cken av t'ära större

clanser grundligt genorngåtts.

l'ör att i någon mån belYsa intres-

set vill jag meddela, att flickorna i
clartslagct siälva väva dct tyg som girr

iit till deras clräkter. Ej nos därrncd,

dc irtaga sig äver-r vävttaden av pcj-

liarnas ilräkttl'g. Detia gijr siälvsagt

att clräktcn kommer att hållas i helgd,

den blir en ar' 1änkarna som binder

sarnman vär rörelse. Dct har i dag-

liga ti«lningar skrivits on.r itur 1ämp-

list det skulle vara om väre hem-

bygdsdräkter f örenklades ocl't Ino-

dcrnisera<les, för att är'ett i dagligt

bruk kunna anr'ändas. Jag vågar

tvivla På om detta vore lYckligt'

Viickes ltng<lomens vördnad för sitt

hernb]'gcls dräkt, dä kan matt ocksii

vara i)vcrt]'gacl om att dcn ej kom-

Itter att attvänclas anttat iirl vid lti)c'
tidlisa tillfä1lcn, oclt det iir viil inttcr-

sta meningen.

VERBTT

llerr Redaktör!
Då jas fick Ecier lilla tidnittg sttrc-

kcn i hancl på rnig i Göteborg, trodde
jag först att det var ett vanligt pro-

grambla«l, som i så riklig rnängd ut-

bjöcls i Göteborg under utställningen'

Men då jag kom in på mitt hotellrutn

och böriarle rensa fickorna frirn alla

ticlningar, program och reklarnel iick

nritt ög,I se ordet "Hembl'gden" och

jas fick en stöt, men en behaslig stöt'

ty ias var ju i ltembygden På sätt

och vis, då jag var i Sverige, otn

ocksä i en bullrande utstälhringsstad'
För 23 ir seclan utvandrade jae till

U. S. A. I alla clessa år har iag arbe-

tat hirt, nll'ckei hart, och ei haft

nrl-cken tid att tiinl<a pri ltemb]'gdcn

f ör'riin appcllen gavs otlr resall till
(lötebors. Då vaknade hågen att irter

få se hembygden och då jas nu stiir

hiir med Eclert iilla hlifte i rnin hand'

sä vill jas iör' Eder alla scrn cj iiro

"svenskar i förskingringcn" tala ont

f iir Eder vad ni äga uti eder ltetn-

bygcl. Hur mängcn vngling och hur

rnången mö tror ni ej dct är, som i

förtvir,lan och län.gtan tillbaka hemåt

tillbringar sitt liv därute och som

aldrig kan komma tillbaka hem igen'

Hur mirttga äro ej cle, sorn i vild iör-

tvivlan och hemlängtan sörja sig till
c1öds och huru uänga äro ej de, sont

ei äga den i:'siska och psvkiska stl'l-
kan att härda ut, sort dnka undcr'

glöm<Ia och okän<la. I 23 lirnga iLr

har jag stretat och resultatet av allt

detta 1l1cv en nriiilighet f ör rnig att

åter få komma hem' Nu är iag här

E
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och tänker stanna och ingen makt i
världen får mig åter över till yanke-
landet. Och många äro de som likt
mig stanna kvar för att leva de sista
åren'av livet i garnla Sverige och iå
dö här och sova i hernbygdens mull.

Glimåkra den 12 aug. 1923.

Gustaf Emil Anderssort.
Svensk-amerikan,

*

UTKOMNA BÖCKER

Å Norstedt & Söners förlag har ut-
kommit en liten bok av Hans Half-
varsson "Från land och strand vid
Ljunga iilt", vars värde i kulturhisto-
riskt avseende är mycket stort. Bo-
ken handlar om många underbara
händelser i Medelpad, men speciellt
har förf. inriktat sig på en beskriv-
ning av jägar- och iäbodlivet i Ljun-
gans vackra ådal. Man skulle viljl
kalla boken "Den stora björniägaren",
ty det är huvudsakligast den kände
björnjägaren Jon Svenssons spän-
nande jaktbravader, som göra det
omöjligt att lägga ifrån sig boken
förrän den är slutläst. Man spänner
sig och blir ibland svettig och vild,
man känner sig leva med i äventyren,
tillbakaflyttad åttio år i tiden.

Här ett citat om Jon Svenssons
första björnjakt.

Dfi Jon Svensson komrnit upp ett
stlrcL. trå,.r byn flög det upp en tjä-
der som st5'rde av i riktning åt sidan
från r'ägen. Rätt vad dct yar
fick Iran se fågcln sittande i en iorr-
fLrra. Skotthållet var visserliscn lånst
rnen Jon ville prö'n,a sin nJ'a bössa
just pår ett sirdant håll. Han tog nog-
grant sikte, en smäll och iåseln föll
till marken. "Bössan sick rätt",
tiinktc Jon. och utan att ladda orn
sprang han i hastig fart för att taga
reda på sin tjäder. Men rätt som han
spralg genom en tät småskog, stöp
lran alldcles på cn stor björn. som
hade en lrnge invid sig. Björnen
hlev ursirtnig, uppgav ett r1,f6n61g ..t,
rusade rätt mot .Ion Svensson. Denne
sprang hastist undan för att uppnå ett
stort träd att taga skydcl av, medan
han på nt'tt försökte ladda sin fågel-

bössa. Björnen höll dock på att nå

upp .Ion Svensson. Denne ltat1e

ingen annan råd än att taga sin till-
fll'kt bakom en tall, men denna var
inte grov nog för att lämna det skydd
som i en sådan livsfarlig situation
behövdes. Där uppstod en långvarig
strid mellan björnen och Jon Svens-

son. Nalle rusade rakt på n.rannen vid
trädet, men dennc var kvick nog att
slingra sig undan med ett hopp åt si-
durr. Så fortsatte biöntert gång ila
gång rned sitt aniall och kom t. o. nl.

cn gång så nära att hart gav Jon en

stöt. Björnen blev mer och mer ursin-
nis, reste sis på bakfötterna, högg tag
med framtassarrta i trädet sarnt be-
g]'nte dansa ntnt otnkriltg detsatnma.
rrllder dct han iin med etla än mcd
rien andra iramlassen hir:'< eiter siit
f!ende :irder stä:rCrrit r1'le::de. UltC:r
dcnrr ir'önru::s ':ppril:l:t slälllling
ir):ISaite JLrn S\'e:lss(lir att ladcia sin
hössa. r'ilker dock inte var något iätt
söra. Han hällde krut i krutmåttet,
men då han skulle hälla krutet i böss-
mynningen måste han i detsamma
göra ett hopp undan björncn och då

tappade han krutet ur ntättet. Han
hällde <1å krutet direkt ur kruthornet
i handen och sedan i bössan, varefter
han sii småningom fick ned förladd-
ningen i böss:rn med hjälp av ladd-
staken. Nu släppte björnen sig ned
från sin upprätta ställning och stod flå-
sande stilla ett par ösonblick. Där-
under tog Jon Svensson upp en kula
ur kulpungen och rncd bottnen på

kruthornct tryckte han hastigt ncd
kulan i bössmynningen. Mera hann
han dock ej, ty björnen rusade ånyo
på honom och detta upprepades girng
på gång. 'fack vare Jon Sveussons
enastående kallblodighet och uthå11ig-
het kunde han alltjärnt rädda sig ge-

norn att hcppa å.t sidan och på så sätt
iå trädet mellan sig och den vildsinta
björnen. Slutligcn reste sig björncn
för andra gången rnot trädet, ännu
rnera ursinnig än fömt och började
snu runt trädet och bet därunder boi:t
stora sfl,gksn av barken. Björnens
djupgröna ögon lågade hemskt under
det att han rytande högg eftcr man-
r1en. Jon Svensson r'ärjde sig dock
och lyckades slutligen att med ladd-
staken få ned kulan i bösspipan. - ---- Det återstod blott att få på knall-
hatten -

Den fortsatta spännande striden frir
man läsa i boken, sorn blott betingar
ett pris av tre kronor och är passande

f ör både r.rng och gammal, särskilt
för jägare och de som intrcssera sig
för hemb:'gdsberättelser.

Krax.

:it

SVENSKA FOLKLIVS,
BILDER

Eti storartat, ur kulturell och etno-
grafisk synpunkt, enastående värde-
fullt bok- och planschverk, kommer
att utgivas av Nord. Museet till dess
S0-årsjubileum i oktober 1923. Arbe-
tet kommer att omfatta 80 planscher,

varav cirka 20 i färe och 60 i svart-
tryck jämte förklarande text.
'Arbetet är ämnat att belysa svenskt

folkliv i helg och söcken, seder och
bruk, dräkter, vävnader och rumsin-
redningar. Det blir en fest i iärger
och ett överskådligt materiel, bättre
än många förklarande föredrag. Bland
konstnärerna, som i färg eller etsning
återgivit dessa folklivsbilder märkas
namnen Arborelius, Adelborg, Hell-
quist, Höckert, Kulle, Nordenberg,
Sandberg, Stenberg, Wallander, Wil-
helmson, Zorn, Zoll m. fl.

För att möjliggöra verkets utgivan-
de kräves en relativt omfattande sub-
skription. Priset för subskribenter
blir 22 kronor och bokhandelspriset 30

kr. Subskriptionslista kan rekvireras
direkt från Nord. Museet eller genom'

Ringens sekret. Åberopa denna tid-
Rctl'illllg.

ETT PAR TRYCKFEL I NO,
TERNA TILL NYA LÄRO,

BOKEN

I fryhsdalspolskan laltas ett för-
tecken i lörsta raden.

I daldansen ska,ll takt 19 spelas lika
med takt 21.

I trekarlspolskan, takt 4, skall 5:te
noten vara d i stället för ess.
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Konstfliten
Förenins fö,

Hr*tlöjl o. Konsthantuerk

IJtställnings- ocL

{ärrälj"ingrlokale.

i G"-1" Högskolan

GÖTEBORG

Mitt emot John Ericsson-statyn

ALANDS UNGDOMSFÖR,
BUND IACKAR

Från Ä1ands UngdomsiörbLnrd Itar
irtsiints till "Hembl'gden" föliande.

Öyaryiiltligatlc ut, tucltsumhct titt
Stcnsta Ungdornsringat och ullu tlcss
rrtedtcmntur, yilia vi, soru hutt tlcrt
outstigliga sliidiut att yuru Sy. Ul.e-
donrsrirtgens giister, uttala t,drt inrtcr-
liga tuclt, för dctt enustdcndc grT.sllrl-

Itet och storskrgrtu uDltoffring sorl
ltontmit o.s.s lill tlel, stittäl i Stoclt-
Itolm, sont tuttlcr tlcrt hcintörwttlc Ltclt
rrtittttcsril:a ldrdctt gt'rtorn ()stcrgiit-
land ot'h Smtiland till Götaborg.
Aldrig har ultirtdslt ung(lont t'agut i
.sirr diiirvuste t«ntasi förcstiillu si1
rtr)got stl storartut och allt stur lit,ur
i ljust nirurc sont en fört,crl;liqud
sug0.

Svcrigc ltctr gcrtont r/cll« -qilll oss
aliirmingar ndgot utt let,u at, i ctt-
sommu oclt dJ,stru dugur. Att St,crlgc
tir ctt ltiirligt lurttl oclt ott dess ba-
ltl,ggure iiro ctt Sdsttritt tollt, tlct
1,1i551s 1rl törut, ntcn clcttttu resa hur
t,is«l oss ult dct lat(lct oclt dct fol-
hct har iiruut ingett skuld tillfl,llast
hutttrtr.t lot,sjuttga. Vi riro eludu utt
t,i tiro av elen stuntntctt ot'h tut'lt-
suntme tör utt t,i ft1 yaru ett utltost,
diir syanshltt,tctr skull bct,urus ofiir-
t'urtskutl oL'h sturk.

.llurit'ltutnu i uu:1. 192.1.

.Johurtrtes frlÅ-s-sort. (rtrl Ctlslrtf-s-sort.

P. Å. Frctlril;ssort.
Oclt ullu sont t'ttrit rnt,d.

VASSELHYTIANS BYGDE,
GARD

är invigd, men den är inte ämnad
blott till museum, utan till ett samlings-
och bildningshem för ortens och byg-
dens folk. Stora svårigheter och stora
uppoffringar ha de ledande männen
haft för att iå denna så välbehövliga
"stuga" till stånd; men. många villiga
händer ha hjälpt till, såväl med själva
byggandet som med hjälp av alla
andra slag.

Vidare beskrivning om stugan föl-
jer i ett senare nummer.

Hos

ÖlD
VÄR.ZVILÄNDS
11 E7VISL

flnns att }<öpa e}ler
bestäl]a al}t so:n be,
höves i ett modernt

hem.

Värrnländsl<a socl<endräI<ter
tillverkas med största pietet.

lDästmonlonds läns
Semslöidsförening

Tösterås

7llöbeltgger
Rlänningstgger

61{ner

6orlendrätter ti'ån Tästmon=
lund somt moteriol till dee urnrrru

66 fel. Tösterås 19 07 €-.2

Skandinavisk
Ko n s t s 1öj d,Försälj ning

77 Drotlninggalan 77

Icl. i0243 Grundad 1E96 r"orr 7.1i

Stockholm.

Nationaldräkter

Hemslöjdsvävnader

Handarbeten

Träarbeten

IvIålade, snf dade och ltävita.

FÖRENINGEN T'ÖR SVENSK

HEMSLOID
cnuNoao Ån rass

BESKYDDARE: H. M. XONUNGBN

ORDP.: H. K, H, PRINS BUGEN

!'ÖRSÄ LJ N INGS T'Ö RENI N GE NS

UTSTÄLLNINGSLOKAL
12 BIBLIOTEKSGATAN 12

TELEToNBR: 7625,vixzt
xon* 81 43, vÄxn

fl[öbler, Gextilier, 9lhttor, X{län,
nin g sty ger, ffationaldr äkt er, Ep et s ar,
flrmatur, I{eramik m. m., m. m.

HEM BYGDENS
PRENUMERATIONSPRISER

Helt år kr.4:80
Halft år kr. 2:60
K v a rtal kr. 1:50
Lösnummer kr.0: 40

Prenumeration verkställes bäst
genom posten eller direkt från
Redaktionen av Hembygden,

Stockholm 50.

Tidn. utkommer 12 ggr om året,

I den mån utrlmmet tillåtcr det, omfattar tid,
ningen även aktuella saker, men kommer fram,
förallt att utgivas som landskapsnummer, om,
fattande folkmusik, hemslöjd, hembygdsvård,
folkdans m. m. samt förbundsmeddelandcn fr.

de olika sektionerna.
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'.A.llt Foto€raflsl*t,
Ilamndatan 26
Stock holm

Todmolutbgfes mot ull

Östgötodrollerno

Zreoiigo ocb 5i11igo.

NY LÄROBOK
I

SVENSKA
FOLKDANSER

AR UTKO}IMEN

Q(]II FINNES ,CTT TTI,LC-\ IIOS IIERRAR
B()KHA^-DI-ÅRE SA)1T Otnr«r f'n.{X

SVENSKA
UNGDOMSRINGEN

STOCKHOLM 50

ATT UPPLÄSAS ÄV KOR,
RESP. SEKRET.

I nästa nummer av tidningen kom-
,rner en utförlig'redogörelse om stäm-
man i Göteborg.

*

Som Cranhammar undanbett sig
återval till sekreterareposten och i
hans ställe valts hr John Grandell,
torde numera all korrespondens, som
angår rörelsen i sin helhet, ej blan-
das med tidningens angelägenheter.

Adressen för Ringens sekretariat
är dock under Grandells bortvaro
fortfarande Riksmuseet, Stochholm 50.

t

Obs.l Alla som veta sig vara
sky,ldiga redaktionen peugar iör be-
komna tidningar, torde godhetsfullt
pr omgående insända I'ikvid oc,h se-
nast innan 15 sept.

De, som ej i vederbörlig ordning
insända likvid för i utgivarekorsband
bekomna tidningar, få hädanefter
iidningarna sig tillsända i postför-
skott, vilket dock till följd av pcrto-
skillnad fördyrar tidningarna med
omkr. 8 ä 10 öre st.

Reduktiotrcn.

»DEN FORNTID E] VÖR,
DAR EJ FRAMTID ÄR

VÄRD.»

I)essa ord torde var och en tänka
på som vigt sitt intresse med hem-
hygden. Den som ej vördar den
gångna tidens kultur, ur vilken den
nya tiden har utcått, den är ej värd
någon.framtid eller framgäng. Ty
medvetet eller omedvetet är det den
gångna tidens uppbyggelseverk, vars
resultat vi sena tiders barn få till-
godogöra oss; skörd av en tidig sådd.
Den som ej förstår eller vil,l förstå
detta, han är ej heller värd att stå
med i en röreilse, vars strävan är den
gamla kulturens värnande och skyd-
dande.

Bäst och Billigast
Utcnsilicr

i för

PorslinsmåIning
och

Arlistmalcrialier

Aktiebolaget M. Hansen
Färg. & Kemikallehandel

3 Arsenalsgatan 3
Tel.36 STOCKHOLM 15 Norr872t

HEMBYGDENS
Aooon"pr{"ert

3 cpalt:50 mm. på 70 mm. f,öjd.
Kronor l5:- pr gång.

2 speTt:8O mm. på 48 mm. höjd.
Kronor l5:- pr (ån§.

2 spalt: 80 mn. på 100m. höjil.
Kronor 25:- pr !Lt!.

2 spalt:165 mm. på 100 mm.Löjd.
Kronor 50: - pr jån§.

I sida. Kronor 80: - pr SånS.

Viå årsqnnons"ring lömnas 20 ?./, rabatt
och uid. 1,|Z-årsannonsering 10 % rqbatt.

G "rnanJtsBokt"yckeri
Ernst H. G"".r"rrdt
Mästersamuelsgatan43

Stockl,ol-.
Telefooer: 179 19. Norrltg 0{

Sp""ialitet:
Illustreraåe Katalog er

.BokrrrL.
Tiåningar . Föreningstryck



"Han 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 slrelar en stor roll i det dagliga livet, i affärer, vid knytande. av be-

kuntrkup"r, vid ståvandi att vinna en god anställning. En ftitk hy med 4ess prägel av hälsa och

kraft har lika stor betydelse nä.r det gäller en man som föi 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'
f:anfVal N:o I till sin daglige morgonkamrat._ Den rinar _nämligen .porerna fullständigt

frän dumm och smuts samt underlåttur därig.nom hudens ostörda verksamhet. Finnar, pormas-

kar etc. tager den bort på ett enkelt och naturligt sätt därig_enom att den underlättar porerna, uPP-

sifa "it bä.tfa.u uvrönd.ingurna från kärl och vävnader. I d"tt lödder ing.å b1. a. tjära oc.b-svavel

l- F"nn" seclan urminnes 
-tidei 

välkända hälsobringande hudmeclel - och därigenorn tillför den

lr.rd"n jrrt de ämnen, vilka oskadliggöra allt, som kun g"no* retning vålla sjukliehet av olika

slag i huden.

Rena porer -hudens hälsa.
Man må icke förbise att Elfströms SVAVEL-TJÄR-

TVÅL N:o I har inga nackdelar gemensamma med de

gamla, svarta och obÄagliga tjärtvålarna,. Den är fram-
ställd enligt en speciell tilhserhningsmetod och därigenom en

produkt, såm erbjuder lika slort behag i atuöndningen som

oilken annan toalett-toål som helst.

Saljesöveralltä lkr.
rl

EIFSIffi0MS IEIIIISHI TItsRIIL
GEFLE
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Lösnummer 4O öre. Gernsndts Bottryckeri, Stockholm 1923
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