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GoLoEGSDNALMRAV
FöR HEMRYGDI.IN AV C. M-n

Ack l/ärmeland, du sköna, du härliga land . . .

Kvartärtidens bildningar: m,oränen eller kross,
stensgruset och ishavsleran äro de faktorer, som
skapat det landskap, varoim ovanstående, den
första raden i den vackra sången om Värmland
tälj er.

Krosstensgruset, bestående av en oregelbun,
den blandning av block, sten,a,r, grus och sand,
sammanbundet av ett fint bergartsstoff, är jord,
månen för Värmlands vidsträckta skogsmarker.
Detta ligger i allmänhet över den marina grän,
sen. Kommer man nedorn denna vidtager ishavs,
lcran, som intager hela slättlandet norr om
Vänern och vidare utbreder sig i alla huvudda,
lar. Ishavsleran är en avsättning av det fina
slam, som av glaci,erälvarne under och på ,in,
landsisen nedfördes till ishavet, vilket sträckte
sis över hela mellersta Sveri,ges sIättl,andskap,
bildande en öppen förbindelse mellan östersjön
oc.h Kattegat, De nna ishavslera, på många
ställcn sandblandad eller mellanlagrad av sand,
är upphovet till landskapets bördiga åkrar och
änear. Här och där uti slättlandet, särskilt i dal,
gfingarne och älvarne, uppsticka spridda grus,
och sa,ndavlagringar, rester efter rullstensirsar,
vanligcn skogbevuxna, givancle landskapsreliefen
det idylliska utseende, mrrn så of ta finner uti
Värmland. Direkt unclcr clessa kvartära bilcl,
ningar kommcr man på urbcrgets slipadc bcrg,
artcr, ctt språng ijvcr alla mcllanliggande forma,
tioncr, vilka alla äro bortsopade, förorsakat av
denudation, eller lanclets avjämnins senom vitt,
ring, rinnande vatten, glacierisen m. m. och
erusion, eller rinnandc vattcns och isens verksam,
hct att utgräva dalar.

Urb,ergct omfattar trc olika r-rmrirdcn av land,
skapet: Västra Värmlands gncisområdc, begrän,
sat i öster av Fr5.kensjöaure, bestående av grå
och r«jda gneiser med underordnade granuliter,
glimmerskiffrar, granit och diorit. Mellersta
Värmlands järngneisområde, begränsat av Fry,
kensjiiarne i väster och i öster av Klarälven och
en linje från Rådasjön ned mot Kristinehamn.

Övriga delen av Värmland åt öster innefattar
gr,anitområdet. Inom detta område uppträder
också granuliterna, inklämda och sönderstyckade
av graniten, men i så måtto den viktigaste bergu
arten, emedan till dessa äro bundna järnmal,
merna, vilka gjort Värmland till en <lcl av dct
qamla "Järnbäralancl".

Ber.qsbrukct har sedan urminnes tider varit
känt i Värmland, och de förnämsta järngruvorna
här äro Nordmarken, Persberg, Tabergs och
Långbans gruvfält. Av dessa är Nordmarkens
gruvfält det äldsta, Persberg det viktigaste i tek,
niskt och geologiskt hänseencle och på de sista
årtiondena Långban kanhända det mest kända,
genom den otaliga rnängd n)ra mineral, som där
blivit funna och fortf ar,ande upptäckas. Av
a,ndra mera kända gruvfält kan även omnämnas
Pajsberg, Harstisen och Jakobsberg, som r,ika
mineralfl,ndort€r dessutom Finnshlttez qsh {g.,
§ruvorna m. fl. Av andra malmfyndigheter fin,
nas koppar,, blv, och silvergruvor, vilka dock
varit av mera underordnad bctydelsc; §amla sil,
vergruvor, för länge sedan nedlagda, äro Lahälls,,
Borns, och Ilornkullens silvergrllvor. Alla clcssa

malmfyncligheter ligga som sagt inorn östra dc,
len av Värmland. "Inga maln.rer ligga väster o,m

Klzrran" iir ctt gamrnalt r.rttryck. Dook finncs
även ,inom clenna del av Värrnlancl cn del mindrc
f1'ncligheter, av vilkr dc intressantastc äro cle

inom Viirmskog belii.rlna silver,, bly,, zink, och
kopp arföranclc kva rtsgrin garne.

Kalksten finnes tillriickliqt av, båcle för järn,
hanteringcn och jordbrukct, även något täljstcn;
clär,emot saknar Värmland kvarts, och fältspat,
brott.

Några, kanhända mindre kända egendomlighe,
tcr i landskapets topografi, torde väl vara skäl
att omnämna. Sålunda är det väl mindre känt
att Norges förnämsta flod Glommen i forna ti,
der gått genon Vännland, den bildar vid Kongs,
vinger i Norge en skarp krök åt väster; här finns
en rnindre vall, som skiljer Aklangsvand frårr
Glommen, detta vattens avflödc går till Glafs,
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Ijorclcn och vidarc ut i Väncr:n. Vid högt vat,
tcnstancl rinner cn clcl ttv Glonrmcns vattcn till
Äklangsvancl. Glommens tidigale lopp har där,
för' gritt övcr Värrnlaud till \Iäncrn. Värmlands
störstzr Ilocl Klaliilvel går ef tel sitt inflöcle i
\,-iiu.nlanrl genom cn rak dalgrlng i s)'d,sycIöst,
l,ig liktning äncla till Eclebäck, där den gör en

skarp kr<ik åt r,ästcr qellonr Ä'Iunkforsclalcn, meu
dcn ursprurrcliga dalerinlen srir golrom Rirclasiön,
Lidsiörr, Gr'ässjiin m. fl. smala dalsjöar i riktning
rlot Kristirrcharnr.r. l)cnnrr claluång torcle hava
varit Klariih'elrs ulspl'ungliga \'äg.

Hn annan egenclorllighet hos KIar'älvcn är dcss

iivlc lopp, utrnär'kt av talrika och rcgelbunclna
ällkrökar' (r.neanclrar, sclpentiner), bör'iandc i
Dalbr- sockcn och f oltsiittancle till Ildcbaick.

)lotiv irån l.lrrälren.

IJela clcnna striicka flltcr iilvcn pir eu fullstän,
digt iiin-rn biiclcl av sina cgra sanrlirvlaQrir.rglr,
göranclc unclcr' 1«rppet 41 iilvkr'ökar på 78 kilo,
nrctcr.

Irtt anuLrt clalfijrc, nalkclat gcnonl crr racl srn,l

sjöar, numcler ganska boltglörnt, lncn innan jär1r,

r-iigirnrcs ticl av stol bctl-clclsc sorn transport,

\,ä9, iir dot sorn givit upphov till Bjurbäoks ka,
nal. E,huru det liggcr utom ramcn för' dcn geo,

logiska beskrivningen, kan jag dock från turist,
svnpunkt ej undgiL att yttra mig något litct om

clonna kanal.
Il1'tterna, där n-ralmen förädladcs, lågo mcsta,

clels vid sjöal i r-rärheten och söder om dc stora
gruvfälten. Vintertidcn var det ldtt att över de

flusna sjöarna och ml'1i111.1a från skogen föra trä,
kolcn till h1'ttolnt, rnen för dot turrga tackjär,
r.rct rnåsto sjiiarna sotntnarticlcn altlitas för att
komnra siidcr ut till bruken i närhctcn av Yä,
nern. Dotta gav upphov till I3jurbäcks kanal' I
loma ticler gingo här tungt lastade pråmar, oftast
stakadc utefter sjöarna äncla ncd till Bofors. Nu
f ör tidcn startar ttrristcn i en motorbåt cller
kanot från derr gamla idylliska bcrgsla§sstaden

L'ilipstad södcrut på sjön Daglöscn, passcrar vid
dess södra del under järnvägsblon och strax
efter vicl clcss linde in i en liten smal utgrävd

kanal till clcn fiirsta slussen, därcftcr sänkcr han

sig lrrr-rgsan-rt ned gcuom sluss cfter sluss till sjri,
ilrnzl ^\spen, Stora Lutlgeu, Öjevcttern, Bcr$sjön,

.}Iatlangcn, L,llvettern, Frrjvctteln och Alkvet'
tcrn samt genom dessa sjöars utlopp Finsälven,

gcnom slussen l'id Knappf ors kanalisclad, till
Bofors, cn sträcka i allt sextio kilomcter. Längs

dcnna kedja av siöar lzlgo h1'ttollrr, och i c1o iinnu

kvarvarande garnla bcrgsmar.rsgiildarna kan mau

få se lcster av folna ticlels när'ingsliv, och oln mal1

har tur f ir höra sägncr och histolier av nzigon

gammal h1-ttkall cllcr gruvkarl' htrr dcn cllcr
clcn glttvatr upptiickte s, att trollcn knackado i

borgct cllcr iiittcu i llcdcsmod slet upp bcrgct

och cliilvicl blottaclc dcss rika itltr aludömcn '

Dcnna turistlcd bör' cj glömmas av den, som vill
sc cn flqel r'1' arv Vär'tnland' - -I)u krontr blancl St'ea rikes länclcr

)'.i grrrncl rr tlet knrppr utr\nrnrct, rilket irg pi rc.l.tktiircns \tr.in!iste
bchlhring ci lick ijvcrskrida, hrr iag cn.irst i stora elrag kunn.rt tecknr kon'
turcrni .r\' \'ärnrlrnds geologi.

20+

' Föreningstryck

ERNST H. GERNANDT

Mästersam,els§atan *i. Sto.khol-. T.l.fott"., 17971). Nor. 1l

Ti drins o,Sp."irlitet, IlJu"treroJe Kataloger Bolrrrk
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AKRYKSRETASNAR
Sorn slut på Värmlandsnumrcn för denrta gång,

rnåste vi taga med der-r vackra bildcn av Rausäters
kyrka, som blivit oss alla så välbckant, bl. a. ge,

norn Dalgrens visa:

:;:Å jänta å ja:;:
allt i Ransäters körka, å ja.

Där bliga ho på rnoj så himrnelcns blått,
å -vja cli sköt då blixtrandc brått,
så allri ha mitt hjarte tocke salve fått.
Ja mesta kav mi hele störka.

:;:Å jänta å ja:;:
allt i Ransäters körka, å ja.

Där stega vi nu ve altaret just,

å låvade tro i nö il i lust,
å att till tlon allra sistastc pust,
så trogcn varandra dörka.

En varm vädjau ställa ii till alla, att ära och

vcjlda våra gamla tcmpel. Hur har icke våre kyr,
kor fiirsummats under den seuaste ticleu och dock

är clet k5'rkan, som fr,ir-r fijrstLr stuncl l.ral spriclit
lärclom och kult,ur omkring sig. 'I'ill kyrkan ha

våra förlädel dragit då ol1-ckor och ofrcd häriat,

här ha de s«jkt sk-vcld och här ha de gömt siue clyr,

balheter, då plundrande och r<jvande ficndeskaror
dlagit genom bygclerna. Här ha dc stämt mötc till
tings och här ha traktens män samlats i skaror vid
uppbåd till försvar för hem och hembygd. Här ha

vi stjkt tröst vid själsliga ol1'ckor och lidanden och

hit ha vi burit våra kär'a sorn kämpat ut. Här ha

vi i blomrnande vårdagar "läst på gitngen" och här

har n-rångcn r.r-rii och l,r"rglinQ miitts iijr för'sta
gången, och scm gamla rnaker, vid graven skilts för
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sista gångcn i livct. IIiir ha vi i julmorgorrcus ottc,
psalm bla:rclat vårl lijstcr till tack oclr lor,, och
ornkrinq kl"rkans lirrder susa vilit vtrckrnsttr tu.tC,

rlomsrlir-rncn.
Nu stzi k-1,rkorna nästau tomma, f.rst cle gamla

klockorna rnorgoll och rrftou kalla sitt kom, kom!
f idcns jäkt och slit, uyrr åsiktcr och uppf attrrin§ar:

ha gjort kyrkan omodern och tom.
Unga och gamla r,änner i b-v ellcr bygd! Låt d:t

ingå som ctt av virrr förnämsta och kätastc strä,
varrdcn att h1'llr k1'r'kan i alla avsecndcn. Vrirdrr
clen, iilska clen, t-v den iir b1'gder-rs utsprulg och
urhcm!

Ornkriuq Rausiitcrs k1-rk,r och i clen lcerrdc Ran,

sätcrsbl'gdcn har l)algren fritt uppslagct till vrirt
Iiirniimli(astc folkskådcspcl "\rärmläntringarrra',
och hiir hnr natlrretr givit honom insltiration till allt
dct hjärtligt vxrma och vackra, som spclas, sjungcs
och sägcs i denna pjäs.

Att Vätmland är kronau blancl Svea Rikcs län,
dcr, dct tordc nog ha sin riktighet, särskilt vad
naturen beträffar. Sc på clen tackra bilden på

första sidan, över Klarälvcn, sorn genolnflyter den

lccnde ransätcrsbygden, och säg orn cj vårt land
är det fagrastc på jorclen, och är det inte värt att
älskas, och vårdas mcd kärleksfulla händer'?

Kiinn ditt land och din hembygcl!
E. G-r.

ENNMSPSTTE E L
DÄ

M
N D;\

A
NIE

N
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Karlst,rtl den 13 -juni 1892, \-ar cn t1'pisk rllmogc, Gubben Johanncs 1'ar crr mästarc i att spclrr

spchnan. FIan bör, polskor och valscr, och fal r-ar likl stor mästarc
jadc spelrr violin i ltt sekundcrrl. lrllt eftcr- gchtit'.

^\lin f ldcr. \ils .Ttrhrrn Drrni':lsson. 1'riirstrrm,

rnanclc lrrin Yrirmlrrnd. lödd:s i KålsLit:r rr\'

.å.rnåls l,rnclsförs,unling dcn 3 jauuirri 18-18. riijd i

Iriirtjänstcn irv dctrua rcsa utgjorclcs i cu lastad
krilkc mecl mtrtvxror srrmt (r0 kronttr i ko1'lparsl:rn,

trrl inknutna i cn r-räsduk.

-\lcn clct var inte uog rncd landsb5'gderls mu,
sik. Även i den goda staden Ämål tarvades mu,
sik iblancl.

Siirskilt vid ctt tilllällc nudct irret hadc lar- ctt
lnsvalsfullt rrpptfi'ng, oclt det var uät stadens

soci ct[' iru oL tlnaclc Lrr c irrb alctr ri (i zist(ivttrc gårclen.

Nu riicktc iutc ".Iohauncs pi lljiillcts" ftirmågLr

till liingrc, alltlsnstund hans rcpcrtoar tttcshttltrclc
bcstod rtv polskor och botrclvr.tlser slmt niigr»r

tcirrliincl.-r. I {errskapsfolkct ville hrr tuodct'tr
i860,tals tnr-rsik. 'l'ill dcn iirrclatr skickadc far vitl
ett tillfiillc eftcr cn gammal klarinsttblåsalc frriir
\;ärrnl. r'e8:tlr lDcd uetntret \rcttnct:strand, bosatt
pir Viirrnlnndsträs. Veliucrstrattrl, ctt beskedlig
miiuniska, som intc villc göra ct't r' ask förnär, in,
fann sig på bestämcl ticl. Ii.cpctititincnrit hrirjrrclc,
«rch iivcn urrdcttcckrracl, clti 9,årig, hrrtlc ärrrn att
tillsrrmmans r.nccl f trr sckutuclcrn klatinettisteu.

Pri kvrillcn i gocl tid st,vrdc vi sri iväg till gäst,

givarcgårclcn. Ilsrr, o fasa, på vägen clit möttc
vi "I'Larirrna", cl1 ganrmal miuclrc skö11 gtlmma,

som ailtid gick gata upp och Srta ned i stadcn,
rinitrt saqt hådc dag och tr:rtt.

\ilr Tohrn D,lnirl..rrrl

Vici ctt tillIällc restc clc

iLrl och komro i"rtcr för'st
claqen.

vid omkring 20 års
ilclcr, r'ar i börjrrn
pr 1S(r0,talet någo;r

ti(l Lrnställd srlm
rnr.rsikant vi cl Arn ils
sk ritpskl'ttckiLr'. tlii L'

hrrrr fick liirr sig

att fiirstrt ltotct'rrrI.

TiilsarnmLrns tncrl
dcn i ctt fiircqi,
cttclc »untrncr orlz
niin'rndc''.Tlrhanncs
pi Fjrillct" genomT

striivaclc han rl.r

tlalsländska byg,
detnn mccl sin fiol.
och iniir-rgr voro clc

btiillop och bllcr
diir dcssa briclrr firtQo

bcsti clansn.rtrsikcn.

från Ämill annanclag

da.q'cn cftcl Trcttrln.
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Detta var ett dåligt miite, och far undrade
vad som skulle komma att hända under nattens
lopp. Han behövde dock inte undra länge därpå,

Som sagt, vi kommo till gästgivaregården i god

tid, och var och en gick som han tyckte och såg

sig omkring.
Vennerstrancl hade gått in i ett rum vid sidan

om fijrstun. Där gick han och provade sin klari,
nett. Denna hade emellertid legat obegagnad rätt
länge, varför den torkat så att klafflädret inte ville
sluta tätt riktigt.

Emellertid kom en av uppasserskorna och gick
fiirbi, och Vennerstlarrd frå.qade då om hon kunde
skaffa horrom litet olja för att avhjälpa detta fel.

Jo drl, rnen clet fanrrs intet annat än fotog6n.
Ja i nijclfall iick ju dctta gir, och flickan kommer

strax tillbaka med ctt helt dricksglas, f.vllt av
nämnda vara. Vennerstrand behövde ju endast
ett par droppar, och sedan han smort sin klari,
nett gick han i all vähnerning att hälla bort foto,
gcnet, så att ingen av misstag skulle komma att
stjälpa glaset i sig. -N{en var sktrlle han göra av
detsarnma?

I kakclugnen hade man n-vss cldat, så dit kr.rr-rde

han inte slir det. En annan plats måste uppsökas.
Nu finner han en tapetdörr pri väegen och tittar
in diir'. Iln skrubb med några qemla trirsiga stoz

lar jämte annan bråtc, fiirrästen ett ogenornträng,
list miirker. Diir passacle clct, och rned ctt htri
slärrger hnrr si glascts inrrel'rirll in i miirkrct.

Inuan gubben hann stänga dörren dyker en lång,
i baldress utstyrd räkel upp i mörkret, åtföljd
av cn dito fröken, båda drypande av fotogdn,
den förre anropande alla avgrundens onda mak,
ter om hjälp att i ett tag förgöra "Blåsarn", den
senare gnall och fräste som en katt, om vartannat.
Där blev en förfärlig uppståndelse.

Det fotog6ndrypandc paret dyker genom folk,
hopen och nedför trapporna för att icke met
irterkomma, och Vcnnerstrand själv står mitt på
glolvet, liksom fallen friru skyalue.

Man frirgar, vad var det, vad var det? Äntligen
får gubben rnål i munnen och säger - Mina vän,
ncr, jas har stått på'Irossnäs fält i 35 irr och blåst
klarinett, och där sparades icke prl ovett, men så

mycket som jag nu fick på en minut, har jag aldrig
fått på en gång.

Saken var den, att den förmenta skrubben i
själva verket var en genomgång som s,ammanband
clen egentliga gästgiyaresården med flygeln, och
dit hade paret i frirga tagit sin tillflvkt för att fri
Yara ostörda.

När Vennerstrar.rd scnare talade vicl far om sa,

ken uttrl'ckte han sig så här:

H,ijr du, min emaljerade bror, tror du det kan
vara någon plikt på att skjuta den där dj-a
kärinsen (llarirrna)?

Filipstad i dec. 1922.

Prenumerationspris:

H.lt a. k.. 4: 80

H"lft a" , 2:60

Kvartal , 1: 50

Lötttttt-"" , 0: 40

Prenumeration ..erkställes bärt
glenom posten 

"ll"r äir"kt{r.R"d.
.v HemLygd"". Stockhol^ 50.

Anno,,tp-r,
1 spalt -- 50 --. på 70 mm. häjd.

Kronor l-5:- pr {ån(.
2 spalt -. 80 nm, på 48 mm, hajd.

Kronor 15:- pr f,ån§.

2 spalt - 80 mm. på 100nm. höjd. '

Kroror 25: - pr pån{.

2 spalt 165 --, på 100 mm. häjd.

Kronor 50: - pr gång.

I sida. Kronor 80: - pr f,ån$.

Vid årsannonsering lömnu 20'.L rabatt
och uiå 1.|2-årsannonsering I0 'll rabatt.

HEMBYGDEN
Tidningen utkommer -ed L2

nummer om året. I den mån ut-

rymmet tillate. det, om{attar tid-

ningen även .ktrr.ll. ""k".. -en
ko--". {.am{ärallt att utsivas

.o- larrdrk"psnummerr omfattande

f olkm,rrik. l,emslö jd. hembygdsvård,

{olkda". m. m. samt {ä.brtrå.-"d-

d"l"trd.r, {.ån de olik" r"kdor".rr".
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I Södra Kronobcr'(s liin i Älrnoborla sooken lig,
(cr i..ätt oanscnligt och r.urdanskvmt Yxnanäs b1'

och statior.rssan-rhäilc. 'l'raktcn skiljer: sig ickc i
avser'är:d rnin lrrin dcn vanligrr inorn rlcnna rlcl irv
Smirlanrl: rikt kuperacl terriirg nrccl blanclacl Iiiv,
och batrskog, smär'r'c vattcnrllag, stenbackal och
odlado sträckor'.

Xlcn här' är garnmal b5'gt1. Dc tidigaste bcbvg,
(arna t«lrde ha frilit Nättrab1,irn, clii er-r ar-rsenlig

===-=>

I'l«rcl, upp fråtr ktrstcrr och funrrit liinrpliga boplitt,
scr pii clen halvii mcllttn tlt uttvarauclc sjörrL'nri

i.illosiön och l)jr-rpasji)n, sorn Yxnaniis tlir var.
I liir ha dc Icr,:tt och strirlit, offrat till sina guclar

och lctt var:akti{a glavplatscr iit sinir hövclingar'

och färler. 'I'laktt:n är rik på liirnningli' och min,
ne n friit.t liiugst Iiilsvuuna rlar. LItrclcr strtrtsto iir
har ortcn ur denua s1'npunkt ägnats stort it'rtressi-:

sirväl av cnskilcla fom, <lch hembvgdsvärrner som

POLSKA

ETT HEMBYGDSMUSEUM PA SMALANDSGRÄNSEN
IröR "lll)\lBYGI)B;.,-" ^V 

SVEN LKLU,r-I)
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Fornstugan

av vitterhets,, historiez ooh antikvitetsakademi,ens
ombud inom Kronobergs län, fil. d:r K. Kjellmark.
Ett flertal gravar från stenåldern och äldre järn,
åldern ha upptäckts. Man har funnit både dösor,
gånggrifter och hällkistor.

Väster om Yxnanäs sård blevo två väl bevarade
stenåldersgravar undersökta 1920. I den ena av
dem påträffades en flintdolk och ett par flintskra,
por samt ett par intressanta lämningar efter kol,
eldar. Icke långt från samma fyndplats ha pä,
träffats ytterligare tvenue gravar, vilka anses här,
stamma från 13:de till 14:de århundradena f. Kr.
Den ena hade undergått samrna öde som så måuga
ärevördiga fornminnen i vårt land, raserats och
fått sIäppa till de utvalda, flata stenhällarna att
arrvändas till landsvägsbroar eller dylikt. I deu
andra gravcn, som var orörd, hittades rcstcl av
förkolnade ben och eu bronsdolk. För icke längo
se,dan har ännu on grav upptäckts och blivii
undersökt. Här fairn man en del skärvor från
slenkrukor. Av skärvornas form sluter man till
att krukorna varit försedda med lock och sanuo,
likt tjänat som förvariugskärl för föda, som vicl
gravsättningen nedsatts hos clen döde för att varir
honorn till färdkost på den okända resan genon
skuggornas värld. En del av de nämnda skär',
vorna buro t),dliga spirr av en enkel ornamentik

i Yxnanäs. (Förf. foto.)

i form av sneda och horisontala linjer. Irör övrigt
har här och där vid plöjning i jorden hittats di,
verse flintföremå1.

Ett siirdeles intressant fyud gjorcles 1921 euclast

ett par hundra meter fråu Yxnanäs statiou, där i
cn liten bergsskreva under ett tunt jordlager blot,
tades ett helt litet lager av flintflisor, vilkas sam,

lade massa och läge tydde på att man kanske stod
inför ett stenåldersmännens eller måhända rät,
tare kvinnornas offerställe. Det kan tänkas, att
då de rika offrade ett flintvapen eller verktyg, var
en obetydlig flisa av det värdefulla materialet allt,
vad dc fattiga förmådde. Så utan användning
voro kanske inte ens dessa skarpeggadc flisor i
stenåldersmänniskornas enkla hanterinSar. D«: ha

kunnat duga till skrapor och dylikt. D:r' Kjell,
malk clöpte fyndct till "änkans skärv", eu bcuäm,
ning mccl en fin dubbehnening.

Vad som motiverar införandet av denna lilla
redogörelsc i "Hembygden" är emellertid icke

dessa lyckliga fornfynd, hur intressanta de än äro,

utan det vackra och pietetsfulla sätt, varpå orts,
befolkningen vetat tillvarataga det uppslag, som

de nämnda upptäcktcrna Sivit. Landet utforskas
i arkeologiskt hänseende och rnånga lärda luntor
och ståtliga rnus6er fyllas med resultatet av dessa

forskningar. Men vad göra ättlin§arna eller de



5{embygden 25

sena arvtagarna till de vördnadsvärda urfädernas
torva för att vårda minnet av bygdens liv under
svunrla tidcr? Och vad gör man för att inom egna

landamären i tr'ängre mening tillvarataga de tv,
värr hastigt försvinnande lämningarna av Iör,
gångna kulturskeden? Och dock, vore icke här
ett tacksamt fält för mycket av den obegagnade
kraft, som en bygd representerar bland ung och
gammal, men som nu ofta förtvinar av brist på

albetsuppgiftcr? D1'lika frågor ställdc sig yxna,
uäsborna. Följden blev, att några intresseraclc
persollcr med folkskolläraren, stationsinspektoren
och cn del lantbrukare i spetsen beslöto bilda en
hembl-gdsförenin§, vars f örsta uppgift skullo
bliva att dels skapa ett hem av något slag för
märkligare f ornsakcr i orten och dels att dit
samla, r'ad rnan kunde komn'ra övcr.

Ilan behövde icke längc se sig om efter en lämp,
Iig byggnad. En såclan inköptes och skänktes till
föreningen av en enskild man. Tomt för stugan
uppläts fritt ay cl1 altnan. och villiga händer
hjälpte sedau till att flytta och iter resa den pi
dess nya plats. B5'ggnaden vet rnan är från iir
1753. Det är en ryssåsstuga med ett tillbyggt loft
i två våningar. Hela byggnadens läugd är endast
9 m, och bredden 5. Ryggåsstugan är l,u rn. hög
i knuten och loftet litet mer än dubbelt. Den
gamla inredninsen är bibehållen, likaså vitlim,
uinsen på väggar och tak. Dörrarna äro så låga,
rutt mnn måste bocka sig duktigt för att komma

igenom dem. Gångjärnen äro av tr'ä, men tjänst,
göra ännu efter 180 år!

Stugan är liten, men den fyller väl sitt ändamåI.
Den innehåller redan åtskilligt av ganska stort in,
tresse och samlingen växer ständigt. Som exem,
pel kan nämnas en båt, bestående av en urSrävd
ekstock, hittad i en mosse för åtskilliga år sedan.
Vidare en del vackra plov på handtryckta tape,
ter, förfärdigade av en längesedan död tapetmå,
lare i socknen. Ett par av de klich6er han använt,
stora välgjorda träsnitt, som tapetmålaren själv
tillverkat, finnas även. På ålderdomen hade clen
hcclcrvärde yrkcsmannen tröttnat på dcn ojämna
konkurrensen med de billiga, fabriksgjorda tapc,
ter som kommit i marknaden. Han vände då upp
avigsidan av de ytterst sorgfälligt arbetade trä,
skivorna, satte ben på dern och använde clom sour
bord! Detta är endast ett par stickprov.

Det lilla hembygdsmusdet har ett särdeles vac,
kert läge, hägnat av höga furor och uråldrig,a ekar,
endast 5 min. väg från stationen. Det tillhörandc
ornrådet är så stort, att det med fördel användes
som mötesplats vid fester och andla sammankom,
stcr under sommaren. En viktig uppgift är fyllct
endast däruti, att ortcn fått något eget, som clen
kan intressera sig för och sorn fyllcr sinuct mccl
goda tankar, större och rner befluktande än clc

futtiga gottköpsideal och intresscn, som annars
alltlör lätt tillgripas för att motarbeta "tråkigheten
på landsbygden".

SNADSDNALMRÄV
Icke allenast av bröcl lcva vi \/ärurlantls folk.

Saga och sång, clikt och dröm, lek och dans ha
vi i blodet. IJär går dot igen, lanclct vi fått att leva
r.rti. - Lanclct rnecl cljupt furuskogar, drömsvarta
tjärnar, blånancle åsar, sollysta vattcn.

I sånger-r, dikten och dauseu tonar landets poesi.
I clern förtiilies ock hr.rr livet lcvats i Värrnlands
bygder under tider, som varit före våra - om al',
betet i vävkammare och täljstuga, om mödosamma
dagar pfi åker och äng, om friskt liv i skog och
rnark, orn fest och glädjc.

Uppe i herrgårdssalongen föra "livrookaklädda
kavaljcrer midjesmala damer" i krinolin, lockai-

och spotsar i sirlig urenuctt och garumalvals till
musiken från klalinett och spröd spinett.

I storbondens gårcl är det skörclofest. .NIan ätur
or:h drickcr och är glacl. Och dauscn stannar ci
förrän morgonrodnaden lysor i öster. Vicl julka,
lasen går Iångdansen fråu gärd till gård till frarn
mot påska.

Iirån midsornrnarlövnd loge hörs taktfast tramp
och dans och felols låt.

Värmlandspolskan går i glacl fart runt rnajstån,
gcn i ljtrsornlluten juninatt:

,i jänta å ja, ä jänta å ja,
å alt pä ntessimmerst,aka, å ja.



Det är dans - Värmlandsdans'
Där 'borta vid vägaskälet samlas ungdomen på

lördagskvällen. Venn har skildrat sommarkvälls,
ciansen så som Gustaf Fröding:

Det var dans bort i vägen på lötdagsnatten'
över nejden gick låten av spelet och sktatten.

Omslutna av den stjärnfagra doftande natten se

vi den välbekanta ungdomsflocken tråda dansen.

Och de hade som brinnande blånor i ktoppen
och som gräshoppor hoppade Reilandshoppen

och mot stenar av klackar det small.

Och rcckskörten flaxade, förkläden slängde,

och flätorna flögo och kjolarna slängde,

och musiken den lnällde och gnall.

Omkring Lövens långa sjö går kavaljercrnas
glada dans.

Sagan förtäljer, att alla dessa ryktbara mäu

kundc spela ett eller llera instrument. Men till
Liljecronas, deu store musikerns fiol, lyssna vi
helst. - Där går han fr,am under blommande aplar

i tidig morgon på Lövdala gård, spelande på sin

fiol. Musiken den är' hans hem. Den ger houom

trygghet och vederkvickel.se. När h'rn spelar, då

spänna tonerna över honom ett tak, som strålar
mer än äppelblom och solsken. Han är med vid
balen på Ekeby, där salarna vimla av ljuva kvin,
r..or och glada kavaljerer.

Vitken fest var det ej! Gamla män och kvinuor
kunde bli unga på nytt, le och fröjdas bara de ta,
Iade om den.

över hela Värmlancl, från Jösse härad till Bergs,

lagsbygd, frzln norr till söder, har dansen gått och

visan sjungits.
Erik Gustaf Geijer, vår storc försångarc, har åt

cftervärlden bevarat mången värmländsk folkvisa'
Den märkligastc av dem alla, Sven i Rosengårcl,

hörde han här frjrst av en skjutspojkc. Den är

stämd i moll till ton som innehåll:
I vänten mig sent eller aldrig. - Sången är vac,

ker, dansen högtidlig.
De värmländska folkdanseura äro var på sitt vis

uttryck för folkkaraktären och sprittande glada

så när som på en - §krä/åten - den vackrast,J

lolkdans Sverige äger; orn cleu into är clen )'ppcrz
sta av alla Nordens danser? I den ligger all Värm,
lands vemod och poesi.

Det är troligen från kvarnkammaren den musi,
ken kommit. Från de da§ar då säden skulle ma,
las och skrädas. Det är hårda år, med blandsäd
och lite vatten i rännan. Det är de allvarliga
molltonerna. Det är §oda år med rika skördar,
då kvarnen drar för rena värmlandsrågen. Då
ljusnar melodien. Kvarndrängen spelar på sin

fiol. Forsen brusar där utanför. Och så mjukt
går dansen, att det är som när mognande rågfäIt
bölja för sommarvind.

Och i kyrkan - så kallas sista turen - ko,mmer

tacksägelse för skörd. Djupt mot jorden buga sig

människorna, högt mot höjden sträckas armarna.

Oxdansen har just ingen poesi. F'rån Karlstads
gymnasium härstammar den lustiga gamla djäkne,
dansen. De yngre eleverna, "oxarna", fingo utföra
den till de äldres förnöjelse. Ofta ute på Djäknc,
fältet utanför staden. 48 turer kunde det vara i
d-ansen. Som den uu dansas är den upptecknad
av en f. d. elev vid Karlstads högre elementarläro'
verk, professor Gottfrid Kallstenius.

Och Jösseh äradspolskan. Dt:n är ett konst,

stycke. Ingen svcnsk dans är väl uttryck för så

mycken livsglädje som den. Men så är ju jöss,

häringen en glad gosse, och polskan kom väl ej till
sin rätt förräu festen nått siu höjdpur-rkt' Än dan,

sas deu i Jössc härad.
Fredrik på Ransätt har givit oss en målandc

skildring av jösshäringarnas dans:

Hi häja! Hjulfötter å kuller ötter.
Ritsch ratsch! Settpåtåvänninger.
Hej hopp: klacksmäll å takspänninger.
Ilej ! Verveldans, ivärehyssing.

De stora värmlaudsdansern,r Skrälåtcn, Fryks'
clalspolskan, Jössehäradspolskan m. fl. dansas här

som på andra platser i landet av folkdanslag'
Men långt borta i bygderna utf öras pat

danser, sorn troligen äro typiska för olika traktcr.
Jag såg en gång uppe i I'ryksände en egendomlig

vals och polska.

Och l/ärmlands melodier, hur långt bort de

toua, alltid skol,a dc bringa budskap och hälsning

från landet vid Klaran och Vänern, från folket som

här byggcr och ,bor.

Thyra Freding.
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Den gomle spelmonnen osb fons fiol

i fo nog loft'et roligt mångo gångzr

tillsommuns gomlo fejlo, du oc! jog.

]og lor ollt lortot ur dej nögro sånger;

det ör som lönde mon en riltig ånger

ntt mon lor åldrots mer frön dog till dog. .

JJlinns du den tiden, då i lördogsnottzn,

nör sommor'n lgsle grön old logens tnut,

din reno flong sprong öoer lond och ootlen

oc! förliE setunderodes oo strotfen

ocf stoiet. nör oår ungdom ros'te ut.

Ou oor till åren redon dö, du gomlo;

du tjön'te gubben for från ungdomsdo'r,

på dino töro ströngor flcl jog fomlo
i borndomsdogor för ott ssdon somlo

de låter ocf de minnen, ni fo foor.

Ou !önger dör på spiPen. gomlo minne

oo ungdomsglödje orf ou spelmonsfröjd.

Tor gång jog ser på dig, det tänns longst inne,

som finnes ännu toor utt ungdomssinne

i gomlo spelmons=,Ondsrs, stel o$ böid.

)llinns du fur stugugoloet girt i uågor

se'n du nöl tommit under foton min.

Or! minns du jönteögots tloro lågor

ocf minns du golno soor på golno frågor,
nör söndogsmorgonen ror donsod in.

Oå tog iog dig min fejlo under ormzn,

oc! oid min sido gict en flicto gronn

oc! liärtot bultode mej öm i bormen.

Tlen blen jog uton tös - ocf jöste formen
Inom mei, blott fos dig min tröst log fonn.

lTlen du oor oclså med den sorgsno dogen,

då ljärteuönnen soet sin spelmons=tot.

Ou minnns oäl Rersti' ifrån Oolbergslogen;

iog frio tz'no or| oor så betogen

lon strotlo blott o$ so', jog int' uor tlol.

Ocf du fict octså ooro med orf låto,

när .Rersti' gict till tgrfon med sin mon;

oi roro nöro bögge fuå ott gråto

men oortill stulle lonsle tåror båto,

lon gicl öndå i brudstol med en onn.

6å bleo jog uton 1ös, men du min felo,

du bleo min uopznbror för lin oc! död

Ou lunde !jortesören slutligt felo,
ocf endost du for troget uelot delo

med spulmons=-flnders fottigflonets bröd.

Ti öro fottigo men dort så rito;

rår stöno tonsf den rife ej net oo,

oi trå med liu ocf död oss glott förlito
ocf oldrig sfoll du ftön min sido uilo,

du föller troget spelmons=-finders i fons gror.
"Zärting"



GÖTEBORGS FOLKDANSA,
RES ARSMÖTE

Gijteborgs Folkdansareförbrrud hadc

dctr 27 jan. ordinarie möte under hr
Eddy Nilssons ordförandeskap-

Av årsberättelsen framgick bl. a.,

att styrelsen under det gångna året
arbetat pzl att lösa lokalfrågan. Matl
hyste gott hopp om att på ena eller
andra sättet kunna åstadkomma en

förbättring.
Dc till förbundet anslutna tio för-

eningarna hade vid årsskiftet ett nrcd-

lernsantal av 316, och eu kontallt bc-
' hållning av kr. 778:25. Ivrig verksam-

hct råder iuorn förbundet för att miii-
liggöra cn gedigen trppvisning av folk-
dauscr i salnband med sotnmarctts ttt-
stä1lning, och man rrmgås iil'etl rned
planer att biida cn egen såugkör.

Vid styrelscval utsågos hr Erik Art-
dcrssou till ordf., hr E. Karlsson till
sekr. och hr Widdn till kassör. Ot'-
riga styrelsemedlemmar blevo hrr E.

Nilsson, Segerdahl, Grrll och I-indov.
Efter en livlig diskussion iattadcs

heslut om att stiita en fond för att möj-
Iiggöra uppiörandet av en egen bl'gg-
nad för de till iörbrrndet anslutna iör-
enin garna.

Vicl supdn cfter sammatrträdets sltrt

talade Ernst Gralthatnmar, 'r'ilkcn re-
dogjorde iör dc mirl, som "Svcnska
Folkdansringcu" biirjat terka för, i och

mcd omändringen till "Sl'euska Ung-
clornsriugen iör Bl'gdekultur".

'Iill slut tlcmottstreradcs tre ll'iutt-
liga bohusdräkter, anskaffade av hli-
rrdsskrivare och fru Klebers. Det var
ctt nijje att sc hurtt dcssa drilktcr blevo

förcmiil fiir clc niirr,arandes intrcssc'
Det dröjer rtog inte förrrin hela giite-

borgsförbundct har cnhctliga dräktcr,
och ävcu i dräktfrågan visar att clc iiro
giiteborgarc.

Dct kreftiga förlnrndct lyckiirrslias
till fortsatt frarngång.

{3

HEMBYGDSFESTEN
I LINKÖPING

hade sarnlat ornkriug 400 personcr och
blev synncrligen l:'ckad. "Rosen-
qvists stråkorkcster" bjöd på god

nrusik. Prologcn (av Waldcmar

Wahlörj) uDplästcs av hr Nils Sanclell

och bchandladc fcstctrs rindanliil att
liLta något at, arvct friLrt flidcrna flirm-
triida. "l)clsbostintau" gladdc tnct[
sina gamla bravurnumtncr. Erl tlyltct
för linköpingspubliken var ltctines in-
tressanta serie av fäbodlätar pir iinget-
eller vallarepipa (fÖr resteu ett presellt

av Zorn) och även den liila godbiten

om 93-åringen.
I. O. G. T:s folkdansklrrbb, åtta Par

i östgötadräkt, slog livligt an med

sina åtta prov på gamla danser, oclt

de båda spelemännen skötte sig för-
träfiligt. Bra gjordes vingåkersdan-
sen, lrell lejonpartcn av applådcr tog
cxtranumret. skänsk träskodatts av en

liten pl's oclt eu itnntt lnitrdre tös, oclr

dcu norska iackeldanscn gjorde till
slLrt god effekt i nrörkret.

::r

MALMKÖPINGS BYGDE,
GILLE

hacle anordnat s. k. vintcrtiug i Byg-
dcgårderr i Malrnköping. I nöjesan-

ordningartra ingingo bl. a. gisstlitlgs-

tävlan, skjutbana och "Peka rätt".
Bligge dagarna förekom ttppvistting ar'

iolkdans, varefter följde dans octr folk-
lckar. För musiken svarade iolkdans-
lagets egna spelmän. Arrangörertta
riro iörtiänta av beröm iÖr tillställ-
Iunqen.

i1

ETT MISSFÖRSfAND
(Ur Ny Tid, Gtbs.)

Iln svcnsk iuurtralist, '[l'ra Frcding,
Irar varit i Norgc oclt hållit fiircdrrc
onr folkdansctt i cle trc trordiska liin-
derna. Diirvid ltar ltott sagt, att i

Svcrigc :ir dct huvudsakligetl iivcr-
klassen, sorn ttpptagit arhetct fiir frllk-
drurscu, medalt det i Norgc är borl«lc-

oclL arbetarungclortett, sorn tagit tlpp

iolkdanserr på sitt progralll. Därfiir,
lncllar llu fr. F., är det sotn lrcrnbygds-
rijrelscrr i Norge iir sit tmI'ckct star-
kare än i Svcrigc.

Dct skulle vara roligt att fiL vcta,
vad fr. F. tnettar tred svensk ör'cr-
klass. Vi tro ocksir, att de sveuska
folkdansarna i gemen betacka sig iijr
cpitetet. I-ite rncra objcktiv rtppl5,5-

ning har nran rätt att fordra av förc-
clragshirllandc hcrrar och darncr, i s1'n-

ncrhct onr dc tala i ctt fräntrnandc
hrrd.

MllcoIm.

Vi känna ju l'yra Freding sedau ett
par trc år tillbaka, dä lrcnues intressc
för folkdansen tog t1y fnlf med derr tttrg-
domsrörelse som Sveuska Folkdans-
ringen då skapade. Vi veta att fr. F.
är lidelsefullt intresserad för dans och

lek. Hennes uttalande i Norge är nog
felaktigt tolkat och detta blev efter dc

undcrsökningar vi gjort fullt klarlact.
Ett sirdant l,ttrande har aldris fällts,

irtan det firr noc stå iör dcu uorska
tiduirrgcns riikrring soltt ett fcltolk-
nirr.q vid iutcrr',iLrctt.

Vi behör.a alla godtr kraftcr Lär i

Sverigc för vår rörelsc, varför vi iin-
skade att fr. F. villc intressera sig för
sitt larrds ungdoln i stället iör Norges.
Visscrligen är det inte vidarc ckotro-
rniskt löuande att vara resctalare i
Sverigc, det må erkäuuas, Incll mfll1

skall ju göra nirgot för intresset ocksir.
Så cn sak till. Vi iit'o av den irsik-

ten att varjc land skall ha sina, för dc

olika b-rgderna cgenartade oclt berät-
tigade dansar, lnen det skall intc dan-

sas svensk dans i Norgc och norsk i

Sverigc, utan låt varje land ha sin kul-
tur i ired, annats mistcr dcn sitt viirdc
och förflackas.

\ri ha i dctta ttttmmer cn nt'tikel ar'

fr. Fredinc. och fiir att ciirfl hcnnc

rlittvisa mir vi crkiiuna att hotl katt

iivcn siiga vackrt saker otrt svetlsk

dans i Svcrigc.
/(ra.r.

,lr

NILS ANDERSSONS SAM,
I,ADE LATAR

l:örsta häftet utkommct

Under tniurgn iLr lrar rnan ltiirt tt-
las om Nils Arrdcrssotrs lirtsitmlittg,och
löftct orn dcss rrtgivande i tryck Itar
crnotsctts tncd stor ir)rväntan nv dctr

lilla flock, sotn i Itiirvararrdc tid iir
irrtrcsscrad iiir sirdana sal<cr.

En kornmittd var ju På sin titl rrt-

scdd att bcarbeta salnlingctr iörc ntgi-
vartdct, rrcrl orn dcn självdött likt
rnirrrIa andra tillsatta l<ommitt6cr, det
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förtäljer inte historien, men så rnycket
fiamgår, att Nlls Anderssons målg-
årige medhjälpare och förtrogne, hr
Olof Andersson, är närmast den, som
har hedern av att det slutlicen blev
resultat.

Många, som under Nils Anderssons
livstid hade hjälpt honorn med insam-
lingsarbetet, hade nog väntat, att då
en gäus utgivandet skcdde, de skulle
var oclt en få sina speciella uppdrag
för respektive landskap eller forsk-
niugsdistrikt. Mårrgcn ruskade trog
betänksarnt på huvudet över att en
skåning som Olof Andersson skulle re-
digera och korrigera t. ex. Norrlands,
Värmlands och Dalarnes 1åtar, och
vara vuxen att tyda de olika proviu-
sernas säregna och för dem typiska
melodiuppställningar. Men dä Nils
Andersson genom livlis förbindelse
med de olika provinsernas och land-
skapens storspelmän och musikexper-
ter, erhållit tillräckligt uttömmande
material, hade han själv till stor del
rcdan renskrir,it och korrigerat det
rrcsta a\r det materiel, som var mest
typiskt och ämnat för utgivande i
första häftet över Dalarne.

Alla betänkligheter och farhågor, för
att lässa arbetet på en hand, ha dock
varit överflödiga. ty i det första häi-
tet, sorn har utkommit, synes hr O.
Andersson ha 11,skni5 över iörväntan.
Ingen har virgat tä.nka sig att låtarua
skulle utkomrna med små förklaringar
ör'er dcras uppkomst, eller biografier
över de garnla spelmansveteranernas
liv och leverne; men liksom en krydda
från hemgårdens täppa, komma dessa
smä skildringar från fester och kala-
ser där spelmännen gnidit sina felor;
om övertro och trollerier, om religiöst
grubbel och vandalism å instrument,
om garrla dansar och gamla helgse-
der, om säterliv och om kyrkosånger
ur "gammel-boka". Man känner sig
vid intimt studerande ibland slad och
vild, ibland bergtagen och gastkra-
mad på samma gång. Det slår emot
en liksom en doft av kåda och klöver-
blom, av björklöv, svett och nya
bomullsklänningar på lövad loge.
Helgdagsdoft av upphängda vepor och
av talgljus.

Detta är allt fijr litet sagt, men marl
nrir tillägga att O. Andersson pä ett
ädelt, äkta och värdigt sätt har hand-

skats med den store spelmanskungens
helgedom, det äro vi nog ense om, vi
som på ett opartiskt och uppriktigt sätt
vilja bedöma arbetets början. Skulle
tnan kritisera något, så vore det att
första delen är tagen i Dalarne, ty det
kal tyckas i någon mån knnna kon-
kurrera med Karl-Erik Forslunds
\rackra arbete, som också är i behov
av statsanslas, vilkct också skall före-
läggas riksdagen. Man hade likaväl
kunnat börja nred övre Norrland,
Lapp-Nils-låtarua och järntlandsmusi-
kcn. Men nu var Jörsta insanrlingarna
från Gesundatävlingen, vilken var den
första spelmanstävlarl i Sverige som
Nils Andersson skötte, med ekono-
miskt stöd av Zotn.

Man är f restad att i många fall
ställa dessa härliga låtar före den
klassiska musiken, åtminstone kan mau
ställa den vid sidan av den: och vad
är Bachs mycket berömda saker annat
än folkmusik: iämför och hör!

Vi ha skyldishet att ställa detta ar-
bete på den finaste platsen i vår bok-
samling eller lägga iram den för be-
undran och studier för förstående vän- -

ner. Ej blott till prydnad i en fin pärm,
utan ett verk som man tager ned litet
oitare än höst- och vårstädningarna
tarva. Det fordrar att iå finnas i alla
1lftlo svenska hem.

E. G-r.

{.

TRANAS GYMNASTIK,
SALLSKAP 1O AR

En l'acker och värdig tioårsfest hö1l

Tranås GJ,mnastiksällskap under lör-
dagen den 17 och söndagen den 18 den-
nes, tilt vilken Ringens hedersordf.
Börsdirektör Belirage hade nedrest.

Alla olika avdelningar av denna
starka och duktiga sammarlslutning
visade utmärkta prov på hur ungdoms-
entusiasm och sunt nöjesliv utvecklar
såväl den enskilde föreningsmedlem-
merl som hela kåren i både f:rsiskt och
moraliskt avseende. lIärlig gymna-
stik och dans med friska vackra rö-
relser och kroppar. Vacker och väl
övad sång ur friska bröst och glada
hjärtan. Levuadslust och framtids-
hopp, och en ljus, vacker syn på livet,
och kärlek till hem och hembysd. in-

vuxet bland alla de många medlern-
marna, det är det vackra resultatet av
denna förenincs tioårisa verksamhet.
Under de gångna åren har ju sällska,
pet vuxit sig starkt och stort, och ur
dess strävan har även uppkomrnit
Holavedens hembygdsförening, med
dess storartade program och fram-
tidsplaner. Tranäs Gymnastiksällskap
är ett mönster för föreningslivet och
en efterföljansvärd organisation för
alla övriga föreningar i vårt förbund.
Vi vilja se rnånga sådana föreuirrgar
r,äxa upp runt om i värt land.

Under iestdagarna höll även Snrå-
land-Östergötlandskretsen av Sv.
Ungdomsringen för b5,gdekultur sin
första årsstämma i Tranås under kon-
torschef Elis Kågdns ordförandeskap,
då de vid ett föregående möte i höstas
provisoriskt antagna stadgarna för
kretsen slutgiltigt antogos. Styrelsen
skall bestå av 9 medlemmar.

Styrelseberättelsen upplästes för ti-
derr från 1 oktober, som redogjorde
för vad som hittills åtgjorts huvudsak-
ligen i organisationens tecken. Ett 15-
tal lokalföreningar med 328 medlem-
trtar ha anslutit sig till kretsen,

Till kretsstyrelse valdes kontorschef
Elis Kåg6n, ordf., kontorist Alfred Qy-
d€n, sekr., och apotekare Ebbe West-
rnan, kassör, alla från Tranås, styck-
junkare Axel Österberg, Jönköping,
ingenjör K. Frelin, Nässjö, löjtnant K.
A. Rytters, Åtvidaberg, verkmästare
Nils Kullander, Norrköping. Iantbr.
Huso Askling, Ulvåsa, och kontorist
Valter Thunell, Linköping. Supplean-
tcr: handl. Alb. Ros6n, disp. C. J. Jons-
son och fröken Dema Lind, alla irån
'l'ranås, avd.-chef Eskil Rossing, Hus-
kvarna, kamrer Olle Andersson, Jön-
köpins, fröken Ragnhild Jonsson, Norr-
köping, posttjänsteman M, Eriksson,
Motala, kontorist Sture Lilja, Lirrkö-
ping, och ingenjör Karl Bergströnr,
Norrköping.

Till revisorer valdes disp. Nils Nils-
sol, Tranås, och hr Einar Åstrand,
Linköping, med bokhållare N. Kroorr,
Tranås, och hr Nils Berggren, Linkö-
ping, som suppleanter.

Till ombud vid urgdomsringens kon-
gress i Göteborg valdes hrr Elis Kå-
c€I1 och Nils Kullander med hr Alfr.
Ryd6n och löjtnant Rytters sonl
suppleanter.
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ATI UPPLÄSAS AV KOR,
RESPONDERANDE SEKRE,

TERAREN

I niista nummer av tidningett kont-
mer hela planen tör Göteborgsfestlig-
heterna utt ilelgittas. Stors överrosk-
ningur komma s,tt biudqs alls tidnin'
gens lrisure i unledning sv vdr test i
sarnband. metl dennct rrtdrkligrt utstiill-
ning, vurs muke udrig förr htt sltddttts
i rle norrliska l\ndernct.

Gör Eder reclo att tlcltasu i Götc-
borg, ty olla kunna oclt t'ilia turu tlit,
clå tle tå redo pd, de siillss,nt storo för-
clelar, som komma stt beredas oss tltir.

Sprid ttårt blad, sd alla få reda Dti
yctd son kommer utt hiinda och ske,
och t,ud törmån det iir cttt besölea ut-
strillningert vid denna t,år miirltligu
test.

Se till att driikten iir iikta i minsta
detoli, ont Ni skall ileltaga; ingen
oiikte. eller slarttig driikt. får töre-
leomms i år, nu har vi tått så mycket
upDlysning att drdktlråsan får a$es
löst.

Flera lardslzsp bli representer«de i
olika las mcd enhetliga driikter frht
respektiv e sockulr eller hiiracler.

Alltså, alla till den stora spelmeuts-

oclt bygdeungdomsstcintman den 2-6
augusti!

Alla föreningar
som ej inbetalt sin årsavgift eller inträ-
desavgift måste göra det omedelbart.

Varje medlem

i Ringen rnåste lösa vår gemeusamma

tidskriit "llembygden"! Överraskande
saker komma framdeles att bjudas tid-
ningens läsare. I nästa nummer kom-
rner bl. a. ett par nyupptäckta folkdan-
sar att beskrivas. Sprid tidningen;
prenumerera på uännaste postkontor!
Sveriges f örnämsta bygde-
tidning "Hembygden"!

*

FRAGOR OCH SVAR
C. O. Alla bidrag emottagas, och

särskilt sådana, som äro äguade att
bclysa ortsbeiolkningcus liv, deras rna-
tcriella och audliga odling. Sruårtoti-
ser äro alltid välkomna.

LÄROBÖCI(NN
Vävboken, innehållande

CIas Ohlsson & C:o,Insjön

Skandinavisk
K o n stslöj d,Försälj ning

77 Drottninggatan 77

Tel, 30241 Gruudad 1E95 Norr 7*l

Stockholm.

Nationaldtäktet

Hemslöjilsvävnader

Handarbeten

Träarbeten

IV,ålaile, snidaile och ttävita,

S...nrk H"*slöjd
12 Bibliot"ksgatan 12

Tet. 7625 Norr 8143

Nationald.räkter m. rn.

Konst{liten
Förening för

Hr*t|öjl. o. Konsth.antuerk

[Jtställniog'- och

för.älj"iogslokaler

i G.-1. Högrkolao

GÖTEBORG

Mitt emot Joho Ericsson-statya
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Todmolufbgfes mot ull

Ösfgöf odröherno

lreoligo oc'f Silligo.

J-n E. m. Kommissionärer anta-
gas för tidningen, såviil för prenume-
ration som Iör aruronsupptagning. In-
sänd fullständigt namn och adr., så er-
håller ni vidare meddelanden. Det kan
bliva cn god extra inkomst om ni vill
bjuda till.

Lirteus. Vadmalen skall vara fyr-
skaftad till rockar. Vänd Eder till Karl
Ax. Jonson, Torggatan 13, Nyköping,
så får Ni reda på hur en äkta Ving-
åkersdräkt skall se ut. Låt sy dräkten
fullt stabil och äkta från början, så
trivs Ni i den bättre än i några andra
plass.

EdlaV-e. Varje medlem av Ringen
bör hålla sig med tidningen, det är vår
plikt, även om man har syskon som äro
prenumeranter, bör man kosta på sig
denna lilla lyx. Det finnes iöreningar
som prenumerera på dubbelt så många
ex. som den har mcdlemmar, men det
finnes är,en ett par föreningar, som
blott prenumerera på ett ex.; men hur
skulle vår tidning bära sig om alla
gjorde som de sistnämnda.

L. n. N-s 1899. Er hemslöjdsaftär
i Stockholm avråda vi på det bestäm-
daste ifrån, ty här finnes för många
förut. Men en vävskola och en slöjd-
stuga på landet, som väver tyger, du-
kar, handdukar, lakan och allt som
har praktisk betydelsc bredvid finare
konstslöjd, det har goda förutsätt-
ningar att gå bra. Men sälj inte edra
varor genom mellanhänder, utan far
själv nt och sälj dem.

Valfrid S. Nos siLr det att hilda
en bygdefiirening i Eder hernort bara
Ni bjLrder till. Anslå rrpprop runt om
i bygden och tag detta rrr vårt häfte
som vi sänt Edcr förut. Stadgar fin-
nns där också. Försök intressera
skollärarerr sir hjitlper han Edcr sä-
kcrt igiing.

B. lX/. G. Vi svara inte på elakhe-
ter; kom ihåg vad som står på Strix'
första sida "Glad och god skall män-
skan vara".

Lind. Vänd Eder alltid till Edert
landskaps hemslöjdsförening; gynna
alltid hembygden.

VÄRNPLIKTIGA
Ordna Edcr

LIVFÖRSÄKRING

före inryckningen

på förmånliga
villkor genom

Balders ombud

Kamrer Birger Blomquist
Liljansplan 3 Tel. ö. 6168

STOCKHOLM

Agenter antagas, Högprovision. Allförsäkring

Södra Kalmar läns
H e m sl öj dsförening

26 Larmgatan, Kalmar
Telefon 25J

Utställning och försälj,
ning av möbler, vävnader,
spetsar, smide, lergods m. m.

Ölandsdräkten tillverkas och
terial tillhandahålles

Hos

VÄR.ZV\LÄNDS
11 E7V\SLÖJD

flnns att köia eller
bestäIla allt som be,
höves i ett modernf

hem-

Värrn1ändsl<a socltendräkter
tillverkas med största pietet.

Birgitta, Skolan
Beridarebansgatan 21

STOCKHOLIYl

Undervisning i linare
klädsömnad, linnesöm,
nad, kappsömnad, päls,
sömnad och barnklider.
Lär.rrinnekuts på 6 må,
n.rder med avgångsbetyg
Specialkurser i : Tillskär,
ning, hattsiimnad, stick,
ning, handsömnad och
broderi. Begär prospekt.

Tcl. 10861 Glantzberg €> C..o Norr4148

jofonno Srunssons
TöosPolo

Rurser' l'or' lltbildning ou

T ö ulöro rin n or, -0r'b ets iorestå n dcrator,

llrPesoöoerslor, 5emoönning

Jörsölining oo Tönnodcr,
Cborner, Töostolor med tillbeför

Sestöllningor ulforus.

6lolo ocf försöljning'
Rungegot. 70, Otoetfolm

Lel. lsl 6s )lorr 4J7



VID RESOR OCH TURISTFARDER
ö.."11ä*rr" r11t b"s.rä.

-.d bil i"tter ti11

SVENSKA TURISTFORENINGENS
RESEBYRÄ
som reserveraruo..- o"h hyttplatser
o"h utställer .11" täg-^ bat- o"h

bilbiljette. iro^ landet. är"oto- fä"
Norge och D.o**.k. R"tpl.t".
sammanställ"s, r-rpplysnir.gar och råd

lä*t as kosto*ds{.itt.

NORRLANDSGATAN 16II ,, STOCKHOLM
Trl"[ol,", 57 22, 20421 Norr 49 20

I

t_.

Gern tnat, .burav,'terr, )Iu!^n-,tu, !:-


