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DM OTALASTA
FÖR »HEMBYGDEN» AV REKTOR CARL LARSSON

"Motala ligger härligt och är säkert inom femtio
är en ej bbetydlig stad, som anlagt sig själv, så

som städer bi:ist anläggas." Den profetian är nu
i det allra närmaste hundra år gammal. Det var
nämligen ingen mindre än Erik Gustaf Geijer,
som 1825 uttalade densamma i ett brev till sin
hustru, där han för övrigt i förtjusta ordalag pri,
sar Motalas och,särskilt strömm,ens 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 utvecklingsrnöjligheter. Ett årtionde
efter Geijer förespår t. ex. Karl Jonas Love Alm,
qvist en framtid lik Manchesters. Främst är det
emellertid Baltzat v. Platen, som hyst höga tan,
kar om ortens förutsättningar. Till Mota1a ,för,
lade han en stor d,el av sin verksamhet, och då
han ddr utvalde sitt sista vilorum, torde detta få
tydas som ett utslag av hans förkärtrek 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 kanal*ens
huvudstad. Det är därför icke underlist, att man.
överallt i Motalaorten träffar rninnen av Platens
verksamhet. Han har byggt kanalen, lran har
grundat Motala Verkstad, som fortfarande hävdar
en rangplats inom sin bransch, han har uppgjort
den första och i allt väsentl,igt bibehållna stads,
pla,nen med dess solfjäder,formiga utbredning vid
\/arvikens strand, en stadsplaneform, som tydligt
visar, att Platen hade sinne för hur en vacker stad
skulle grundläggas. 

- Av det sagda torde m,ed

tydlighet framgå, att det i hög grad var ett vår,
dande av hemby,gdens minnen, då hans staty nyz
ligen rostes å stadens stora torg. -Då man tagit kännedom om dessa stolta pro,
fetior, frågar man sig tvivelsuta,n: "Ha de gått i
trppfyllelse?" Det l,igger nära till hands att be,
svar,a frågan mod nej. Motala har icke blivit
något Manchester, ooh ortens utveckling har väl
tidvis gått skäligen långsa.mt - men det har gått
framåt. Den som tar kännedom om vad som fanns
i Motala för h,undra år seda,n, och jämför,det med
nutiden, han har skäl att förvånas. Undantager
man de olika verken längs Motala ström, så fanns
vid nuvarande kyrkan endast rräga fä 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,
nar€. Siffran är vi,sserligen icke imponerande,
men den ger också en högst ofullständig föreställ,
ning om vad Motala i själva verket är. Motala
stad är endast en del av ett "störr€ Motala", som
i sig innefattar ytterligare åtminstone ett par
sta.dsliknande bebyggda samhällen Motala
Verkstad och fabrikssamhället Holm på strömz
rnens södra sida. Tagas dessa mod i räkninge.r
stiger invånarsiffran till över trettontusen, inte
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 utvecklingsmöjligheter fortf arande äro

Motiv från Motala - poppelstaden. Vättern i skjortärmama
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Gammalt vackert hus i Motala; numer{ouseum.

stora. Dess läge, som enstämmigt pnisas för sirt
skönhet, bör locka till bosättning och ännu mera
till turistbesök. Det torde finnas få städer i
Sverige, som erbjuda sådana promenader ät alla
håIl som Motala. Ser man till mera materiella ut,
vecklande faktorer, så böra ,främst 'det fördel,
aktiga läget, de goda kornmunikationerna och den

rikliga krafttillgången tagas i betraktande. Ma.n

kan utan överdrift säga, att Motala redan i bety,
dande mån är och har utsikt att ännu mera bli ett
centrum för västra Östergötland.

Om Motala således i första rummet är en nuti,
dens och fra.mtidens stad, så saknar det därför
icke alldeiles anor och historiska minnen. Väl äro
de ej bragderika i vanlig menin§, så framt ej det
fredliga arbetet får räknas som en bragd, men för
hembygdsvännen äro de käna nogl ändå. Själva
namnet Motala torde m,inna om forntida gudsdyr,
kan. Det betyder nämligen "helgedomen vid
motet", d. v. s. plats där vägar och farleder mö,
tas. I rnedelti,da handlingar nämnes Motala gan,

ska ofta, det var nämligen 'atrltsedan 1374 tings,
plats för Aska härad, och det var därför dit, sorn
fogden Jijsse Eriksson i dec. 1436 av en uppretad
bon-dehop släpades rfrån Vadstena kloster, döm,
des och skymfligen avrättades. Under medelti,
den uppsto'd också på båda sidor om strömmen
Motala kvarn, och fiskeby, som till stör,re delen
ägdes av Vadstena kloster. Under 1600, och
1700,talen tillkommo sågar och smidosverk, bland
annat ,en knipphammare, som alltsedan anlägg,
ningen år 1683 gått i arv från generation till gene,

ration inom samma släkt. Den fredliga utveckz
Iingen stördes endast en gång direkt av krigets
härjningar, tu 1567-1568, då åtskilliga går,dar i
Motala by brämdes i sarnband med danskarnas in,
brytande i östergötland under Daniel Rantzaus

En numera sronen idyll från Motala sttöu.

befäI. Ar l92l utgrävdes vid den gamla gården

Hårstorp - under medeltiden kungsgånd med
Folkungaanor - resterna av en gamma,l byggnad,
som av alTt att dörna blivit brii,nd just vid detta
tillfälle.

I samband med detta om krig och brand kan d,et

'vata ay intresse att omnärnna det fenomen i Mo,
tala ström, som alr en vidskeplig folkfantasi satts
i samband med just krig och andra riksolyckor.
Det är det egendomtriga förhål,landet, att Motala
ström understundom på grund av issörpnin§ stan,
nar i sitt tropp. Därom skriver d.en kZind,e 1600,

talshistorikern Johannes Messenius - son till en

mjölnare i Motala by. "Så of'ta något särdeles

skadligt fall eller stor förändring för Svea rike är
för handen, så händer det, att Motatra ström uppe,
håll,es i sitt sta,rka och strömrriande lopp en täm,
Iig tid just invid bron och stannar som en hög

mur och släpper näppeligen någon droppe frarn.
Vid begynnolse,n av är 7291 stannade de strida
.l{otala, och Norrköpings strömmar i deras

forsande lopp, förebådandes klarligen, vad skada

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

Med 1800,talet börjar en tid av uppsving för
orten tack vare Baltzar v. Platens ovannämnda
verksamhet, ooh i lika hög grad kanske tack vare
den fond av företassamhet och teknisk skicklig,
het, som denna verksamhet medfönde. 1810 påbör,
jades kanalarbetet på platsen, 1822 arlades Mo,
tala Verkstad och 1823 erhöIl 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 strörn, uppväxte en ny eller utveckla,
d,es gammal industri, som drog nytta av de förbätt,
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rade kommunikationerna. Detta visas kanske
bäst därav, att Motalai,ndustrin bland sina kun,
der räknar utom de nordiska grannländerna, Ryss,
land, Ty'skland, Holland m. fl., även så avlägsna
länder som Brasilien och Australien. Det är en
ansenlig mängd olika industriella verk, som här
äro eller var,it representerade, såsom kvarnar, så,
gar och snickerifabriker, ett flertal smidesverk
och mekaniska verkstäder, klädes, och trikåfabri,
ker, pappersbruk m. m.

Denna raska utveckling medfö,r,de emellertid,
att strömmens kraft blev otillräcklig, så länge den
splittrades i en rad med småforsar, som ända tili
de sista åren varit fallet. För att hela den läge,
energi, som skapas av nivåskill,naden mellan Vät,
tern och B,oren, skulle kunna tillgodogöras måsto
en radikal omgestaltnins ske. Det h,ar också skett
rned byggandet av ett statens kraftverk, som för

närvarande lämnar tolv tusen hästkrafter och i
en framti,d kommer at,t lämna trettiotusen. Detta
förctag har emellertid haft till följd en genom,
gripande förändring av strömområdets utseende.
Strömrnen har upp,dämrts, ooh där förr det grön,
skimrande vattnet bröt sig i skurnmande forsar,
hreder sig nu ett lugnvatten. Den långa raden
av strömbysgnader måste rivas, och det var där,
med mången idyll, som skattade åt förgängelsen.
Hembygdsvännen kan kanske beklaga denna ut,
veckling, och de,t var därför en hjärteanseläsen,
het för Motala musbiförenin g atl i ord och bild
bevara strömmens gamla utseonde, så som skett i
ett i dagar,na utkomrnet minnesalb,u,m. Men rätt
besett har rned kraf,tbygget i,nget brott mot ortens
traditioner ägt rum. Motala har tack vare det
fått behålla sin kanske mest utmärkande egenskap

- den att yata en f,ramtid,ens stad.

SAMUEL JOHAN HEDBORN _ EN FORGÄTEN ÖS-ICÖTA,
ROMANTIKER

Visserligen är titeln här ovan en smula missvi,
sande. Ty de flesta ha väl någon gång hört ätrnin,
stone anslaset till den Hedborns dikt, över rilkcn
romantikens hela lätta skimrande stämning av sol
och sommar svävar: "Ute blåser sommarvind."

Men kanske ej så många treta, att denna vagg,
visa, en av de vackraste, äkta barnvisor vi äga, till
skapare haft en son av detta landskap. Samuel Jo,
han He,dborns ,hem var ett ringa soldattorp nära
Alvastra. Först vid 16 års älder, 1799, kom Hed,
born i Linköpings skola efter attha,genormlevat en
svärmisk, drömmande ungdomstid, då, efter vad
man vet, folkvisorna och den gamla psalmboken
voro hans käraste läsning. Sedan han som student
llyttat till Uppsala, slöt han sig där till en liten
grupp litterärt intresserade kamrater, ur vilkas
krets hösten 1807 ut,giok sällskapet "Mu,sirs Amici",
vars ledande själ blev en annan östgötason, Atter,
bom. Äterkomrnen tiil hermbyrgden blev Hedborn
här prästvigd och slutade sina dagar som kyrko,
herde i Askeryd, 1849.

Särdeles märklig är sålunda ej hans levnadssaga.

- Redan under Uppsalatiden offentliggjorde han
i olika tidskrifter dikter, varmed han sedan fort,

satte. Är 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,
arpauFirskane. Här har Hedborn be,hand,l,at 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 h,onorn rned sig ii iböljornas fairnn.
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Hos bruden han somnar i blåvitan säng,
Och strömkarlen slår på sin festliga sträng;

Hedb,orn har h,är lyckats träffra ,en med ,folkvisan
besläktad ton, och balladen, som blev mycket
populär på sin ,tid, vanrn stor spnidning som skil,
lingstryck.

H,edborn har,också gjrort isig ett narnn som psalm,
diktare. I den wallinska psalmboken av 1819 in,
to§os sex av hans psalmer, bland vilka de vidast
kända äro Trettondagspsalmen, n:r 69: "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 av sto",
slagen kraft och sublimitet''.

Men den Hedbornsdikt, sorn btivit 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. 1700,talet 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 undantas utgör A.
M. Lenngrens något äldre: "Jag minns den ljuva
tiden".) Och det är ett utslag av denna strömning
vi finna ,i Hedborns vassvioa. De första stro,fer,na
känna kanske de flesta till, men nog ej hela dikten.
Låt oss höra den i sammanhang.

Ute blåser sommarvind,
Göken gal i högan lind;
Mor hon går på srönan äng,
Bäddar barnet blomstersäng,
Strör långa rader
ljtav 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 bysser dammar
Ät 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 pä väg
Med sitt segel, mast och tåg,
Gånsar sig åt främmand' land,
Hämtar barnet pärleband,
Kjortel av siden,
Skor med granna 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.

Lindorm solar sig på sten,
Som ett sammet vit och len;
Vill i barnets Yagga gå.,

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

Trorllet ,sitter vid si'n vägg,
Kamrnar ut sitt silverskägg,
Sjunger vid den gråa häll:
"Liten kind, kom hit i kväll!
Dig vill jag lova
Under guldås soya."

Far han sjordar 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.

Sniart är I'iten [<ind ,en man:
Gångarn grå då sadlar 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 så:

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



Hur är ej här sommarens hela skimrande spel

av färger, ljus och toner 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 naturen
med rmyrtiskra väsen, äIvor, vätta , troll och så,

dant, också den spelar in i verserna om lindormen,
som "solar sig på sten" och om trollet, som vill
röva barnet. Och de sista stroferna §e uttrycli åt

ett av romantikerna gätna använt motiv - fa11t

ken på alltings omskiftelse, hur snart "liten kind"
skall bli man och lä gä ut i livets kamp.

Ej minst den ungdom i vår tid, som här i Öst,
götabygd vill göra något för vära gamla folklekars
octr frolkvis,edans,er,s renässans, synes mig ha skäl

att erinra sig denna östgötadikt, vilken alltjämt
klingar emot oss med en folkvisas enkla men säll,
sport tjusande behag.

M. Feuk.

VSURB
(ATTER E SÄGEN DI HAR

I obygda kom 'an te väla, Ä obygda hälst'en
välkommen rnä åske å ha§el, blannen mä snö.

Störrmbya böjd,e björkra te rnarka å syrenbuska

trumde på rutra s'att pöjken skrek å skrämsel.
Sjund i årninga å alle syska va'ar,. Ingen ville

vs'n. - Fatti,t va dä å värr vart dä mä var unge

di lagde te. - Liten va 'an. Växte Ejorde '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 höre et vänlit ol. Alle
gnagde di på'n. Ä gråt gjorde ',an,,bare gråt, Tidit
va 'an åvander, å tidit satt di'n tee göre skäl för sä.

Oåra kom. Si'ne,s va,rt di, bå fölk å kretter. Brö
tröt, hö ,mä. Skrapkakra ,d,u,gde, va di rmä å bare
gröpet.

Pöjken gråt inte länger. Ldppa skälvde än, men

näva knöt sä på'n, när di kalld'en ve skällsol. -
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 dä söm frågde å ingen hadde 'an te
ty sä te. Bare e stunn på söndaga kunne 'an stjäle
sä te Lillsjögras dräng. Honöm tyckte 'an om,

för ,han ,hellt iutå'n.
Farsota kom mä oåra. Ya dä når stuge söm

dön geck om så bodde dä bare nånn gammel i na.

Di gamle hämte si tröst i po,stilla å bibel. Ung,
do,mra danste di å va glae. Te,ss dön to' dorn mä

sä å lämde di gamle i ensamheta.
Obygda kände 'an mä te. Flere omvänner kom

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

månge fler te följe.

ANGEN
I VÅNGE) Å NILS LARSA

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

Lillsjögr,as dräng. - Va grät'an för? -'An skulle
ju snart ätter. Di hadd'et därinne mä, ä va dä

dage, va dä vicker, va va dä mer mä dä. Dön ba

allri om löv - 
'an bare to'.

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

klasa lute sä store å granne ,från samme grener

söm trumde rutra i tras en vinter när olyckra
börjde.

Han 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 få ta't. Visste 'o mä sä

att di gjort'en orätt ville 'o mä gör'et gött, å nånn
va 'o tvungen te ha söm stall'd mä jola. Va di håle
mot'en så feck di gonn'et. Mänskras hålhet va
ingit rnot döns. A Gud va like hål söm latt'et ske.

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

fält ga sull i axa. Goår följde på oår, flere än

oåra vatt. Skogen eke å yxer å milra möljde å

rök. Malmen bröt di å hamra geck. Nye stu§er'

mä röe stöcke å vite knute växte i därdra söm

svampa ätter et hösträng. Obygda vart bygd.
Alle vart välbärgne söm hadd,e når jolbit mä skog.

Men rikast å alle vart obygdsbonn själver, så fatti
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'an va när 'an to' ve ätter [,arsi,n. - Någe va dä söm
hjäIpt'en, mend,e di månge. Än va ingen födder
söm sitt'en glar. S'att 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'eo, 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 mii, s'att
alle så't. Nåre bledd stannes A tltte, Dåre sa "san,
ningla" om'et å nåre vart rädde. Men irn§en va
modi te lyfte en näve te hjälp, förrns di va
,tvungne te fri sä sjäIve. - Obygda brann. Insen
va mänske te ,säje hur dä bar te. Månge va sätta
di ty,dd'et på. Sömme oa dä va våde, sömme ga

obygd,ern skulla å sörrume bann 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, husa växte å sola sken å smultra
rånne på falla vartä,tter söm skogen glesne.

Obygdern styrde å stalld söm 'an va van€r ve,
å i,ngen va kröpp te si på'n att olyckra geck'en i
spåra. Tankra om'en rnän,skra mälla va skerrde,
m,en i sak va altre entee på: hjärte hadde 'an ingit,
enter 'an gitt'et te skam häller va födder sånn.
På senheta va 'an söm krumsen, men dä kunne
allri di store si, fast barna va stånn te kännet di.

- E ärans köne va 'o! Rände toki mä dränga
nättna i änne. T,aterblot hadde 'o inrte för inte.
Å den hadde obygdern väns1es md' ä te på köpet
ILtt na mä sä te prästen! Kunne en vänte nå anne

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

Obygdern va söm fergjorder. Ta,nkra vre sä

runters ikring i huvet på'n. Ingi ro hadde 'an mer.
Daga ya långe söm år. Stunntars skratte '4v1 -
stunntars grät 'an. - "Kölbötten va dä! - Sigga

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

- Ingi Sigge?

- Så dummer'an va!"
Vegå sä't vill,e 'an inte för mora, förrns dä va

nal pä lysningar. Bröllöppet sto' i körka själve
m,essörnmersdan. Grannt va dä bå utee å inne, å,

säje va di ville, ståtligare 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. - Äket stjälpte. - Brua
kom mälla. - Hjälklämd,er! - Obygderns Sigga!!!

- Bröllöpp börje dä mä - bigravning slute dä

mä. - Ä ingen va mänske te laste va insen va
stånn te bigripe.

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

GALSPPUNTTE YTT
BYGDEMUSIK

r

I

Vår väl,kä,nde spel,man, Anders H:son Soling,,har
under arbete ett litet nothäfte med gamla gång,

Iåtar, polskor etc. Dessa äro huvudsakligast äm,
nade för bygdens sp,elmän vid samsp,el och satta i
4 å 5 olika stämmor. Denna lilla bok komrner att
fylila ett länge känt bertr,ov octrr iblir säkert en väl,
behövtri,g uppryokning .förr bygd,ernusiken. Här

I STÄMMOR

neda,n återgi,va vi ,en sa,rnmal gångl,åt, ,ett ir.rtdrag

ur bqkon. Marsohen är upptecrknrad av Södorberg
i örnskötrdsvik ocrh lrärstam,mar sannolikt från
Ängorma,nland.

I denn-a tidnlrrg konnmer även frarnd,ele's att in,
tagas ,noter för flera stämrnror ti[,[ de i "Svenska

f otrkdanser",f örerkormma,n d,e,dansern a.
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l:sta, För 4 ffolcr av Änders Soling.
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Trolog
oid TtordisPo llngdomsringens fiärde longreos

Oet ör ungdomens löngton ott flnno en ljus De1 ör oägen femåt oi oiljo gå,
ocf böronde mening i liuet; mot ollt det gomlo ocf töro;
i nuets rotlöso äulon ocf brus ni rilio ogrös o$ törnen slå
blir fögo för fjrirtot giret. orf stenor ur rögen böro!

Oc! dörför oi slådo tillbols mot den tid,
då det egno fölls !ögt i öro,

då mänsforno ägde en djupore frid,
som goo lroft ott motgången böro.

Oå fögtidens stund goo det gröoste lio
ett elimmer, som uldrig förblettes,
då glridjen ei blinit ett tidsfordrio,
som glömmes så lött eom det leftes.

Ti uefo dzt nog, ott i smggor orf orår
stå !ånonde göctor tillfopo

Oet blåser en rind så brusonde storl,
den sjunger med jublonde stämmo
om rolnonde torlel till fembggdens morf,
om löngton, som intet ton fämmo.

Tlen det nöller en trillo i nordonslog
med mältigt, tristollllort flödz,
ocf oort du ön oido tring oörlden drog,
ej någon den drgclen dig blöde!

Oör or rgmdzn fög oö luften srol
oc! iglld ou dofter tillila;
Pom med på stigen till fembggdens dol,

låt ollting onnot få oito.

Ozn stigen, den för till en gommol gård,

det ör rögen femåt, den glömdo,

zj som ollfororigorno dommig ocf fård,
ot! den bilr oss mot målet, det drömdol

Ti oiljo bgggo på egen grund,

som born oo fönsonno fäder,
ocf ei, lilt flöjzln, ror sliftondz stund
snringo lring med de foronde oöder.

Ti oiljo reso oår fromtids fus
oo lärnfrislt ocf rötnuxet timmer

så fögt ott det nås oo morgonens ljus
ocf oo foöllens iorlloronde stimmer!

Gn bonod ott smgrto dess fögonloftssol
slull fliten ocf förlelen sömmo

ocf pröoo på dorronde strringor den låt,

som toloren lörde i stogen,

som flstoren förde i stormdrioen båt,

när någsoollet fröote tring bogenl

7Lör isblommor ristos på rutornos rod
ocf grsnön tring soolen drins sommon
sloll sogon stå upp från friudernos blod
ocf eldo uår !åg, orf den flommon,

ocf tro ott dst gift, som de isfönh, iormår med färg oo fimmel ocf blommonde dol
uåro drömmor i spillror sopo där oiljo ui sjungo ocf drömrno

som lqszr irön fördzn på orbetets id
ocf lölden ocf mörlret förjogor
sloll lgso oss from mot en stönore tid,

mot rilo ocf oårljuso dogorl jofn Orondell

,iril
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» Tat Sembugds=2iFter "«
-Qu (Egron fundell

Jrämling i Sembggden.

tfi u suso gomlo träden
) L ocb fembsn gåttill

fångt bort från oärld ocf
jog nolfos borndomsbo.

stiltrn

ro.

oillo

J1u töndes toöllene iörsto stiärno

oef notten tommer tgsf.

6iung enslingl 6ångens törno

for dino läppor tgosf.

5ör sfogen suoor f embDns sogo

ocf år i mörf lorol,

då ensligt molnen drogo

oe! oinden flältor sool.

Oå går du ensom forno oägen,

men intet ör som förr.
Cn gommol blelnod sögen

går genom ljärtols dorr

Gn spelmon.

Åon Dor en bggdens opelmon

JJ - en opelmon blofi -
.fltt gnido sin gomlo feilo

se, def oor fons leonods lott.

Son uor en ötto spelmon

- en spelmon blott -
Gn gommol ocf fottig gubbe

som glomls, när sin oägfongått.

Son ägde ingo stoffer

- sin feilo blotf -
Son leoof sitt lio i foner

ocf ej efter onnot trått.

.Bon oor en bggdens spelmon

- en spelmsn blott -
som stönlte oss, bggdens låtor,

det oro oi oo fäder fått.

xge-/-\Sffie,.



OM KURSEN I MEDELPAD
OCH »MÄLPA GILLE»

När iag, På anmodan av Svenska

Ungdomsringen, anträdde en resa tlpp

ti1l Fränsta för att instruera därva-

ran«1e ungdomar i Jolkdans, var det

me«l den övertygelsen att jag iick taga

allt irån början, övertyga ungdomen

om det samlande och nationella i rö-

relsen och försöka klarlägga iör dern

att dansen enclast är ett ied i det

arbetc vartill vi sträva. Jag satt pä

tåget och hade klart iör mig arbets-
programmet sarnt väntade mig en

synnerligen tungarbetad jordmån.

Från iörsta stund iag kom i berö-

ring med ungdonlen i Fränsta förstod

iag att mina farhågor varit iullkom-
ligt ogrundarle. Där ianns verkligen

ungclom med den sanna hembygds-

känslan och förståelsen och en del av

traktens mera burgna bönder stodo

också med i rörelsen och med sin

pondus och kraft gav det stöd som

så väl behöves.
Jag vistades däruppe under sextot-t

dagar. Mitt arbete bestod huvudsak-

ligast i att lära in folkdanser, giva

spelman anvisningar om i vilket tempo

de olika melodierna spelas o' s' v'
Jag behöver väi knappast nämna att

intresset hela tiden stod pä helspänn

hos deltagarna. Varje kväIl i veckan

övades från kl. 1l:8 tiIl iram emot
,izl? pä natten. När jag lämnade la-
get hade tolv stycken av våra större

clanser grundligt genomgätts.

För att i nägon mån belYsa intres-
set vittr jag meddela, att flickorna i
clanslaget själva väva det tyg sotn går

åt till deras dräkter. Ej nos därmed,

clc åtaga sig även vävttadeu av pcj-

l<arnas dräktt5'g. Detta gör självsagt

att dräkten kommer att hållas i helgd,

rlen blir en av länkarna som binder

samman vår rörelse. Dct har i dag-

liga ti<lningar skrivits om irur 1ämp-

ligt det skulle vara om vära hem-

bygdsdräkter iörenklades och mo-

derniserades, för att även i dagligt

bruk kunna användas' Jag vågar

tvivla På om detta vore lYcklist'

Väckes nngdomens vördnad iör sin

hembyg<Is dräkt, då kan man också

vara övertygad om att den ej kom-

nrer att användas annat än vid hög'

tidliga tillfällen, och det är vä1 iuncr-

sta ,meningen.

Föreningen planerar ett eget bygde-

hem och vilian att göra vad som år

möiligt för vår sak är stor och samman-

hållningen bland medlemmarna är god'

Varje vän av vår rörelse förstär mer

än väl vad varma känslor som ström-

mar inom en själv när man ser trakten

däruppe och dessa härliga ungdomar

i sina vackra bvgdcdräkter, glada, och

kära i sin förtjusande hgmtlrgd. Mitt
i den stora emigrationsfloden iinnes

en flock som stretar emot, en samling

äldre och Yngre, vilka omf atta vår

sak på ett sädant sätt att det kan

tjäna som förebild för de flesta andra

platser i Sverige där ungdoms- och

bygdegillen bildas.

Arttid Sjöbcrs.

*,rlk

MALMKÖPINGS FOLK'
DAN SLAG

sonr bil<larles i i:r.li 1922, blev frän

börian mött med ungdomens och

allmänhetens stora intrcsse' Vära

iramgångar hava varit så stora, att

vi vågat oss På att hyra egen lokal,

cn hel b5'ggnad, som vi rned stolthet

kalla "BYgdegärden".
\Ii ha två gånger haft besök av lek-

och danslärare Wäielt irån Stockholm'

som inör'at dansar' Vårt dansprogra'n

omiattar ej mindre än tiugotvå gamla

dansar från olika delar av vårt land'

Dessutom ha vi uppspårat och konser-

verat en sörmländsk iYrpolska'
Laget har vid 10 olika tillfällen visat

upp dessa clansar och rönt livligt er-

kännande.
En stor del av våra framgångar ha

vi våra duktiga spelmän G' Ilansson

och G. Palmkvist att tacka föt, som

med outtröttligt intresse spelat på våra

övningar och iester. De äro även

f ramstående bygdespelmän och veta

att med varm känsla värda och bevara

clen gamia sörmländska musiken' Vi

hava förvärvat ytterligare en spelman

och nu består laget f. n. av 3 spelmän

och 12 Par ungdomar, som alla med

häg och lust arbeta iör bevarandet av

folkdansen och folkmusiken'
"Framgång förpliktar", intresset får

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

HEMBYGDSGARD I
JÄRVSÖ

För saken varmt intresserade perso-

ner bedriva en energisk agitation iör
att skapa intresse och skaifa medel

till inköp av den gamla "Carlsgärden"
i Bondarvs bY i Järvsö socken' Det

är en gammal, iörnämlig och tYPisk

hälsingesård, och'vi hoppas livliet att

det skall h'ckas för sockenborna att, då

nu gärden i r'år skall säljas, de må

iå den iör skaPligt Pris och kunna

rädda den från rivning och vandalise-
rlng.

,..

ETTBREV
Herr Redaktör!

Då jac fick Eder lil1a tidning stuc-

kcn i hancl På mig i Göteborg, trodde
jag först att det var ett vanligt pro-

grambila<tr, som i så riklig mängd ut-

biöds i Göteborg under utställningen'

Men då jag kom in på mitt hotellrurn

och började rensa fickorna irån alla

tidningar, program och reklamer fick

mitt öga se ordet "Hembygden" och

jae fick en stöt, men en behaglig stöt,

ty jag var ju i hembYgden På sätt

och vis, då jac var i Sverige, otn

också i en bullrande utställningsstad'

För 23 år seclan utvandrade jag till
U. S. A. I alla <lessa är har iag arbe-

tat hårt, mYcket härt, och ej haft

m]'cken tid att tänka på hernbygdcn

iör'rän appellen gavs olr.r resan till
Göteborg. Dä vaknade hågen att åter

få se hembYgden och dä iag nu stzir

här me«l Edert lilla häfte i min hand'

så vill jag för Ecl'er alla som ci äro

"svenskar i iörskingringcn" tala om

iör Eder vad ni äga uti eder hem-

bycd. Hur mängen Yngtrillg och hur

mängen mö tror ni ei det är, som i

förtvivlan och längtau tillbaka hemåt

tillbringar sitt liv därute och som

aldrig kan komma tillbaka hem igen'

Hur många äro ej de, som i vi d för-

tvivlan och hemlängtan söria sig tiil
döds och huru många äro ej de, sont

ei äga den fysiska och psykiska stl't'-

kan att här<la ut, sont duka under'

glömda och okända. I 23 långa år

har jag stretat och resultatet av allt

iletta blev en möjlighet för mig att

åter få ko;mma hem' Nu är iag ltär
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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 ga,mila Sverige och iå
dö här och sova i hembygdens mull.

Climåkra den 12 aug. 7923.

Gustat Emil Anderssort.
Svensk-amerikan.

*

UTKOMNA BÖCKER

Ä Norstedt & Söners förlag har ut-
kommit en liten bok av Hans tlalf-
varsson "Frdn lard 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-
nins av jägar- och fäbodlivet i Ljun-
gans vackra ådal. Man skulle vilia
kalla boken "Den stora björnjägaren",
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 ättio år i tidert.

Här ett citat om Jon Svenssons
första björnjakt.

Då Jon Svensson kommit upp ett
stycke irån byn flös det upp en tjä-
der som styrde av i riktning åt sidan
från vägen. Rätt vad det var
fick han se iågeln sittande i en torr-
fura. Skotthållet var visserligen långt
men Jon ville pröva sin nya bössa
just på ett sädant håll. Han tos nos-
grant sikte, en smäll och fågeln föll
till marken. "Bössan gick rätt",
tänkte Jon, och utan att ladda orn
sprang han i hastig fart iör att taga
reda på sin tjäder. Men rätt som han
sprang genom en tät småskog, stöp
han alldeles på en stor björn, som
hade en unge invid sig. Björnen
blev ursinnig! uppgav ett rytande och
rusade rätt mot Jon Svensson. Denne
sprang hastigt undan för att uppnå ett
stort träd att taga skydd av, medan
han på nytt försökte ladda sin fågel-

bössa. Björnen höll dock på att nå
upp Jon Svensson. Denne hatle
ingen annan råd än att taga sin till-
flykt bakom en tall, men denna vat
inte grov nog för att lämna det skydd
som i en sådan livsiarlig situation
behövdes. Där uppstod en långvarig
strid mellan björnen och Jon Svens-

son. Nalle rusade rakt på mannen vid
trädet, men denne var kvick nog att
slingra sig undan med ett hopp åt si-
dan. Sä fortsatte björnen gång På

cång med sitt anfall och kom t. o' m.

en gång så nära att han gav Jon cn

stöt. Björnen blev mer och mer ursin-
nig, reste sig på bakfötterna, högg tag
med framtassarna i trädet samt be-
gynte dansa runt omkring detsamma,
rrnder det han än med ena än mcd
den andra framtassen högg efter sin
iiende under ständigt rl'tande. Under
denna bjivrnens upprätta ställning
fortsatte Jon Svensson att ladda sin
bössa, vilket dock inte var något lätt
göra. IIan hällde krut i krutmåttet,
men då han skulle hälla krutet i böss-
mynningen måste han i detsamma
göra ett hopp undan björnen och då
ta-ppade han krutet ur mättet. IIan
hällde då krutet direkt ur kruthornet
i handen och sedan i bössan, varefter
han så småningom iick ned iörladd-
ningen i bössan med hjälp av ladd-
staken. Nu släppte björnen sig ned
från sin upprätta ställning och stod flå-
sande stilla ett par ögonblick. Där-
under iog Jon Svensson upp en kula
ur kulpungen och med bottnen på

kruthornet tryckte han hastigt ned
kulan i bössmynningen. Mera hann
han dock ej, ty björnen rusade ånyo
på honom och detta upprepades gång
på gång. Tack vare Jon Svenssons
enastående kallblodighet och uthållis-
het kunde han alltjämt rädda sig ge-

nom att hoppa åt sidan och på så sätt
iå trädet mellan sig och den vildsinta
björnen. Slutligen reste sig björnen
för andra gången mot trädet, ännu
mera ursinnis än förut och började
sno runt trädet och bet därunder bort
stora stycken av barken. Björnens
djupgröna ögon lågade hemskt under
det att han rytande högg efter man-
nen. Jon Svensson värjde sig dock
och lyckades slutligen att med ladd-
staken få ned kulan i bösspipan. - -
- Det äterstod blott att tå på knall-
hatten -

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

för bäde ung och gammal, särskilt
för jägare och de som intressera sig
för hembygdsberättelser.

Krax.

:;.

SVENSKA FOLKLIVS,
BILDER

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

varav cirka 20 i färg, 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, Adelbors, Hell-
quist, Höckert, Kulle, Nordenber-9,
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-
nlng. Red.

ETT PAR TRYCKFEL I NO,
TERNA TILL NYA LÄRO,

BOKEN

I fryksdalspolshan lattas ett för-
tecken i iörsta raden.

I daldansen skall takt 19 spelas fika
med takt 21.

I treharlsttolskan, lakt 4, skall 5:te
noten vara d i stället för ess.
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Konstfliten
fi-Iorentng lor

Hr*tlöjå o. Konsthantuerk

Utstållnings- och

{örsäljningslokaler

i Ga^l" Högskolan

GöTEBORG

Mitt emot John Ericssotr-statyn

ÄraNos UNGDoMSFöR,
BUND TACKAR

Från Ålands Ungdomsförbund har
insänts till "Hembygden" följande.

övervdldigade av tacksamhet till
Svensku Ungdomsringen och s.IIa dess
mecllemmar, vilia vi, som hutt dett
otttsiigliga glödien att yara Sv. Ung-
tlomsringens giister, uttalq vört inner-
liga tack tör den enqstdende Siisttri-
het och storslagna uppoffring som
kommit oss till del, sfiviil i Stock-
holm, som wtder den hrinförande och
miarcsriha ttirden genom östergöt-
land och Smålqnd till Göteborg.
Alclrig har åltindsh ungdom vågat i
sin diiirvaste tantasi törestiilla sig
nfrgot sd storqrtqt och allt stdr kvqr
i liust minne som en förverkligqd
saga.

Syerige har genom detta givit oss
åliirudngar nr)got att levu av i en-
samma och dystra dagur. Att Svcrige
iir ett hrirligt land och att dess be-
byggure iiro ctt giisttritt tolk, det
visste vi törut, men dennu resa har
visal oss att det landet och det fol-
het har iinrut, ingen skald tilltyllest
kunna.t lovsiunga. Vi öro slads utt
vi iiro av den stantmen och tuck-
samma för att vi fö vara en utpost,
tliir svenskheten skall bevaras oför-
vanskad och stark.

Mariehamn i aug. 1923.

lohannes Eriksson. Karl Gustatssott.
P. ,4" Fredriftsson.

Och alla som varit med.

VASSELHYTTANS BYGDE,
GÄRD

är invigd, men den är inte ämnad
blott till museum, utan till ett samlings-
och bildningshem iör ortens och byg-
dens folk. Stora svårigheter och stora
uppoffringar ha de ledande männen
hait 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.

Ilos

ÖJD
VÄR.ZVILÄNDS
11 EZVlSL

finns att köpa eller
bestäUa allt som be,
höves I eti modernt

hem.

Värsrländs}<a socl<endräkter
tillverkas med störsla pietet.

Tästmonlonds läns

-Öemslöfdsförening
TJösterås

7löbelt9ger
Rlänningstqger

(Dordiner

Ooclendrätter från Tösfmon=
lond aomf moteriol tilI desommo

66 Zel. Töster&s 19 07 q6

Skandinavisk
Ko n st slöj d,Försälj ning

77 Drotttioggata 77

I'el. 30245 Grundail 1896 Norr 741

Stockholm.

Nationaldräkter

Hemslöjdsvävnad,er

Handarbeten

Träarbeten

I{ålaile, stiilaile och trävita.

FÖRENINGEN FÖR SVENSK

HEMSLÖJD
cRuNoa» Åx regg

EESKYDDARE: H M. KONUNGEN

ORDE ; H, K, H, PRINS EUGEN

!'ö RSÅ Ll N I NG S Fö REN I N G E n*S

UTSTÄttNINGSLO KAL
12 BIBLIOTEKSGATAN 12

TETEEoNER: 7625, vÄxn
Nonr 81 43, vÄxtr

iltöbler, Gextilier, 9l{.aftor, l{län,
ningsty ger, ilationaldräkter, Epet sar,
flrmatur, $Gramik m. m., m. m.

HEMBYGDENS
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 utrymmet tillåtcr det, omfattar tid,
ningen även aktuella saker, ruen kommer fram,
förallt att utgivas som landskapsnummer, om,
fattande folkmusik, hemslöjd,\embygdsvård,
folkdans m. m. samt förbundsmeddelanden fr.

de olika sektionema.
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'Ä.llt Foto€ra.fi.sl«t,
Hamn€atan 26
stoctrholrn

Todmolutbgtes mot ull

Osfgofodräfterno

lreoligo ocb

NY LÄROBOK
I

SVENSKA

ATT UPPLÄSAS AV KOR,
RESP. SEKRET.

I nästa nummer av tidningen kom-
trner en utförlig redogörelse om stäm-
man i Cöteborg.

Scm Granhammar undanbett sig
återval till sekreterareposten och i
hans ställe valts hr John Grandetrl,
torde numera all korrespondens, som
an.qlr rörclsen i sin helhet, ej blan-
tlrs med ridning:ns angelägenheter.

-{dressen f ör Qirrgens sekretariat
är dock Lrnder Grandells bortr-aro
forrfarande Riksmr-rseer. Stockholm 50.

Obs.! Alla som veta sig vara
skr'ldisa redaktionen pengar iör b.:-
komna tidningar, torde godhetsiullt
pr omgående insända likvid och se-
nast innan 15 sept.

De, som ej i vederbörlig ordning
insända likvid för i utgivarekorsband
bekornna tidningar, få hädanefter
tidningarna sig tillsända i pcstför-
skott, vilket dock till följd av prrto-
skillnad för<iyrar tidningarna med
omkr. 8 ä 10 öre st.

Retluktionen.

»DEN FORNTID E] VÖR,
DAR EJ FRAMTID ÄR

VARD.»

I)cssa ord torde var och crr tiinka
pn som i'ict sitt intressc rned lrcrn-
b5'gdcn. i)en sotil e i r iirdar dct-L

glngrra tidens kultLrr, ur r.ilken den
Irl,a a'U.,l har utgirtt, den är ej viird
någon framtid elter f ramgång. 'fy
rriedvetet eller omedvetet är det den
gängna tidens uppbyggelseverk, vars
resultat vi scna tiders harn fä till-
sodogöra oss; skörd av en tidig sådd.
Den som ej iörstår eller vill förstå
detta, han är ej heller värd att stzi

med i en rörelse, vars strävan är den
gaurla kulturens r,ärnande och skyd-
dande.

Bäst och Billigast
Ulensilier

i för

PorslinsmåIning
och

Arlistmale rialie r

FOLKDÄNSER
AR UTKOMMEN

octl FINNES ,q,rr rlr_rcÅ ttos IIERRAR
B()KHAN-DI.ÄRE SAllf DIREKT FRÅN*

SVENSKA
UNGDOMSRINGEN

STOCKHOLM 50

Aktiebolaget M. Hansen
Färg- & Kemikaliehandel

3 Ärsenalsgalan 3

Tel. 36 STOCKHOLM 15 Norr8z21

HEMBYGDENS
Aonoorp"i.e.,

5 spalt: 50 m-. på 70 nm. höjd.
Krooor 15:- pr Sånfl.

2 spalt: 80 mm. på 48 mm, höjd,
K.onor 15:- pr !ätl.

2 spak:80 mm. på 100 mm. höjd,
Kronor 25: - pr Tån!.

2 spt}r.- 165 *-. på 100 mm. häjd.
Kronor 50: - pr Sån!.

I sida. Kronor 80: - pr fån{.

Viå årsannorcering lömnas 20 ?1, rabatt
och dd 1f2-årsannonsering 10 I rabatt.

G "rnandtsBoktr)rckeri
Ernst H. G".o".rdt
Mästersamuelsgatan4S

Stockhol-.
Teleforer: l?9 19. Norr I l9 0t

Sp""ialitet:
Illustreraåe Katalog er

.B ok" erk
Tidningar . Föreningstryck



"Hon gör ett gott intrgck. . . . ."
tänker den unga damen. Därför får den unge mannen företräde framför sin granne, vars yttre

vanprydes av dålig hy.

Det personliga intrycket spelar en stor roll i det dagliga livet. i affärer, vid knytande. av be-

kantskup.r', uid .tr"iin"ndel att vinna en god anställning. E" ftitk hy med dess prägel av hälsa och

kraft har lika stor betydelse när det gäller en man som för damerna. Alla vinna på att äga en

sund hud och en oklanderlig hy.

Det yppersta medlet att vinna och bibehålla en frisk hy är att taga Elfströms SVAVEL-
f:anfVÅL N:o I till sin daglige morgonkamrat._ Den rinar -nämligen .porerna fullständigt
fiän du*- och smuts samt undärlåttar därigenom hudens ostörda verksamhet. Finnar, pormas-

kar etc. tager den bort på ett enkelt och naturligt sätt därig-enom att den underlättar porernat uPP-

gifi "it [ärtfa." 
"rröndringurna 

från kärl och vävnader. I d.tt lödder ing-a b-1. a' tjära oc.tr-svavel

I- ft"nr" seclan urminn., iid"o välkända hälsobringande hudmedel - 
och därigenom tillför den

Lud.n j6t de ämnen, vilka oskadliggöra allt, som kun g"no* retning vålla sjuklighet av olika

slag i huden.

Rena porer -hudens hälsa.

Saljesöveralltä I kr.

II

Ettsln0ils lEltlllslm ilBnllt,
GEFLE

fr71
".r.. I

o ry,\
b
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