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Hembygden

ETT ORD TILL SVENSK UNGDOM
FORNTID OCH FRAMTID AV f'REDRIK NYI(/NDER.

och ruttet. Lev i nuet, för framtiden !

gande vår egen. Inser du vikten häri? Eller talar dr-r

ännu med förakt om bakåtsträvarverksamhet ?

Du svarar helt obesvärat: Följ med tiden ! Motsätt
riig icke utvecklingen !

Jag genmäler: Du tr-ckes ej förstå mig. Tiden är
så tarvlig, att den icke är värd att man fö1jer med
den. Den är hänsynslöst roffande, hejdlöst vinande,
idealmördande. Stanna i besinning ! Gå icke i flock
och farnöte, välj självständigt din väg! Bliv icke
tidsandans slav, bliv dess herre ! Bliv herre över dig
själv, född i en dålig tid ! Bliv det genom att sätta

kas. De äro både goda och onda. Vem är icke en

rätt utvecklings vän ? Öppna luntornas pärmar, låt
de visa stämmorna tala.

Nu ser du beklagande på mig och ropar mig rakt i

sitt land, sin frihet. Jag håller dem i ära, vill sätta

dem som förebilder f-ör det släkte, vilket nu i dåd-

löshet och flabb växer upp. Deras exempel ha hän-

förande makt. Må de gå igen ! Må de förnyas i nu-

1är ! Saga kommer att säga. I hedenhös sades en hän-

delse fiån man till man, innan den upptecknades'
Kraftord om kraftgestalter. Dessa berättelser hand-
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allt det tr1-ckta liram, som bjucles dig av massfabri-
kanten, vilka falskt kal1a sig kultr,ubringare ! De äro
tankekräk, skaclediur, r,ilkas inställsamhet icke kan
r-ädda dern från förkastelse. Läs ej allt, soir lr,rktar'
1'rycksvärta ! Skönlitter-atriren har blir-it f ullittelatr,u.
Det bepr-isade aktuclla har föga vär'de, f ödes ena ögon-
blicket, c1ör det anclra. Knäb«rj ej för- dagsländan,
men benncl:-a örrren, som flög i giir oclt fh-ger i rnot-
gon !

Lzis r.nr tologi. saga, här,d ! Där möter tlu ttudret,
ii.rcr.rt-rie't. tleir gatfulla händelsekedjan. Din fantasi

- "Krlckic-rcsningrn", r isst ska 'a11 \'ara me piL

de!....
Det farrr.rs intet annai r-al. Tag nråste ti11 sist ge

efter- för' cle enträgna påtr\-cklrilrqai-na. allra helst som
jag länge, men hittills förgär rs, r'äntat på ti1lfä1le att
få bevittna en såclan tilldr-agclse. llöklintaborna ha
nog mecl levandc känsla skilcliat förloppet, clels i den
form rle gamla minnas det från sin barndom, c1els

sådant det nr-r framträcler, secian clen vackra seden
för omkring tolv år sedan återupptagits i en gestalt
som nog i clet r-rär'n-raste motsr-arar' <len ursprungliga.
\{en dcn mest åskådliga framstälhring kan som bekant
inte ersätta ett ärs1'na bevittnande, iir-en om verklig-
heten iblancl har en böjelse att bedraga förväntningar--
na. - Den här gången meclförcle ernellertid själr,upp-
levelsen ingen som hcist n-rissr'äkning.

mättas mecl härligheter. Folköclen äro sä1lsamma,
aldrig tr-åkiga, lren spännan<le, häpnadsväckancle, du
lever mecl i allvar- och skämt, t1- historien har ocit
sin dråpliga humor, dr-r uppfriskas till clen grad, att
clu utropar: Detta är r.ärdig läsning för en svensk !

I,Iatelien förtr-äskar, men föranclligande ger l1-cka.

Höj clig, svenska urrgrlom, i ancllighet ! Bliv ett här-
ligt f rarrtidsfolk, ljust i -sinnelaget ! Gå hela veckan
i srindagsll.nne ! \/äx hälsoroclnande i minnenas stär:-

kar-rcle sol !

Så gicl< jag i söndagens stillhet och ljus c1e kända
stigarna ijver gärc1en och hagar bott till b1'n nordväst
om Storsjön, där- kryckegranen nu skulle resas pir clen

blivancle brr,tclgummens gårcl. (Seden för-eslttivel näm-
ligen här, att "kr1,ckan" r,icl första l1'sningsdagen le-
scs fr-arr-rför bruclens hsm - och som här också hacle

skett - och clen anch'a eller tredje framför brud-
s^t1m1.re1rs. Det gä1ler alitsår att vicl varje d1'likt ti11-

fzille uppsöka tr'å tvillinggranar, eventr,rellt -björkar.)
Ålltefterson.r jag nalkas målet, ökas nr-r de vägfa-

rancles ar.rtal, och man behöver inte spörja efter an-
ledningen ti1l clen osedvanligt lir,liga trafiken. Cl'k-
lar-na sn-.a iörbi i långa racler; det är- ungdomen sor.u

r.n:rste :ika. meclan gamlingar och barn gå till fots, t1e

:enare hancl i hand i små näpna, ivrigt pladclrande
lrhu.rgor. Och var gårc1 står irr.r t1'st drörlmancle mecl

lii'älisblanka fönster, står freclsan.rt lämnacl åt sig sjä1i'
rnitt i sr-rerrdoftens berusniugstid.

Längst ner i b1'gatan är samlingsstället. Vilket r'ör-
ligt lir örer hela den r-ida fägår'den'! När- såg man
en dliik självmant san'ilad folkmassa utan föregåLende

oificiell inbiuclan till "stor sorlmarfest"; när förr-rn-

nacles man i verkligheten bevittna en ilylik åkta f ollt-
förlustel.e ntan vare sig kommittöet el1er "bcnägen
meclr-erkan" - framförallt utan teaterbönc1er: folk
sonr i all r'älmening ska förestiilla svenslt "allmoge"
av fornticl och nuticl ! - Nå, visst skymtar man också
I'rär' en del utklädda. NIen inte fler än sou hör' till
Iör att ge lämplig kr1,6ld" åt anrättningen. Där jagat
t. ex. en utklädd kärin,g i pilancle fart en pojke mellan
folkmassorna. Och här komma sjä1r'a "kära far och
"mor" rred sin "h)'mpel" (: pojkvaslter) värrligt kli-

a och l<rYckekö-
dd med ett blett
Alla dessa med-
utbYta förtroliga

KRYCKE S T.
ETT SOMMARMINNE FRÄN VÄSTMANLANDS SKOGSBYGD AV SZEN KJERSEN

T



och i lokträna
och man och
par e gå fram
äct Det är ju

gran (tvänne stammar med gemensam rotända).-Kryc-
Iat si.a1t numera vara livistad och barkad ända upp

t ill cle båda kvarlämnade topqruskorna' c:a 2 r,.," långa'
Förr skalade man i dennå trakt träden endast till

ungefärlig jämnhöjd med manbyggnadens kroppås,

,oJ H*.tuåe återitoden helt orörd, så att kryckan,

-*edcl från husets baksida, tedde sig som två natur-

täncla ljuset. Det rö'da, genorrlysande papperet ut-
formar en enkel välgångsönskan. I detta fall:

Johan och Hilda LYckönskas !

Den tvärslå, på vilken lyktan fästes, prydes cless-

utom före ...t ittg., med tr'å väldiga kransar med

instrurnetrtet. Klarinettblåsaren.... men se, är det

bygd.

Och så ibär det iväg under sprittande musik (Kro-

allt ändå mecl hela ståten. -Se här clen noggrant angivna ordningen i följet:
r. De två förriddarna, svartklädda, på svarta, pig-

ga hästar;
z. musiken i sin lövskrinda;

3. "kryckan" med sin körkarl, som sitter framtill
på granens rotända;

n; de åka i en

i år lövad, samt

6 d bakom sitsen;

6. eventuelit ytterligare "agera.nde"; samt

7. heTa raclen gemene "koxare", som under tiden

alli,mera ökas, tilli den omfattar mellan fem- och sex-
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m\rser och lcl- mtrt denr. clär cle sliritla fram .getronr
Llcn I'iliande kr_rra:.:open ! 

-iintligen irai l-:::_vckan blivit rest. Det gick efter
lirr,gvarigt ,lch r':.:-sair-ti arbete med iem par "saxar-"
och icleligl,. :a-<:::rsta "ir hej dåi !" I-zingt nerifr-årr
iLkrarna l::,r i. i ir-,mrnit mecl sina stenbör'clor för att
f i'lla gi-, ,,,u::. 

- 
Sk1 hög stäLr tr-illingstammen, r'ä1

clubbei: l-,'<:-u äir i:ikzisen bredvid, och sår ståtlig och
r':rcl,.': :::.: r r-:e \r'iga toppkronorna clunkla m«tt natt-
lrinlc:r. i--:r-::L plr, att det kommer- nl klang i rlr-rsik-
lIr-e:':r:r i: :,,- tic11 :is1'nen !

I',;: ,.r:-:.:ig kar-l äntral stegpinnarna ocl.r tiintler ir'li-
i.rn. \r.: -rau heiskinnarl irter nirtt r.n:rrl:en, utblinqas
-i-1 sr:: e:'- lc\e för brudfojket ocl'r mnsilten speiar
i ir il i i: '-'t --- .

::, :i:- :ögticiligheten ör'er, iLtminstone till sin "oiii-
cie .-:.' ,iel. \-i behör-a bara tillfoga, art ti;1 clen stora
gl-:- :r;r irilr oclisil en präktig logblggn:r<l ; och cliir ä-.

:rii -rcla gol\'et renfejat, \.äggstockar-rra r1öljas ar-
t.ir,:-kl-uskor- merl bär-riiar nedanför, harr,lklai rri't hö:';
rc(lzr:r. . . . Och nu kan läsaren si:i,i- fr-,;-'L.iiitrL | 

-lIcn. snälla ni \Irililintabor'. r arf ör .ka iri -1iii,:,1-

riet clär skr-or,liga, simpla bälgspelet innar.rför knutar-
na, r.råir ni har clen pr-iiktigaste, stilfullaste b-i.gc1er.nr,rsilt

på r.nånga mils orlkrets, cn lnLls;k som ingcnting heil-
r-e r-ill iin stän-rma rlpp e11 poislia elle-,'rals tiil en li-
\ an(le syängom efter högticlligheten 1lten som all-
rleles sjäh'klart inte rill fornerlizL äirta l<langer .genorrl
slik konltur'r-ens, soll acli'.tr-itt är ttntlcl rless (och
llö1ilintas) r'ärclighct. - liasi vi slia ir-rte slr-rta siL

här sur-nrodigt. i)et nriL i strillet bli onrtalat til1 hecler
för 1-rela rlen präktiga garr-r1a br-gden. att ttncler alla
rlessa tirnrnar som festetr 1;irgiclr, miirkte,r -, clen sior:t
folksLaran ingeu zrnnan sinneuas glädje och livaktig-
l-ret lin clen naturligt fra,mkallacle. - Och tletta iir-
ru;ihiinrla att riikr-ra soln cn lika-"å racker och ovanlig
iörctecl-*e som clet nu skildracle förloppct av en :iter'-
1rl)pstånde11 seclvänia c1äruppe i clen avskilda odal-
1» gr1en, clär kornknarrcns errsailrtta rratt-äte ur c1jr,rpa,

:o\'.rn(le r.narker- clenna gziug björls mig so11l det sistx
: eLt iagclt oclr ljrrst sotrttttartttiltttc.

' För'f. har avsiktligt lagt sig vinn oirr clenna ot.t.r-

.täncllig:r besklivning :iv kryckegranens utseende i föi-
hoppnir,g att hela den här skildlade sedvänjan på andr':r
!:å11 skali suritta till önskvärd efterföIjd.

ÄL
Landet med tusende öar och skär'

Danat ul har-svågols sköte

Ålanci, vårt ÄIancl r'år' Iiemb-vgd du är
Dig gåi- sär' längtan till iiiöte.

Fornglevars liunrmel i hängbjör'kar-s
,skydcl

Tiilja din tuscnårs saga.

Aldlig för'gäta vi fäclelnas b5,gd

\rau't li i iiär'r'lccl zin dla-ga.

A^.',DSSÄ
lr-J. GRI-\DELL.

N G E N
Skön. är' r-äi't -ii:.nri red fjär'dal och

suncl

Blånzrt al r-är'lju-.ir cl:rgi,i'
Ljuvt är' :rtt 'r'ancli'i-r i skog och i iund
I stränclelnas ):lor.r.unzinrle hilgnr'

lliclsonu»alstången ntot e.ftonr'ö:I sky
Reses av villiga händer'

Yttelst i utskärens fis'1.:aleb1-

Ungclomen vår'clkaser tänrlci.

Aldlig har' Åländska kvinnor ocli
r-nän

Svikit sin starrr och dcss är'a.
Ofled oss hotat nren segelvisst än
Flihetcns alr-sr'ätt vi bär'a.

Högt skall det klinga vår't svensker
språk

TaIa rned rnanande stärunra
Visa r,år' r'äg sonr en fianrmancle håk
Vist val vi äro herrnr:1.

BRÖLLOI S}IÄRSCH FRAN ÖSTERAKER.
1--L,:gt >ireirl:Ln -\relssorrs titsagc.r lzir clertna tttitLscit,

c.1ri r'ättuLie sa,l: g:rnS.lzlt. ha spelats sr-rtl brttcluar-sch
ifr-:1n l:il<talen t skirl,brrirltr-nzr ) i k-r'rl;an r icl dc gamia
ståtli3-a borrtil rrijll,rir. son i r-ing:iltersocltnaur:r lär' ha
varit uto!r.ror-cl,cntiigt ir;:aliiiu11a. .ll-anc1 \\iallanclet-s
nrarnglr t:Lr'krr- ni zLlillLrgtits liv c.,cl-r 1cr erne, fitutes err

sor-r fiir-estä11cr blr-rc1iö1jets hcr.nkon'rst f liLr.r 1<1 rltan i
Ostra \ringåkers (Öster:Ll.ers ) sockerr i)är' s-\'nes spel-
rrän och przist r-idantle fr-anrför br'ö11op-ståLget, ciär-ei-
ter br-ucl ocl'r bruclgur.n :ikancie. F-ijrr-iclarta hrr redau
:rnlänt tiil girrler mcd bucl orrr bi'ö11opst:igets ankonst.
lrf'rer- brucl ocl.r bruclgirm s\ nes en r.rildig r-ar1 ar' åkan-
cle oc1.r rirlancle gä-ster och pir förstugkr-isten står' vär--
rlen nrerl r'älliomstskåLlen, ttncler det att Llngdolral'na
roa sig rlecl att fvra ar. salutlianonen.

Som förricla1'e \roro i alln-ränhet c1e garlla htrsarer-
nzL-knektarna tingacle, solx (lagen och bröllopet til1 iir:tr

voro slrruriaCe i full para(l, med n1'kullrat t'cmtr-g ocir

.,'a11tr:LPPar- ör'er- sarllalna.
par.npig^t p:1 sanrma g:ing clet
lilisor-r-r lilten lrär nedan onr

l)ct r-ar- storvnlet oc.l'r

r-ar leltarrrle och fager-t,
rlclr spelas r'ätt.

E. G-r
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XÄcnA TANKAR oM DRÄKTERNA oCH DANSEN

Redaktionen stället sig här utom diskusionen t. v.

"Ungdomsringen" går kraftigt framåt. Förståel-
sen för dess arbete ökas i glädjande omfattning hos
utomstående. Ändoclc kan det ej undgå att förvåna,
att resLr,ltatet av ett träget arbete blir så ringa. De
gamla dräkterna skulle komma mera till heder, åtmin-
stone för festbruk, och att den moderna dansen något
undanhängdes från sitt herravälde. Ännu betraktas
bygdedräkterna av den stora allmänheten såsom ma-
skeradkostymer, sonr det r.ä1 kan vara 'r'ackert "att
titta på", lrren sorr det ej skulle kunna falla denna
allanänhet in att själv skruda sig i. Och danserna äro
lysligt vackra och käcka, men de äro ju ändock bara
till för uppvisning och icke för bruk i balsalonger.
Och tänk vilket anbete, vilken excercis att 1ära sig
den !

Dräkterna.

De värsta missförhållandena äro föijande:
r. Det finnes inga regler som bestämma, vem som

har rdtti,ghet att ibära en viss dräkt. Om bygdedräkter-
na åter skola komma till heders ute i lanclet, så måste
al1,mogen känna, att dräkten är ett hedersplagg, en
rdttighet, en förond,n,, att den är någonting, som till-
liommer en viss trakts innevånare, för dem att ;bruka
,och vårda. NIen då duge5 det ej för vilken som helst
att hliida u,t sig tiTl skånepåg eller dellboske eller lek-
sandskulla.

N,u hör jag iravändningen: "Då skuile ju många
av oss alls ej ha rä,ttig'het att bära någon ,bygdedräkt."

Därpå vill jag sval'a: De flesta stadsbor hava sina
rötter på landet. Bestämmelserna borde kunna av-
fattas så, att allra flesta skulle kunna ha rättighet till
r-rågon dräkt. NIen någon ordning måste clet vara.
Och de, son, ändock skulle bli utan, de äro sedan mån-
ga generationer stadsbor. De äro ej alls efter den
friaste tolkning-allmoge och. ha'"'o ingen rättigltet att
hliid,a ut sig i, allmogens drähter. l,Iå de bära frack
eller srnoking på högtidsdagar och kavaj i vardagslag.
Här måste saken gä före personen.

). De dräkter, som bäras, mäste ouillleorligen aar«
ähta. Detta är ej fallet, trots att jag vet, att "Ringen"
ivrigt arbetar clärför. I4en allt fortfarande finner
man, t. ex. vid (Jngdomsringens kongresser ( !) dräk-
ter, som t. o. m. på långt håll synas vara falska, som ej
bäras dktigt med oriktiga färger och stoffer, illa på-
klädda o. s. v. Man borde ej av falska hänsyn draga
sig för en påpekning om saken. I nödfall skulle bä-
rarna ttttitta's ! Men det är verkiigen någonting att
hoppas i denna väg, så 1änge t. o. m. hentslöjdsföre-
nirug'orna gå före med dåligt exempel?

3. n4an strävar för variation beträffande bygde-
dräkterna. Jag vet, att det är svårt detta, och att man
i rnånga fall får vara glad, om mafl kan plocka ihop

så rnånga plagg, att man får eru fullständig dräkt. Men
i sådana fail borde man ej draga sig för en försiktig
och pietetsfull u,taeckli,ng av dräkten för olika bruk,
Dräktskicket bör ej betraktas såsom någonting er:

gång för a1la fastslaget. Även på jorden har föränd-
ringar skett !

I många fall är det också så, att möjlighet till varia-
tion finnes som användes godtyckligt. Såsom exem-
pel Skedevi* kvinnodräkt. Till denna användes två
slags h,uvud,bonader, huvudduk och lbindmössa mec
stycke. De användas nu utan all åtskil1nad. "Mar
kan ha vilket man vill." Och dock är det tydligt, at1

bridmössan och stycket är det högtidligare plagget
som iborde reserveras t. ex. för bröllop och andrz
utycket stora fester. Huvudduken är det vardagligart
plagget. Liknande förhållanden kan man helt säkerl
påvisa för de flesta av våra bygdedräkter.

Hur skall lnan nu kunna åstadkomma en förbätt'
ring i de ovan påpekade missförhåliandena? Jag skai
tillåta mig framlägga ett förslag. Förslaget går i kort'
het ut därpå, att "lJngdomsringen" skulle utarbetz
regler för de olika dräkternas rätta bruk. Dessa stad'
gar ktrnde lämpligen antagas w distrikten och f oststiil'
I,os av "Ringens" styrelser. De borde 1ända till efter'
rättelse åtr-ninstone för "Ringens" medlemmar ocl
skulle helt säkert så sn-råningom bliva normgivandt
för dräktskicket runt om i landet. Stadgarna skullt
givetvis tillhandahållas i bokhandeln, av lokalorganisa'
tionerna, av hemslöjdsföreningarna o. s. v'

För att visa, hur jag tänker rnig saken, följer här

ett litet utkast till dylika regler.

, REGLER
för X-sockens (härads o. s. v.) mans- (kvinno-) dräkt
Antagna av N. i{. distrikt d. 0000. Fastställda av styrel
sen f6r Svenska Ungdotnsringen för Bygdekultur d. 0000

§1.
Rättighet att bära X-sockens (härads o. s. v.) mans

(kvinno-) dräkt tillkommer:
,a. Petsoner, bosatta i - - -b. Per:sonet, födda i som ej åro ttg'rukti'g

bosatta inom ort, för vilken fastställts annan dräkf,.

c. PeLsoner, vilkas föräldrar (eller endera av föräld
rarna) äro födda i - - -, och sedermera ej flyitat til
ort, för vilken annan dräkt fastställts. .

Amm. För sådana or
fortfarande vårda sitt d
vara avgörande. Att
vara uteslutet!

§2.
X-sockens (o. s. v.) mansd::äkt består av följande de

lar: Här följer en detaljerad redogörelse för de olikr
plaggen, helst med mönsterritningar (som gå att sy efter!.
och med föreskrifter om plaggens rätta bruk.

x I östergötland.
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§3.
I de fall, då dräkten omfattat många olika plagg och

en rik etikett va::it rådande eller kan upparbetas, iafogas
här en "Dräktalmanacka".

§4.
Bestämmelser om ändring av stadgarna o. s. v.

Dansen.
Folkdanseraa äro nu uteslutande uppoisningsnutlnwr.

Då någon folkdansförening eller dylik sammanslutniag
anordnar ett offentligt samkväm, så består dansen alltid
av två från varandra fullständigt skilda avdelningar, dels
u,ppaisilngwzd,, som huvudsakligen bestå av utomordent-
tigt väl inexercerade l<adriljer med sparsamt instriidda
svårare pardanser, och dels den allmiinna. dnnsen- Detta
är enligt min mening fullkomli,gt f elÅktigt. Tag upp även
de enklare pardanserna vals, hambo, mazurka och polka
på uppvisningsprogrammen, så att vi få se, huru de rätte-

ligen skola utföras, och släpp lös även kadriljerna till all-
mänt bruk! Vad gör det, om deltagarna ej äro klädda i
rött och grönt eller om de ej taga stegen precis så lika
som ett gardeskompani. Huvudsaken är ju inte färgen
eller det tekniska utförandet, utan deltagarnas nöje! Jag
ber alla, som voro med, erinra sig stämningen på sam-
kvämet i Göteborg eller på avslutningsdansen på dans-
banan på stora gården! När vi togo danskar och norr-
män och ålänningar vid händerna och ryckte dem med i
kadriljerna eller när norrmännen skulle lära oss "Ormen
lange". Inte gick det så bra precis, men nog var det hun-
dra gånger roligare än uppvisningarna! Så skall det
vara!

Ja, detta var nu mina tankar. Jag skulle vara glad,
om jag kunde åstadkomma ett meningsutbyte. Jag vet,
att många dela mirra slmpunkter, men också, att många
ej göra det.

Stockholm i mars 1924.
Haluar Rheranet.

AN
DANSLAG

VA RML N
CKT

DSK
A DANSER INÖFYRA NYUPPTÄ

Som känt är äga vi här i Värmland ett stort antal
vackra folkdanser, vilka på sista tiden förts fram av
en hel del goda danslag. Ett av de mest energiska
av dessa torde vara Jössehäringarnas i Arvika. Detta
danslag icke blott dansar de gamla förut kända utan
försöker även );tteriigare utöka prograrnmet s'enoln
att rädda från glömskan, de förut icke framdragna,
ute i bygderna ännu kr.arlevande resterna av folkdan-
ser och folmusik. Således ha de duktiga dansarne i
Jösse härad på senaste tiden upptecknat och inövat
icke mindre än fyra helt nya danserr.i1ka kunna hän-
föras till gruppen "gillesdanser".

Från Köla socken är en gamrnal dans upptecknad,
som går under det lustiga namnet "Ska,raa". Nam-
l1ets ursprurlg är icke rned visshet känt, men av själ-
ra dansens id6 att döma, torde namnet komma av
"skarya på et förut erhållet rus". "Skarva" dansades
av två män, entrigt tltsago deltogo även kvinnorna i
dansen. Stående på ett ben mitt emot varandra med
ett fyllt supglas emellan sig (två glas torde även ha
använts) svänges det andra ,benet framåt och bakåt
medan kroppen sänktes knyckvis vid viss takt i musi-
ken. Den som nu var säkrast i att hå1la balansen
erhöll supen. Efter denna tur skedde omdansning
rned mazurkasteg. Nlusiken till denna typiska gilles-
dans är även upptecknad i Kö1a.

En annan gillesdans mecl det underliga namnct
"Skägg i loppa" (på sina håll även "Skävi loppa")
är upptecknad från Rexed i Gunnarstorp. Denna
dans är en parodi på den svenska hallingen och dan-
sades av kvinnorna sedan männen dansat hallingen.
Ursprungligen har dansen säkerligen haft flera turer
fast endast två äro bevarade. Dansen gick så till, att
kvinnorna ställde upp i en stor ring, togo ett tag i
kjolens underkant, bakvåden och framvåden, varefter
kjolen drogs upp så att den kom att likna ett par
bysor. Musiken är polka.

A
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"Dansa på strå" är en tävlingsdans från Jösse hä-
rad, upptecknad av allmogespelmannen Oskar Enik-"-
son i An-ika. Fyra strå läggas i kors på golvet, de
dansande, fyra stycken, hålla varandra i händerna och
hoppa ör'er stråna med korssteg. Musiken år fyra
fjärdedels takt.

I Eda socken har danslaget funnit en dans jämte
musik, benämnd "Fingerpolkan" snarlik "Kla,ppdan-
sen" från södra Sverige. Den är en polfl<a med figu-
rering och karaktäristisk för Jösse härad.

I detta sammanhang kan meddelas att den berömda
"Jössehäradspolskan", eller som den kallas här i värm-
land "Jösshärspolskan", dansas på Skansen heit olika
än av jössehäringarna själva. Det har tvistats mycket
om vilka som ha rätt, fast det ingalunda torde vara
svårt att avgöra. Då Darhlgrens "Värmlänningarne"
år 1846 antogs till spelning i Stockholm besöktes våra
trakter av en dansmästare, som utan förståelse för
det ursprungliga i icke blott denna utan även andra
värmländska danser, gjorde skisser och inövade dan-
serna. Den Jösshärspolska, som nu dansas av folkets
barn, vilka ha såväl tradition, förståelse och noggrann
inövning är ju helt naturligt den rätta. Härom kan
ju knappast mer än en verklig mening råda.

Jösshärspolskan, som kommit drrekt ur den gam-
la slängpolskan, har säkerligen icke från början haft
det s. k. Jössehärskastet. Detta har tydligen komrnit
till så, att då några i glädjen gjort ett "kytt", och
siL har en annan velat vara värre och till slut kom
klackarne i taket ,och Jössehärskastet var färdigt.
Själva kastet och hjulningen solrr moment i dansen
har varit olika i olika byar. I våra dagal finnes väl
knappast någon "livad Jössehäring", som kan få ltlac-
karna i taket. De duktiga Jössehäringarnas danslag
är dock inte långt ifrån toppunkten.

Frykdalspo jleen.

o
ÖSSEH
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Ja sitter på min farstnkvist
å sir i Esskogsglänta,
hur svarta mörn dä cl-r'ker öPP

på himlens östra mttr.
Di tätnär' å di tornär sej.
ja sir, va en kan väuta,
ett bättre öskrär. ja ja nren,
rnä regn å hagelsltLrr.

Än lyser r.ackra lita mörn
ve västra hin-rlaranna,
åv solas gu1l förg1 lles grant
en karrt år' mörnas r'ägg.
llerr sola sli.r'ttrttres tuer ä rner
11ä l'ön-rmer stänk i sanna,
å blåst går- franr i täirpa mi
å ruskar i mi hägg.

EV
SMAL AV W'ALD. W

Dä blir- så t1'st, att n.rinsta knätt
hörs ännu öpp te stuga,
en hör hur hästen hasar sej
r-r.rot spilta av å an.
I'Iä separatorn ner i bon
nu slarnrade rli fruga,
nu hörde ja, att drängen nös
r.rer i n-ritt trägåisiann.

I. srala far mä hasiit i'in
in nnner stugans eatel,
nr-r f allcr tunga droppar ner
f rån himlens s1-arta iak.
Nu skl'nnar fölke inomhus,
clä börjar "65x 51-21'sl" -i-ru biecka dä - å nu igen,
nrcn än hör-s inge brali.

R
LÖö

Dä ä fäll tiäst å clra sej in
hak rutera i kammärn,
för hagelskuren redan slår
rnot skrällig för-rsterplåt.
I ett i ett det bleckar nu,
när Thor går fram mä hammärn
mens reg'ne strömmär ner ur skr-r
sorn jättekvinnors gråt.

Åt norr nu mörna segla bort,
cli ch'as åt sjön så sakta
allt längrc blir imillan blixt
å. dunder omiger-r.
Dä klarnär mer och mer i nör:
nu kan en allt betrakta
dä åsliväre vara slut,
fast regne skvalar än.

s
DIKT PÅ N

>i - nu ä sola här- igen.
Bak lita rlörngardiner
ho skiner fi:am, fast åska går
ir mulh'ar sn-rått iblann.
Ren svala farit ur sitt bo
å g1'num lufta viner,
mens husets fölk på n-r'tt gått r"rt

te frilt å trägår'slann.

\og ä fäll åskevär branog
lik r','e,Jen iros e is'innä,
clä stolmar fram mä blixt å clirn
nren svinrrer lika lätt,
När m6rna farit så sin kos,
r1ä ä br-a sr'årt te f irrnä,
att dä r'a nöcligt mä sånt brak
för töckerr uschel shvä1"1.

Per På Heo.

Oljemåloing av llarkus Iarsson (i r-ationalmuseum).
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(Forts. fr'. föieg. r:-..r
llanncn ater. hl,ie l-ei .-:: s.::-

ber'äl<nat, z'.tr .h:.1 .ku.-e -'a er: iei i..i-
ä19{<öttet. Sin sä1,:.a plat: iäl.raie
h:rn euellerticl icke ännu. \ägon
röun kunde dock inte koruma ifi.åge
för' den natten. Han lossade sitt
själr-tagnr. band och satte sig nrer.a
fritt på en gren, tänkar-rcle på sin
färd: cless ändnnråI ocl-r ut,qiktei.n:i
för flaugång.

Innirn vi följa lronorr härvicl, vilja
vi bekantgör'a jronom för lä-sar.en.
Han hörcte till en starr, -:orn harle sitt
l-iem på åsalna i Tui.inge. Västel-
ifr'ån hz."cle utänniskornl inliorunrit i
socknen padcllandc i bå.tar. av ur.häl-
kzrcic :talrulzrr'. I)et ','al länge, länge
sedal cless, och endast sr.aga zuin-
gal funuos hos clei ciå r'i-.r.ancle släk-
tet o,-,r der-r för'sia bebyggelsen på de
hög.:f1 ltlintalra.* Nu fanns llrrcket
r1rel'a a\- beboeligt l:rnd. Länge h:rde
stiL»'rurcn haft sin boplats på g.rus-
åser-r i'iri nuticierrs Belga. Sjö:, Tu-

:'a

Men när' han nalkade-" den låglända
malk, övet' vilken den nya landsvä-
gerr ru löper. och son-r till för inte så
1änge seclan kallacles FjäIlängen, fick
han plötsligt irör.a människolöslör..
Hastigt satte iran sig i säkelhet bnk-
om ett idgre"nssnår,. När. ljudet al'
röstelnit varlten nät.ntticle elIel fjär,-
ruilcle sig, för'stcll Björn, att det konr
fr'ån rnzinniskor', so»r :lagit Iäger,.
tr'ör'siktigt srlög och kriip han nu
närnrzu'e och fann, zrtt ett itntal trän,
sonr iyclligen vai'it på jakt, nu lagb
sig till vila på cn liten plair i skogen.
De äldle sutto eller lå.qo, men dc
yngle loade sig Dtecl a.tt pr'öva v:ui.
nndlas krafter', r,ighet ellei. påpirss
lighet genont no13' siå r,å.ldstrrtrna Ie
kar'.

\/ad liol)l väckte B jör'n s nnclLrn
vzrr', iLtt även tr,å kvinnor. 1'olo tlecl
i -.ällskapet sa,rrt deltcgo i lekalntr.
I].^ttzr senale blukade kvinnorna dät.
henrma aldlig g-ör,n. Båda flickor.nn
voro trllt annat än för'aiitliga ilot-
stånclale, och nrer' än en 5,,ång ]jö(i
en rungancLe sklatt::alva, clå någon
luv de unga r-nännen stöp i backerr
f ör' ett ki'aftt:rg av de:1. Det v:rr'
t},dlig't, zrtt inte nrins-:t cle äldle män-
nen harie nöje av cn dvlik utgång.

* Ett r.rir.rne fr'ån clenna första be-
bebyggel-.e hittecles för' några år' se-
dan ar- en nuraia.ncle elev i Söcler-
tälje 1är'oi'elk. Det utgjolcles ov en
yxa, va1': fot'»r clocli ft.r så dåligt
utdanad, ztrt tlekan kur-rde r'åda, om
fynclet utejo.'clc en ar. nzrturen un-
der'ligt tillsiiapa,cl sten.

-:::=:-. :itr- rl-tt :-:e:-- ',--.:. eu rik aV
Ji:--a-'el. .är-. r:i.,f; e: 1-»peili3. fisl<e-
1'.ets och cien sio:.:,:.,i,i:i åsen i norr.
.kvddacie l:o: l.iorir-.::s:o1.nren och cle
ännu obehagl-gi:r'e Lt::ai-cn i:r- anch.lr
r-i.l lIäl:rlr-ikai boencie .::i:.rlrnrri.r.. Ett
säclant anfall jtricle e:,.er:elttrl ägt
lur.lt för' någr.a år. setian. llånsir ha-
de fallit i stliclen; uen ännu lleliL
hacle sld.pats bolt till ti.äiclonr hos
seSr'a"ina. Eftel clen tiden hale Bjiii,-
na1'na, -"å liallzrcles stantrten. 111-ttat
n'rcra åtsöder och bodcle stunciorr vitr,
Nykvaln, stundonr r-id Er.okr-lln.
l)en ,ctola Höknrossen r.al. clå €n f-ik
av Yirgcn, som även avbör'cir.,cie sitt
vatten gencnr Kr.åkhoppedaler.r till
Långsjön och \rr.llingen och ir:ke så-
so',r nll genom Tulingcärr r.i:i N1-
I-1-;11'11.1';l

Björ'n l-rette även den turlle ltlnlcn
sjä1r'. Fr'ån stantnrens nu\-.l1,ln(11
tillhåll vid Blokvam hrcic hu:r eu
dag för' någla veckor scclzrr-r ltcgir-it
sig uteftelåsen södelL;i, alklcles .orn
nu. Dlivfjädlarna då vclo enb:,-rt
nyfil<enl-ret och äventylslystnarl. I
början hade ingenting nrär'kligt sliett.

r,<:3 En bland äldt.e turir..gbcl al1-
lnän tro är', att Yngen haft utlopp åt
detta hå11. Genomblottet or.an N),-
ll,a.lr-r skulle va1'a glävt.

t.

Sär-kilt fäste ,sig Eiör.l ticl derr
enir i1v kvinnorna. Lika ntör'k och
strtt i växten -qont clen urrch'a vzrr., liku
ljus oc1-r leslig vat' Ccnnr. R:rk ocir
stolt gick hon »tot sin antrgonist
och, när' c.lenne soli ofta-.t fick bit:r
i gräsct, lr'öcl hennes sklatt så lev-
laclsfliskt och uta-n elakhet, att
tsjöln aklrig t.r,ckt sig hör'a njrgot
cI1,1iht.

IIfter en stund ch'ogo fr'äurlingtrr'-
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na bort mot sydost. Troligen tili-
hörde de någon stam, som bodde vid
det stora havet österut. Sedan Björn
vilat över natten på samma sätt vi
förut skildrat, begav han sig hemåt.
Bilden av den unga kvinnan kunde
han emellertid inte komma ifrån.
Om natten drömde han, att han såg
henne kämpa och segra och att han
deltog i hennes klingande skratt' El-
lel också såg han henne vackla för
en alltför stark motståndare, sk;m-
dade till hennes bistånd och fick av
en av det främmande folket ett slag,
så att han tun.rlade och föll 

- 
i sin

stråbädd hemma i kojan. När han
var vaken, var hon ständigt i hans
tankar. Han hade redan förut varit
medveten om att han var lnan, men

den känsla, vi nu kalla kärlek, hade

han aldrig förut hyst.

Men hur skulle han kunna vinna
henne? Så vilde han var, kände han
henne stå så högt, att han inte kun-
de tänka på något våld. Och för öv-
rigt, skulle sådant lyckats? Skulle
han kunna rycka henne från hennes

stamsläktingar? Det gällde kanhän-
da, ja, troligen hans eget liv, inen
han måste försöka.

Allt det där tänkte Björn På, där
han satt i eken. Han hade så när'
inte kommit att ge märke till en räv,
som försiktigt smög sig fram för att
få en läckerbit av den dödade älgen-

Rävarna hade inte de bästa dagar då

för tiden. Alla de större ::ovdjuren
vor:o deras dödsfieniler och föraktade
icke alls de små läckerbitarna på de-

las bord.
Men nu stod solkonungen färdig

alt återkomma. Morgonrodnadens
strålar lyste övel nejden, där dag-
gen glittrade från blad, barr och tu-
vor, bådande en ny vacker dag-

Björn skyndade ned och granska-
de vargalnas verk. De hade sin va-
na likt huggit för sig jämte blodet
de ädlare inre delarrra. TilI sin
glädje fann Björn dock, att flela
köttiga delar återstodo. Hade han
inte skrämt bestarna skulle även des-

sa ha strukit med.
Visserligen plägade Björn i van-

liga fall clärhemma inte gärna äta
färskt rått kött. Nu tvekade han
inte ett ögonblick innan han n.red

tänderna högg in på ett rned Yxan
urhugget stycke. Ett par andra bi-

tar stoppade han i sin ficka och fort-
satte så vandringen mot det efter-
längtade målet. Av förut antydda
skäI var denna emellertid mycket
mera villsam än under förra dagen.
När andra kvällen kom, märkte han
väI, att han närmade sig bebyggd.a
trakter. IIan skymtade något, som
han trodde vara en sjö, men kan
kände sig trött och tog därför även
nu nattvila i ett träd.

Tidigt följande rnorgon var han
åter på benen. Det dröjde inte län-
ge, förr än han befann sig på en
för sörurländska förhåIlanden betyd-
lig höjd med vidsträckt utsikt över
ett större vatten. Det var Sandstu-
guhöjden'vid över-Järna kyrka han
stod på, och vattnet var den grunda
vik av Littorinahavet, som utbredde
sig över stora delar av Järnaslätten.

När Björn hade kastat blicken åt
väster, fann han att strax nedanför,
där han stod, utbredde sig en ganska
betydande boplats, där: nutidens Ene
ligger. Björn, som förut stått gan-
ska öppet, skyndade att dölja sig
bland buskarna. Där nere rådde liv
och rörelse, och det va:: väl detta för-
håIlande, som vållat, att han icke ge-

nast blivit uppmärksammad av män-
niskor eller av de kringspringande
vaksamma hundarna.

Det var troligt, att här fanns den

kvinna han sökte. Han hade ju icke
funnit någon annan boPlats förut'
där hon kunde höra hemma.

För att erhålla bättre utsikt över
lägret drog Björn sig krypande, näs-

tan krälande på magen mera åt väs-

ter:. I en grop rned hahtäta buskar
frarnför fann han en bra sikt över

boplatsen. Ilan märkte nu, att bY-

folkets brådska berodde På, att de

volo sysselsatta med tillvalatagandc
av fisk, som de med nät av senor

fångat under natten. Fångsten hade

tydligen varit riklig och hundarna
fingo sin rundliga andel därav. De

hade föIjaktligen icke tid att iakttaga
vad som försiggick uPPe På backen i
nordost.

Björn tyckte sig igenkänna några
av männen från lekplatsen, men in-
gen av de båda kvinnolna såg han.
Jo, där sl,ntes verkligen den mörka
flickan, som kon med ett kärl fyllt
av Jisk. Den han sökte kunde han

däremot inte finna. Han kände sig
modfäIld. Inte blott över att hon ej
syntes därnere - att hon fanns där,
var han nu säker på 

- mer över
den svaga utsikter, att träffa och
vinna henne från en så manstark
stam.

Då öppnades dörren till en hittills
sluten koja och ut trädde just den
väntade. Hon hade i händerna ett
par klumpiga vattenämbar, urhål-
kade ul trädstammar. Sina steg
styrde flickan utefter höjdens västra
sida och det var tydligt, att här mäs-

te finnas en källa. Björn skYndade

sig att än krypande, än nedhukat
springande genom småskogen följa
flickans väg. Nordväst om höjden
utbredde sig en sumpig slätt, över
vilken ängsullen utbredde ett snövitt
täcke, varför platsen erhållit nam-
net Ulldalen-

Vid dalens östra kant frambröt
och frambryter än i dag en klar käl-
la. Elur torr en sommar än kan vara,
nog skänker den källan en härlig
dryck. Flickan tiijde sig ned för att
ösa upp vatten. Björn såg det, tY
han hade nästan lika fort som hon
kon.rmit till stället. Eann höll sig
dock fortJarande dold, därför att
han var villrådig, hur han bäst skul-
le nå sitt måI. Att bortföra flickan
med våld, ville han inte gärna, kan-
ske det även skulle visa sig omöjligt.
Inte heller kunde han vänta, att hon

själwvilligt skulle följa en alldeles

fråmmande man.

Flickan hade hejdat sig i sitt ar-
bete för ett ögonblick och stod för-
sjunken i tankar. Plötsligt ryckte
hon till och hennes vackra drag för-
wedos av den största sk::äck.

"Nej, nej, bort!" roPade hon rnot

en lång, svartmuskig karl, som kom

frarlrusande På den väg, hon själv
nyss passerat. Uttan att bekYmra

sig orn hennees rop skl'ndade denne

till källranden, grep flickan om Iivet
i det han skrek: "Nu har iag dig än-

clå. Nu skall du inte sliPPa undan".

En envis brottning uPPstod nu.

Flickan var så stark och vig, att hon

inte utan vidare ville giva sig. Men

hennes motståndare var också vig och

mycket starkare, valför utgången

säkerligen inte kunnat bli mer än
(Forts.)
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TRANAS.
TratztZs den J0 okt.

f'r'år-r ett samrlantläde å stadsfuil-
mäktiges sessionssal med bestylelser,
för den stor:a ungdornskongressen i
Tlanäs nästa sommar meddelas föl-
jande.

Bestylelsen, soin består av ett 40-
ta1 pelsoner', l-rälsades välkomn-ren av
E. Kåg6n, vilken utsågs att leda för'-
handlingalna. Hl I(åg6n lämnade
därefter en redogörelse föl Sz,oisÄ'«
trngclorrtst,ingen lör bylldekultur, .vil-
Iten står sonr kongLe-ssinbjuclale, samt
gav även en :.'edogör'el-.e föl kongre,.-
sens on-rfattning, vilket li tidigale
varit i tillfä11e ournämna. Så konr-
t-nel Svenska ungdomslingens sanrt-
liga avdelningal att deltaga; Sam-
fuldet för' hembygdsvår'd, Svenska
hemslöjd.sför'eningens riksför'buncl,
Iliksför'bundet för' svenskhetens be-
valande i utlandet, Nordiska rnuseet
i Stockl-rolm, Kulturhistoliska iluseet
i Lund, Föreningen Nolden, Svenska
Tu.ristför:eningen sailrt hembygds- och
r.nuseieför'eningatnzr i östelgötIand
ocir Snråland, inbjudas.

Dessuton-r ungclomsolganisationer'
fr'ån Norge, Danmalk, Finlancl,

-i1and, Fäi'öalna.
För att gita r.,år'a läsale ett be-

glepp om denna kongle-ss' omfattning
nä.nrn:r vr en i cletta hänseende bely-
:ande cletalj, nämligen utspisnings-
l-ristolien. ]Ien jra:: att beleda sig
på .rtt sery-.1'a 1,00 pelsonol vid vsr'-
je nråI. Detta komurer att ske rrecl
hjäip av plovisoliska köksanordnin-
gal r-id Ternishallen och sei'veling i
hallen och stör'r'e cii'l<ustält.

Bestl--r'clsen godkände för sin del
följande uppgjolda iö;slag tiIl pro-
gr:4111 :

F retl« 11 .

Kl. 10 f. ru. Konglessför'hancllin-

Ioilils

)<)

garna tzrga sin bör'jan. Lokal: Cen-
tlalskolans högtidssal.

Kl. 5 e. m. Gemensam middag ser-
relas i Tennishallen.

KI. 8 e. m. Mottagningsfest i
Tennishallen. Kort häIsningstal av
stadsfulln-räktiges ordförande. Börs-
dilektör I(urt Belfrage häIsar de oli-
ka nationernas leplesentanter vät-
koirnr, därefter svarstal av deras ta-
lesniän. För'edrag av Fabian Måns-
son. llusik av Tranåsscouter.nas
tr:u-.ikkä1. Sång av en -qtörre Tt'anås-
kö:'.

Ki. 1U e. r'u. Genensamt san-rkväm
i Tenrishallen.

Li.rcl.u1r.

K1. I f. m. Geo)ogiskt för'ech'ag or-n

Tranåsb5gden hål1es på Eknialks-
be.'g av kapten T}rule Filen.

Kl. 11 f. m. Set'relirs ger)rensanl
fi'ukost i Tennisilailen.

Ki. 12 nidcl. Sanriing sicl Tlanås
hamn i och för' utfärd ä siön Soln-
nlen. Fälden går' för'st till Rom:rnäs,
däreftel till Svalberget och så förbi
Blandsnäs tiII Tolpa och åter till
Tlanås.

KI. 5 e. m. SeLt'eLas gemensatll

nriddag i Tcnnishallcn.
I(1. 6 e. m. Samling vid Tenni's-

irallen, varifr'ån t-ttar'.'ch till Idrotts-
platsen.

K1. 7 e. m. Stor friluftsuppvis-
;'ring i foll<dansel å Idlottsplatsen,
nrassuppvisning och uppvisning al de

olika natiorrelnas representantet',
Kl. 10 e. m. Enskilt saurkväur i

Ter-rnishallen.

Sönclug.

Kl. I f. m. Genelailepetition för'
samtliga sångale håIles i det förh1,r'-
cla CirkustäItet vid Tennishallen.

I(1. 11 f. m. Gemensam fluko-st i
Tennishallen.

1(1. 12 nidd. Samling vid Tennis-
hallen, därifr'än r.iralsch till Ekbelgs-
palkcn.

KL 1 e. r-n. Den stola hen-rbygds-
festen i Ekbergsparken. Hälsnings-
tal av Stadsstyrelsens ordförande.
Klonprinsen förrättar invigning av
Hembygdsgården. Föredr:ag. Lands-
målstolkning. Låtar å fiol av
Ungdomsringensspelmän. Uppvis-
ningar i folkdanser. Sång aY den
stola kören. Musik av Tranåsscou-
telnas n-rusikkår'. Obs. ! Festen av-
slutas senast kI. 5 e. m,

KI. 6 e. rn. Stor friluftskonsert i
östanåskogen. Stora kören sjunger
gemensamt 8 sånger, dessutom sepa-
lata sånger av enskilda köler.

Kl. 8 e. rl. Avslutningsmiddag i
Tennisl.rallen och i Cir-kustältet för
samtliga medvelkande och heders-
gä-rtel samt föl stadens m),ndighets-
pelsonel och p1'es-sen.

K1. 11 e. m. Kongressen avslutas
med kortzrre tal av Börsdirektör Kurt
Belfrage, däreftel malsch i fackel-
täg till järnr'ägsstationen, där' lesan-
de gästel avhulras.

Kottttttit.töernu, sont tillsatts av
Tlanäs HcnrbygdsgiJle, är'o:

R e p r e s c nt u tions k o'tt Lt t ti,t t d.

Börsdir'. Kurt Belfrage, Stockhohr,
ordf., grevinnan Alice Trolle, Linkö-
ping, landshövdingskan Elsa Malm-
roi";h, Jönköping, kontor-schef Elis
Kåg6n, Tranås.

O r g uttis tt t io n sko nt t t L tt t ö.

Kontorscl.ref EIis Kåg6n, oldf., dis-
ponent Nils Nilsson, disponent C. E.
Jonsson, halrdlande Alb. Ros6n.

nf o ttct g nin g skct t r t t r'ittö.

Kontolschef EIis Kåg6n, ordf.,
tandläkale Knut Rudelius, apotekal'e
Ebbe Westman, stadsstyrelsens oldf.,
staclsfullntäkiiges ordf., stadsfullmäk-
tiges \r. ordf., drätselkaururzuens
ordf.

Ir estko ttt tttittö.

Disponent NiIs Nilsson, oldf., bok-
håIlare Nils Kroon, irandl. Elik Fång,
banktjänsteman Ivan Pelow, balbe-
lale Hugo HolI-r-rstedt, fabrikör' Artur
Callsson, ingenjör' Axel Kar'Igård,
fabr. AxeI Andelsson, stadsvakttnäst,
O. Ahnströrn.

Iti;t- ut'te ring skont ttt.ittö.

I)isponent C. E. Jonsson, oldf',
pioku::ist Ma"rtin Blingner', banktjän-



stenran David Fundin, källannästale
OIle Vilgon, bnnktjänster.nan Börje
Meijel', srnedsmästare Knut Eliksson,
stud. Arv. Jonas, poliskonst. O. I"o
ddn, exekutivbeijänt H. Car'lsson.

S ct' u t: t itt l.l sltottt t t r.it t [,

Hanc11. AIb. Ros6n, oldf., bokhåli.
Erik I'.undblorn, flu Sili Jonsson,
fröknalnzr Donn:i Liird, Kzu'in Ro-
s6n, Ingrid Nilsson, snick:tltrc O.

Hedberg och David Airclels:on.

,n\ro,,r, 1 ion slto t t, rtt itt i.

Fr'öknarnzr liuth Callsson,olcli.,
Svea Ljungqvist, Ruih lleijer, Svea

öl-uran, Karin Tolell, Ettan Gentzel,
Gunhild Johansson, clekot'atör' Rob.

Haglund.

U t st iilln.ing sl;o tit t ttit li tt ,

sonr äL utsedd av Holaveden-s Hetil-
bygds- och Folnminnesför'ening, har'
följande saumansättning:

Landsfiskal Sigut'cl Pilzr, oldf.,
:u'kitekt Einal Iludskog, jär'nhand1.

Hug:o Car:lsson, di-"ponent Knut West-
belg', konstnär' Arvid I{ jelmqvist,
frualira Siguld Pila, Axel Linge ocl'r

]Ä/ilh. \\/ig6r, fr'öken Jennl' Gu-stirfs

ETT BARNLAG
Blancl cle till kretsför'bundet sena;;t

anslutnzr {olktlanslagen finna" vi ett
litet duktigt balnlag: För'gät Mig Ej
fr'ån Motala. Genom ledalen helr'
Gunnar Höög sänCel detta lag en

hälsning till de a.ndra balnlagen inot'r
kletsen. Laget r:äknal ett 20-ta1 ung-
domal i ålclel rr. ellan 9-13 år', oclr

hal tlots att det är' ganska n1'tt hutl-
nit rrerl cn t'it,i lyckede uplrr-isttittlr.t
I)e -surå- sjiilvsäkla östgötai'nt 

- 
s.

fotot här' ovan 
- 

och tlclits ette-1.-
.ke led:rt'c iinskrs ft ttrt:.:ittr.

Tir.!ttitt!/sittl ulrt t,,l',r :

s?'('/?n-/. lallidtlts ( ! 1, :,
Bt'rr9r' (iillt's i r .r,.

"Ittt!./[ll:i, /?". io]. .:r-.-
792i.

-r-i filg'o s0:''Ll:j:

L\1S,

I ör'rr ssensl.: -, -,1..'-:.^": I t. ;.'ij.1va

\-oss ocksä. i')ci r-r,'i.'-t-::::'r:. ll'k-
ien olI ciel.l .".:--l-':. ol---.:-:l.etl, .å
rIei r,,tii inte tit.l-r.-'.,:: :.i'a '.i]:ralo1lls-

1l:rrLlor p:: \-o:: 1'..- l.il':e -': i'.i11srti.
Ocl-r clet \ r-,i' ett -r'ltt-.;- :\-r irti ie c{en

svcusl.lt uItri..,l - ,o. --ell lloil:t-,ll in
pii scel ucLi cr :\ ctt:ji .icienfarl:r
först och Blrgc Gtlk' r-itn -i:lenfatra
i:fter clenn. i)et r-.: cget rttij.rlie bal
flatn br,r.det: "Hl:t li.o -''i". och tletl

blfigula fliigg'.ir: i.öll fr':rlr: "IiöL' tLtt

r,i::n 'ila,,r el liten clei ar- vår't hetll-
lancl-s skick och .cci till nroclel Sveas

:iln". I)ei. r-al något tirgandc i clet'

,;-.llll r.r' clet egnir,
:ror.^ nngclom. 

-,. -,.i.-lletr soirr läto
. - \'.l o ;iildelcs o.

, -:- .r.-. Ret.nhalrl
':-. l-. =l br',:c1t»ai'sch
-.---.:.:- rllr' l,'llll fn-

.:-=:-..:: -olL:,ir-. -\n-

ry

t3S
et r'

___t'

hul'lt :,1 : '

lilia. bi,ic -

Jzlilsson aDa

rlån ös:=.al::
gei'i lluir a,--

61a''. §6ii. - -'.-:-l'i: å\- g1'a1lna1e

t--tir-1 llq'gel' nal'-Irq'ge1'nar'-

son.

DAGENS VERS I TRANAS
Iltt ttot'tlisl; l,ottylt'ass i t'(t.t' slQ(l tttttl

ltlu ttcrtt r

'l'ill .<,:tt.,,,1,,:.t, 1,ii,. rtl, ,. ii, , ii, r,,, ,,,1.

_-o1. _
1,/rtt,l l-,tutrts t iilt t'(trl,l ;;ll ,'irtt sir,rl

1"""''1" ' -

L)t'l ltlit' su i,lt -'ti.t(t 
- 

tit riirlr'1.
tit( t t 0lt)1.

'l'11 t,,i', ti,',1,r, !:,,,,,,,.,, t,t,t, ,tt...,,
oclL i)str,,.

Fi rrtt rllLitlrLtrtlt' -'ijtltt tl l, l.rrll'r",
tt} t {1,

Otir sriltl.1tu t: tt(titll(i rtt ll i;!i1:t1rLi'rlr

't ijst <'t'

Ilcsitrnlytr lriit' slcoltt s1t, 11irl,-, 1,1-

jat.rl. 
-

,l't' Itstkotrtttiltitt ttri11 ';t tr

bt tuq ctt

Sir ö1,i, ,itr11 ttog otttbr:dcl ttlt
?rololiL'tt !

l11t/,1 11111

sl,, ir*u 
-

HEJ.

FRAN STOCK
KRETSE

FIO
NS

i'.

l..r'. l-: -. - -.:-, -,-,-lJ]-nnet, i hittr,.
r- -.':.- le: l-,t1-cket sol1l På-
-.-:r' eser Bj;l1eslåt. Han

,r -,-. I-=- r.-.:.- i Jrnssou sPeladc ocksil

I-.i:- - r,,: lrle1' tillialrmans;, cläl var
i. - .---:-::c:rs stzrrka fiol sol- r'åcl:1e,

- .=:-, S:,ir'; t1-cktes hi..va den finaste
-.::r:::lli1e1l.

"0, ,.r-.,,' Tidcttlt", lör'dagerr tlerr

; .:1rr. 11.)2.1.
't,L :L Sr-errsl<:r I'oll<rl.inirrltlrsistrinSictr

- r:i:r lir'ä11 hacle :'atrllitt fulii hus. 
-

- -:ä 
kortt hela dirnsnlföljct in

lrrarr feru spclt.tlän i teterr, untlel st'etr-

.1'r. och nol'sk:r flaggolrit. l)o blevo

errottilg'na lnecl stcitlt:lncic appltitiel''
Dc]l vacii|l!:'le ltv lllla sl":l]-

.k:r {ollillanscl t1'ckel' jag är'i'.irrg';-
å].:elsrlansen. Dc:r tiiirral lråeot r'år'

Splingar'. llon tttllir sel v:Ll sLilinl
cien r;å .:\'cnslit ocli ncr','1i'; iolk11'r11c'

I)en jiintan sonr ät'n1ecl lrojlien. iir'
i Vingåkelsdi'.lsctl irrlie liidcl för' :rtL

Yisl sitt seger.tllod och hcn solll (rLill!-

sr)r' en:rt't1rl Iis:.r' t1'dligt sil s\.ar'.sju
ka, liksom jaglnti'e clen ar,ch'it ocir

l<nsttrl'lrcnuc ft'ån pojl.lons knä. I
sp riny,^dans iil c1e t ciiil"enlot så att
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rler-r jäntan .or:r äi' ii i dansat ändå
vildare, ändä nel förlocl<ancle, så

att pojke:r r.Led ett trär'kast gör' sig
ledig och clansal r:ed henne i stället.
Och de cians:. u::rn att lägga käns-
lolna -.in:i i ri:::en 

- 
Sistzr

dansen li.-' S":,li.iåt. Stäurningsfull
\-aL' den. ---.st ull de-" so;gntodiga.
llan i-r-a:re :ärka på stärrningen i ett
li:o c -':- -' r r: biiltesspänning.

Lrii=: i-ck stolr-nande applåder',
:or-, ie or--:så volo till fullc vär'da.
l--)ei sz..r-, ,--rr hä-nde de två spelnrännen
:o:r: iiils: sa\- Yar sina tle nummer
:i-€r::i: ic-;i:iusik ocl-r där'efter tre
'itutr-1r:rr iillsertntans;.

Ltc: r'i.-.rie srg h:i.i, liksom clct ti-
r'iill:e r':..:l: sig', att svcnskai'na är'o
i.:or. ::,,: -iir':2ic än notLr.rännen i folk-
clan-.::rr,ili. I)äi' bolta är' det sir att
icl"- -:i.lscn äi en s:'.h som alla sainlii
s-,:. ou och g'lädjzr sig över', är' t'necl

ocir hjälpel ftiLrr, liksoiu ingen
.r-:nsl;, vaC stånd l-ran än läknar sig
t:11, hållel sig för' gocl att bär'a folk-
cir'äkt. 

- 
I)e svenska folkclanseinr

ti fingo se i går'l<väll bulo irll:L nrär'
ken efter att vala båcle ieklisl:t oclr
folklrsyhologiskt gcr.roii-..=tride. ariE. 

-

"Gulu Tidt,irl", r'uåndagen rier, E

septernber' 1924.
Olzrv Hoplekstad höll etl

stor:slaget tal för' gästelna. HalL
jämför'de clen nationella r'örelsen i
Svelige och i Nolge. 

- 
Svelige kän-

de ingen rrålsstrid. I)e volo fär'diga
nrcd den för' flela hundla år sedan.
Allt clet nationella sonr nollnrän nu
stlävar med att få genomför't, har'

-svensl<aLnc nått frairi tiIl för' länge
-sedan. I Svelige är' det ingen skam
att vala svensk-svensk; meclan ncrt'-
män här' i Norge grina apa åt allt
som äl nolsk-norskt. Det svenska
språket är'talat av aIIa, hög som låg,
nredan folk här' i Norge göra sitt yt-
telsta för' att blyta ned Cet norska
må1et. 

- - - 
Där'eftel tackade han

:venskal'ne för' att de kor-r-rmit hit ö-

r-el till oss och visat oss sina danser'.
I)e bulo bud om ett r:ikt kultiverat
folk. Danserna avspeglade svcnska
kär-,slol och svenskt lynne och de vot'o
flauförcla så utot-t.rordentiigt fint och

känslolikt, något sotit vi not't trrän

;låste Iät'a r:v Eder'.

"Dtr 77:de JIoi" lördagen den 13

september 1924.

I går trväIl kunde ingen klaga övel
att folk korn för' sent till ri,ötet i
Boncleungdomslaget, salen var fylld
till sista piats niycket tidigare än
sanlig nrötestid. Om en stund hör'-
de,-. det fiolspel och så komrno sven-
skaine upp genoin salen med den
s,,-enska flaggan och 5 spelmän i tä-
tcrr, så koil Brage Gi1les ,sidenfana
och hela Grage Gille, där'efter tei-
ker.*r'ingen i Bondeungdornslaget uecl
rl:n nolska fanan. L)ansalne gingo
clii'elit upp på scenen och blevo rnot-
taqna r.irerl stolmande applåder'.

Fil. kand. Johs. Dale steg fram ocl-t

hö]I ctt litet välkonsttal: Tack skall
iie:se sr-enske ungclornal' ha, för' att
cle åter r-ille l<ciri-na hit och hälsa på
ois. \-i albetal för' .qar.nr-na mål, clär'-
iö:' äi' det en sådan g1ädje att Ni
ko:-r. r': hzrl nr1-cliet att lär'a av Etler'.
\r i..:'c län,rre konrna än vi, för' i
Sr-e'--te tj.r' clet icke stlid on-r det na-
:ic're--:.. l-olkclal.'.en, folknrusiken,
ti'-,i. ;- :;:r':'r':rr och hela bygclekultu-
.e:- r.-' i-ö:',ir:.i cc!-r i,ögt värclesatt av
i:, .: -...-.n--.:::. r,-.edan det ännn är'

i,-ir.g.. rc:'-'t-,-är :ot.ir vanr'ör'cla.- allt
s---r:. \-i är'o glaria och tzrcksamura
eri :§€n:k ungdo:-: sill sluta upp tili-
srrnlllans nred o-.s. iijl r-: veta ati de

3'ö.'a det där'föi' \i r espektela deb

nolska vi stlida för'. llen ocksä för'
eiädje och munterhet äien i kol.nua
l-rit, låtorl oss då ocksä hoppas att
detta må bliva en glädjerik kr-ä11.

Den svenske ledalen, Gunnat' Ras-
musson, tackade. Vi I'rava givit oss

ut på clenna fär'C för' att bättre iäi'a
kännzr Nolge, sår,ä1 i Jrelg sour i -.öc-
ken. Det hal varit en fästfär'd. På
alia stäl1en l.ral gästfriheten valit
stolaltad och aldlig hal vålt hjärta
brnkat hårdale föl något vackelt än
när'vi reste genou den fagla Rotlls-
dalen. Ni säga Ni vili läla av oss;
Ni nolrnrän hava så mycket vackelt
och sär'nrär'kt, tänk bara på Eder'
sångdans, så det är litet Ni kan lär'a
av oss. Vi hava blivit n-rottagna sonl

br'öder', ord finnes ej för: våra känslor',
r.nen vi skola länge leva på minnet av
clenna färcl. 

- 
Så Ijöd "Du gair.rla du

fria" och sedar-r började uppvisnin-
gen. Stämningen kom högt med en
gårrg rnen steg och steg hela kvällen.
Svenskarne äro så väI inövade att
man glömr.nel det är' uppvisning ocir
tlol att cie dansar bara för eget nöje.

Ja, man blil gladarc ju flcl gånger'
nlan ser dessa danser, i går var dei
särskilt de två sista. Jag irar alltid
valit vek för Vingåkelsdansen och
jag hal alltid ansett Gunnal' vara
r.nästale i att dansa den, men aldrig
sorr i gå,-. Och så Skr'äIåt till slut.
Det är' den svcnska, clansen jag sättel
högst, ja, de flesta ,-rolrmän göra väl
detsanrnra. l{usiken ocl-r dansen smäI-
tel så heit .cal-nlnan att clen iigger ocii
sjungel i hågen fr'ån år' till år' och
blir bara kär:ue ju äldle ilan blir'.
Också i gåi- tycktc jag det val denn:r
clans soln svenskalne nådde }rögst i.

Belnl-rald Jzrnsson och Andels So-

lilg är'två säldeles dugande spelmän,
det var glädjande att hör'a en så vac-
kel tolkning de gåvo svensk folkmu
.ik, val i'ör'sig och tillslrrnt.r.ns, sät'-
skilt dot sista. 

- - -
FRAN GÖTEBORG

"Gillets" Alhrogcafton i Iionselt-
huset clen 18 denne-. hade sonr van'
ligt sairlata sin publik. Undcrtect-
nad uppskirttacle för'sanrladc menig-
heten till ett femhundratal pelsoner

- 
och lesultatet bliver: vä1 en liten

för'lust f ör den enelgiskt a1'betande

föreningen. Hoppas att inte de

"griska" medlemmalna för' ett ögon-
blick Iåta modet falla, vilket i regei
blukal föIja ett bakslag, - 

6s6 "in-
gen flamgång utan motgång". Spot-
ta i nävalna ocl-r fortsätt nred "r:öj-
ningsarbetet".

För' att närrna rrågot or-n fästen, så

torde nran kunna ge bästa betyg.
Det l-rcla inlecldes »recl "Gottlands-
nralschen", utfölcl av sanrtligzr nieC-

velkande spelnrän. Häreftel uppvis-
ningal av folkdanser', sång ocl-r lå-
tar'. Fölstnämncla utföldes nren van-
Iig blavul ocir säker:het och publiken
lade på ett eklertant sätt sin för'tjus-
ning i dag'en. Och varför' skuile den
intc gör'a" det? Glad och tacksan-r bör
den ungdom vat'a som vunnit liäns1a
för folkdanserna. Heder åt cletn, he-
der' åt deras lälale och iedale.

Vissångerskan fr'öken E. Hansson
fr'ån Kungsör- nedvelkade ilred sång
och föredr:og ganrla verkligt vackra
och onrtyckta visor ocl-r sånger'. Mic
veter'ligt tolde det vara första gån-
gen sorl hennes sång bjöds föt' Göte'
bolgs publik. Enkelhet och flärdfri-
het val betecknande för' hennes per'-

I
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son, och vann tillsammans med hen-
nes sång publikens bevågenhet.

Allmogemusiken representerades av
P. J. Berndtsson från Skäralid i Skå-
r€, Dan Danielsson från Filipstad
samt våra egna båda spelemän Wi-
d6n och Larsson. Gubben Berndts-
sorr är allt fortfarande, trots sina
många år ,en speleman av Guds nåde.
Dan Danielsson är en stolspeleman,
Hans musik skiljer sig i mångt och
rnycket från den vanlige allmogespei
mannens, mest genom en frapperande
teknik. Hans vackra vallåtar funno
säkelt mången beundrare. - - 

Och
så till sist våra egna båda "låtspela-
re". Det är förunderligt vad dessa
båda ungdomar hunnit med att göra
sig omtyckta och populära bland gö-

teborgarna. Är det musiken, deras
hurnoristiska paschaser, eller är det
de båda uppträdandes personliga jag
som så ::ycker människorna med sig?

- 
Inte är jag kompetent att Iäm-

na en vederhäftig kritik, men nog
torde det rytmiska, taktfasta och liv-
liga, kanske ibland något bullrantle i
deras musik, vara det som i grund
och botten finner genklang och för-
ståelse hos dessa vardagliga, kanske i
flesta fall mindre musikaliska sin-
nen. Deras djärva uppträdande gör
säkerligen sitt till för ernående av
den er:forderliga förbindelselänken
rnellan publik och agerande.

Det hela avslöts rned en gammal

bröllopsmarsch och vi närvarande vo-
ro nöjda. Tack. Gotte.

SPELMAN STÄVLAN I
ÖSTERBY

I san.rband med sin höstfäst hade
österby-Dannemora Folkets hus-för-
ening söndagen 7 sept. anoldnat spel-

manstävlan. Av de 21 anmälda hade

16 infunnit sig, var:av 10 spelade nyc-
kelharpa och 6 fiol. Tävlingen åhör-
des av omkr. 500 personer' som liv-
ligt applåderade de gamla låtalna,
särskilt dem som utfördes av den 12-

åriga H, Je::nberg, österbY. Han
spelade till och med en egen komPo-

sition i form av en gammal Polska.
Det var verkligen uPPfriskande

att få höra gammal folkmusik, ut-
förd av gamla och unga allmogespel-
män, när man i flera månader fått i
sig musiken från nutidens jazzkapelT'

Prislistan fick följande utseende:

1 pris Osk. Larsson, Harbonäs, 25 kr.
2 pris K, Bengtsson, Hållnäs, 20 kr.
3 pris Joel Jansson, Vässland, 15 kr.

Dessutonr utdelades hederspris till :

K. Svensk, österby, 15 kr.
J. A. Lövström, Tobo, 10 kr.
J. B. Grönberg, Skärplinge, 10 kr.
Grääs, Gävle (extrapris för en av ho-

nom gjord dubbelharpa) 5 kr.
Fiol:

1 pris G. Jernberg, österby, 25 kr,
2 pris Äug. Bolin, Harbonäs, 20 kr.
3 pris Ivar Tallroth, Harbonäs, 15 kr:.

Hederspris till:
C. A. Loberg, Skräplinge, 15 kr.
P. E. Lindholm, Äkerby, 10 kr.

Uppmuntringspris till:
Ilerb. Jernberg, Österby, (12 år) 15

kronor.
Som prisnämnd fungerade hrr J.

Ask, Söderfors, N. Lund, östelby,
Fr. Sundkvist, FiIm, och D. Berg-
stedt, Dannemora.

Glädjande nog synes det som om
nyckell.rarpan vore på god väg att å-
ter bliva ett bygdespelmännens in-
strument. Särskilt i Uppland och
Västmanland har den hemortsrätt.

HEMBYGDSVÄRD Ä GRÄNGES,
BERGSBOLAGETS EGENDOM

I VÄSTMANLAND
Bolaget o,t'iiker en toe"pan"e tat's sliikt
bebott oclt, brukat so,nl)nLa gå,rd i öoer

700 år.
I måndags lät Grängesbergsbola-

gete velkställa en v::äkning rnot lant-
brukaren KarI Erik Broberg med
hustru och sex barn, flån dagsverks-
torpet Sandudden i Ljusnarsbergs
församling på gränsen till Gränges-
berg. Yräkningen har väckt mycket
uppseende i trakten eftersom den rik-
tat sig tnot en släkt, sonr i lnel än
100 år bebott gården.

Tvisten rör sig om besittningsrät-
ten till ett s. k. slogänge, kallat
Sanduddänget. En bergsman Jan
Jansson i Grängesberg hade år 1802

förvärvat dåvarande dagsverkstorpet
Sandr-rdden, men sålde det 1813 till
nämndemannen Abraham Petsson-
Hård. Vid köpet förbehöIl sig emel-

Iertid Jan Jansson för sig och sina
efterkommande besittningsrätten till
det nämnda området, Sanduddänget.
Denna besittningsrätt fastställdes ge-

nom inteckning i starirhemmanet
Sandudden den 7 okt. 1823. Ett för-

sök av Högfors bolag år 7842 att fä
Jan Janssons änka och hennes baln
avhysta från Sanduddänget ogilla-
des av Gopparbergs bergslags hä-
radsrätt. Senare har emeller:tid en
del av onrrådet sålts till Gränges-
belgsbolaget.

År 1902 blossade striden om det å-
telstående området upp. En av ar-
vingarna hade börjat hugga ved för
husbehov och för försäljning å en

skifteslott soln - enligt arvtagarens
uppfathring - 

aldrig ingått i boia-
gets köp. Bolaget var emeller:tid av
en annan åsikt och tog ut stämning
rned lrkande orn förbud för vidare
awerkning samt kvarstad på veden.
Dessutom erhöIl bolaget vräknings-
dom på den av Kar'l Erik Brobergs
rroder bebodda stugan som nu i d,a-

gcll'nt ge?wnr träkning sdonten s oerk'
ställighet blitit nedriten. Stiirblnt-
sets adu-okat Inr gjort. giillande utt
ot'saken till att atgiird.en oann ltii'
rtrdst'iittens bifall tat'it d.en att at'-
oirtgarnn au brist på, nvdel icke ttält'
tut försaara sig eller liim'rut. hiirads-
riitten upplysning ott terkliga föt-
Itd,lland,et. Någon clag efter det det-
ta utslag vunnit laga kraft inställile
sig polisuppslmingsmannen jämte 16
'man för att nedriva änkefru Bro-
bergs stuga. Det uPPges, att det
var på gr:und av den gamlas livliga
protester som vräkningen den gången

inhiberades.
Tjugo år efteråt har vräkningen

nu verkställts.
Landsfiskal Larsson, som hade att

vell<stäIla vräkningsdomen, framhål-
ler vid ett samtal n-red D. N. som sin

bestämda upPfattning att Broberg
hatle fått bo kva:: i srn stuga till död-
dagal om inte han eller hans På-
skyndare framtvingat åtgräde,- från
bolagets sida. Det framgår ju tYd-

ligt, säger landsfiskalen, att bolaget

visat aII hovsamhet, då det icke tidi-
gare låtit domen gå i verkställighet.
Nya byggnader ha av Broberg uPP-

förts på bolagets område och awerk-
ningen av skog har icke inställts' Det
är väl detta som tvingat '-"m bcJa-
gets steg. Senast i sornras ingav bo-

laget till länsstyrelsen i örebro län
en ansökan om kvarstad å awerkad
ved samt förbud för vidare awerk-
ning, LänsstYr:elsen hänvisade då

partelna till att inför"domstol göra

+
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sin rätt gäIlande. Bolaget har be-
svärat sig hos hovrätten, där ären-
det för när'varande är. undel be-
handling. Landsfiskal Larsson fcir-
klarar även att man vid vräkningen
gick fram med så stor: hänsynsfull-
het son.r möjligt. Bolaget hade sänt
karlar och hästar för' flyttningen av
bohaget tiII ett av bolagets hus, som
inte ligger långt fr.ån stugan, men
Blobelg hade ej velat använda sig
härav. Han flyttade i stället iled
sin familj in i en snickalbod alldeles
i när'heten av det rivna huset.

Vräkningen har alltså hittiils bli-
vit ineffektiv för- boiaget, då Bloberg
bol kval på området.

Så långt Dagens N5heter., lands-
fiskal Larsson och Grängesber.g,.be-
Iaget, Br:obelg har. ingen hört rlen
de-u vole av intresse för' ett opalti-rkt
bedöruande att Sven hör.a trrotpar.ten
i en sak som denna. Givetris har
säl Br:obelg sina r:andiga skäl och
rutiga orsaker till stöd för sitt tred-
skande. Man tycker: i alla fall, att då
en besittares släkt brukat en gård i
ör-el hundra år:, så skulle lagen i
detta fall skydda och hjäipa
i stället för stjälpa. Bolagen får'
r-nan irrte räkna rned, de älo alla lika
hänsynslösa. När koDlue. -rgen orn

skydd för' arrendebon(.en och tolpa-
len, som valit på tal i riksdagen fle-
la gånger? Har: inte även hemb-vgds-
vår'den här ett fäIt för' -.in velksaru-
het ? Kra:t.
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HEMBYGDENS
PRE N UMERATIONS PRISER

Heltär...kr.4:80
Halvt år. . . ,, 2:60
Kvartal ... ,, 1:50
Lösnummer ,, 0:40

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

Stockholm 50.
Tidn. ulkommer 12 ggr om årel.
f tlen m:in utlymrnet tillåter dct, onfat-
tar tidningen åven aktuella saker', men
l<ommer f r amf örallt att utgivas som
landskapsnummei, omfattande folkmu-
sih, hemstöjd, hembygdsvartl, folktlans
n, m. samt förbundsmetlclclanden fr.ån

de olika schtionerna.
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