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LITET OM GAMLA MÖTE
De gamla mötesplatserna, där förr landska'

pens och bygdens indelta soldater och bevä'
ringar vapenövades till ,försvar för hem och bygd,

de utgöra nu döda hedar, med tomma byggna'

cler och förfallna baracker med utslagna fönster
och nedrivna staket. De äro dock värda hem'

bygdsvårdens beaktande, då de nu utgöra ett
minne från en gången tid. En gammal knekt,

som trampat heden på Sanna och landsvägarna i
Kumla under icke mindre ät 23 re§ements, och

beväringismöten sade: "Jag grämer mig över att
den vackra heden och den lummiga idyllska för'
läggningsorten vid Sanna nu är förlagd och öde,

tf ingen, som ej varit med, kan förstå vad det

fanns mycken trevnad och glädje uti att varje åt

få samlas till nytt kamratmöte' som vi ibland

kallade re§ementsmötets dagar."
De hade sina torp och redde sig bra dessa

knektar; det vart billiga arrenden de erlade med

vapentjänstens skyldigheter. Jordbruket hade i
knektarna duktiga och nöjda småbrukare, inte

nedslagna och modlösa av egnahemslån och amor'

teringar, och vid sidan av jordbrukareyrket voro

de ofta hantverkare och bygdens hjälpredor.
Det var gammalt beprövat folk, som trots

ibland sina 50 år, i fysiskt avseende vida övev
träffade de yngre beväringarna, och det hände

olta pä marscher att de gemla grånade knektarna

kunde lä bdta packningen åt både en och två be'

värinsar. Sällan hände det att en gammal knekt
blev e.fter, det ansågs för en skam för kompaniet

och rusthållet. Befälet kände sina karlar både ut'
vändigt och invändigt, det var folk att lita på i

4r*Uv sdr"

SPLATSER OCH KNEKTAR
alla väder och deras åligganden, att instruera och

cxercera rekryter och beväringar, togs ifrån d::r-r

Iörståndiga och lugna sidan. llilitärismens hard:r

drill skapade inte den missbelåtenhet och dct
knotsamma grin, som senare tiders kascrr.rliv

och kaserngårdsexercis, med sina viktigr pcik,
korpraler gjort. Det fanns en fläkt av httmor
och raljcri ör,er det gamla bevärings, och scldat'
livet, och det utbildadc säkort lika goda krigrr:.
som det förslöande och förråande kasernliv:t.
IJur ofta hände det icke att knekterr hade flerr
pojkar från hemsocknen under sitt kcmmltrclo.
vilka gjorde sitt bästa för att cj Ii r1'ktc cin sig

i hemorten att vara klemiga och clummr' "R:'

spekta" för korpralen,knekten satt likvä1 rotat.

såväl hemmaifrån scm från befälskapet på "her".

vilket även följande histcria vittnar om.

Korpral Rask, scm cn' dag var bcfälhavar: Iiir
vakten önskade av någcn anledning träffa batrl'
ionschefcn, varför han tillsade plsten n:r'12t)
Karlsson att anmäla f iir Rask så f ort mlj or:it
blcv synlig. Eft:r en god stuncl, uncler vilkcrr

Rask ett p1r gtnger pimirlt cm uppdrag3t, lrrl'

lände majoren fratt mässen' 129 Karlssoll, s:)rli

visste att Rrsken iute var att leka med' stcgad:
fran-r tilI tnajorcu och visk:rde: "Nu är dä brisi

han prssar säj rrai 1)rcn, lijr Rasken h'lr f lriqii

iittern flerä giinger".

\är mcr, s1'ster eller fästn-rii kom till lägrtt prr

sör'rclagen meci f y'llt matskrin. så samlade3 rlllt1

om detta, släkt och bekar.rta, tich så densad:s clct

clen ljusa sommtrkväll:rr pd miitcsplatscns tlllls'
banrr tills taptot eick, cln rnar-r lick säga gorlnrtr:

:'.."-t -11.,,"-,-",.i
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ei viv och anhöriga, med löf te om träff igen
nästa söndag. Det var dans det; grmla knektar
r.ch unsa kraftiga bondsöner svängde om efter
ltqementsmusikens taktfasta polskor med fylliga
summor och granna bondjäntor, så gclvtiljorna
sviktade. Å herre Gud vilken präktig anblick
och vad natur'lig glädje! Tänk om våra krokryg,
2ac1t. jazzgossar och bleka målacl: jazzjäntor hade
lått se detta, så hade de svimmat. Så somr-radc
rnan efter korum och tapto och vaknade vid re,
veljen klockan fcm på morgonell.

Knekten, han kur-rde vara husar, dragon, in,
lanterist eller båtsman, åtnjöt ett visst anseende
i scckr.ren och det skänkte alltid ett bröllop eller
annin fest en viss glans att den paradklädde
knekten var med. Vid julottemorgonen n.rindes
man från barndomsdagar ofta den ståtliga knek,
tcn, med pl1-m och kappan på släng; eller vid
rnniln hijgtid, clå det var föreskriven parad.

.Ja, de äro r-ru borta; den modema krigstekni,
kcn med sina maskiner och oh1'gqliga förstö,

Ett numera tämligcn förfallet soldattorp i Nedke.

relseredskap har gjort dem omoderna och överz

flödiga. Måtte den dag komma, då dessa maskiz

ner och all krigens förbannelse blir överflödigt
och omodernt, men nödgas vi rusta oss med ett
lantvärn, så låtom oss få tillbaka vära gamla

knektar och deras små trevliga henf i bygderna.
E. G-r.

EN KNEKTHISTORIA FRAN SANNÄ,HED
Fi)rr i tiden fingo intc de uiiga fosterlandsiörsvararna

lid inrl'ckringen äka pa tåg fram till iörläggnings-

ortcn. Lltan samlades vid någon plats, ibland flera mil
frart "hea", diirifrån dc fingo "tr;rska och gå" 

- ty
rutarschera kunde de naturligtvis inte förr än mötet

var slut.

Iitt gammal korpr:rl fick hand om de "livade" 1,xg-

litrgarna och sä bar det i väg under tämligcn fria for-
rner till bestämmelseorten.

Korpral 'l'hor hade vid ett tillfälle order att rnöta en

korttingent beviiringar.. r,id Askersund och skulle drirför
bcgir,a sig i väg ifrån Sanna, iklädd fastställd regle-
mentsenlig mundering med tillhörande packning (kalv).

Kalvett tl,ckte 'l'hor r-ar överflödis lyx pä en så Iång

rnarsch. variör hzrn r,äl kor-nnren utanf ör omrirdet bör-
jade se sig om efter en bra plats att gömma honom pä,

tills han korn tillbaka. 0terstens villa låg utom lägrct
pä den tiden och pir gavcln var cn stege upprest mot
cn lucka in till vinderr. Där, tänkte 'fhor, kan du vila
ditt åbäke till jag komrner tillllaka irån Askersund och

med ett huj var han uppe på stegcn, öppnade luckan
och hyvade in kalven.

Efter ett par dagar, rrot aitonen var Thor åter i när-

heten ar, "hea" rned sin kontingent och vid överstens

villa kommenderade hau halt, ty kalven sku11e härntas

irån sitt görnstäIlc. Något vältrakteriid, var det inte så

lätt ait hitta den i mörkret, varfor Thor kröp, så stor

hau l,ar, in och letade mellal bjälkarna. Det var ingert

fyllning i taket utan blott de tunna bräderna på undre

sidan av bjzilkarna och så den vita takpappen. Dctta

var ej mäktigt att bära den kraftiga korpralen utan -
ett. tLr, trc - så dråsade Thor ned gettom takct och

ned i överstens sängkarnrnarc. Övursten hade under
'l'hors bortvaro flyttat in och stod just i beredskap att

sä till sänss. då den stora 'l'hor med brak och dån

dansade ned på golvet åtföljd av ränsel, dam och båte.

Vilken som blev häpnast är svårt att säga, men -fhor

ior upp, gjorde honnör så gott ornständigheterna med-

girvo och vrålade :rv sina lungors iulla kraft "Gu - Gu

bevare översten".

"Var fa-en kommer du ifrån. kar?"
"l-i-i-fråån Askersund, översten."
"Va har,rrr gjort d.iir"?

"Hä-ämtat etthundratjugu lnan biväring, översten."

"Val - - - de kommer väl för tusan inte denna

vägen allihop?!"
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EKRENNARFRENGÄS

De främsta föregångsmännen för folkminnesin'
samlingen i Nerike äro dir Herman Hofberg, född

1823, död 1883, och frih. Nils Gabriel Djurklou,
född 1829, död 1904. Den förre har samlat ett
värdefullt material i sitt arbete "Nerikes gamla

rhinnen", ooh den senare har framför allt gjort §ig

be,kant genom sin präktiga sagosamling. Efter
dessa män har in§en bedrivit någon'rnera be,

tydande folkminnesinsamling inom provinsen -
red. Saxons uppteckningar dock ej att förglömma

- förrän Örebro läns allm. bild.ningsförbund 1921

tillsatte en kommittd på tre personer för ändamå,

let. Denna kommitt6 har satt i gång med ett §anz

ska omfattande upptecknings, och insamlingsar,

b'ete, och det goda resultat, detta hittills givit,
synes giva v.id handen, att mycket värdefullt rö,
rande folksed och folktro ännu finnes kvar att
uppteckna efter äldre perso,ners ,berättelser. Bland
annat har ett rätt stort antal sägner från olika
socknar - delvis likartade såsom t. ex. när det

,gäller kyrkornas förläggningsplatser, upphärn,

t,ande av i jorden eller vattnet gömda skatter,
skogsråns uppträdande o. s. v., delvis §anska oriz

ginella 
- 

på sista tiden hopbringats. Av dessa

må fölia,nde prov här anföras:

En sägen om Vintrosa kyrka.

tr Vintrosa hade de flera sockenstämmor men
kunde inte få klart, var de skulle bygga sin kyrka.
Då kommo de överens om att bedja Gud, att
han måtte visa dem var de skulle bygg" sitt tem,
p€I. Efter detta föll det snö på själva midsom,
maruratten på den kulle, där kyrkan nu är byggd.

(Berättad av B. L., 70 år.)

En sägen om Kvistbro kyrka.

Att Kvistbro kyrka byggdes så nära östra soc,

kengränsen, komrner sig därav, att när socken,
borna skulle byg§a, så skulle de skaffa sig ett par
tvillingoxar. Dessa okades, tömmarna fiistes
upp, och så kördes de i väg från ena sockengrän,
§en. Ingon fick följa dem så nära, att de trodde
att nägon motade på dem. Där de stannade av

sig sjäh,a, där var rätta stället att bygga k1-rkan.

Det fanns på den tiden föga mer än skogsr'äger.

och de gingo till Mullh,vttan. Där tog en ued,

hängande gren mot oket, och oxarna stanuadc,

men en man, sont kom gående och ej visstc vad

som var i görningen, böjde undan grcnen och

motade iväg dem. De stannade sedan där k1'r,

kan nu är belägen. De voro väl trötta av den tvii
mil långa vandi'ingell och stannade, då de sågo

den branta backen.
Att manncn gjorde så, fick ingen veta, fiirrän

han ptl dödsbädclen bckände vad han gjolt. Kvr,
kans årtal 1662 strir över ett fönster ovanför
västra k1'rkporten.

(Samma berättare.)

Tomtarna i nubbsmedian.

I min barndcrn fick jag lära Lerbäcks nubb'

smide och fortsatte clärmed vintertiden tills 19:e

året. 'Ialet om villiga tomtar som smidde natte'
tid var allmänt trott. En natt vid jultiden gick
jag ut i smedjan kl. halv 1. Arbetet gick ovan,

I;st 1ätt, nubbarna liksom tillverkades utan min
kraft; kl. 5 gick jrrs in och väckte mor för att få
kaffe. Härelter qick jag för att fortsätta arbetet.

Kommen till stuguknuten märkte jag skarpt eld,
sken i smedjan s:mt såg en smed där förfärdiga
srik iätt och ledigt. Cirka 10 minuter betraktade
jaq honom. men vände tillbaka in, kröp till kojs
och sov tills dager.

Underligt har detta förefallit mig. Stället låg

öclsliet, ingen i trakten kunde mitt yrke, och

smedjan 1åg cirka 30 steg från bostaden.

(A-".)

Kalle och skogaråa.

- Um ja ha sitt skogaråa? Javars, dä ha ja,

men inte nu på många år. En gång för länge

sen gick bror min ä ja pä vägen neråt Äsbron
te. Dä va ve den där stora sten ve gärdsgårds,

hörne, ni vet. Då såg ja na. Ho gick mitt över

vägen å in i skogen på annra sia.
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"Sir du, vcm som går där'i", sa ja te bror mit'r.
"Ja sir ir.rgen", sa han.

Ä vi vart nära pa osams dcn gångcn, för har-r

ingct såg, m:n ja.

Ja, ja ha sitt r-ra, när ja ha varit ensammen mä.
Ho sir ut scrn ett var-rlitt fruntimmcr pricis. Hur
ia kar.r vcta, att dä ii skogarea? Å dä s1'us nock.
I Io har sa bratt iämt - ho smågnicr (små,
springer) å jiirnt rätt ijver vägen. E,n gång v:i
ja så nära na som t:: er nu, å som hc kcm ijv:r'
vägcn, så försvar.rn ho utln att ja kunnc begripe,
vart hc tcg vägeir. Nåra rumpa ha ja intc sitt na
l.ra. -llcn clä va en kar, scm boddc neruin skog,
r-aktarrrs. Hrin mötte na en da i skogelt.

"Jumfrun ska vnra go å akta släpc", sur hlrr.
"Tackar allra mjukast", sa ho. "Dä ska allri

fattas per.rgar i clin pllng."

A sä vart dä n-rä. Xlcn r-rär han q:ck tc hlr,
clelsbca ir irannla, så varsn.t hannl,rrn sltart. att
di där pärr-qa han f eck a karr-r di försva'r,r mä
sammil. Di r-är.rcle om te hansss p:nr.rii-rgpung för,
stås. Sa se'n feck han irrt: h.rnnla där mer. Dri
geck har-r te e handelsbc nerve krjrka, men d:n
hannlarn yarsna snart däsrmma, zi sel f eck han
inte hannla där heller. Ja, den hannlarn minns
ni fälle? Han ä dö nu. lien ja hörde honum
tala um dä där månsa gånger.

Si en ska vara hövliger mot skogaråa, annar:i
kan dä gå en illa. När ja va barn, så va där
en kar, scm bcdde nära där hemma. En lördass,
kväll skulle har-r gå ätter mjölk. A så feck hlr
si skogaråa sa mä en stor, stor körg å plocka
linqon, iast där inga lingon va.

"\/a går du å nvper ätter?" sa han. Då lipr ho
titen.

''I)ra ciu änna in i h-e", s:i han då. Ilen sen
feck han gå hela r-ratta långt neråt Sånne i skc,
gelr ri hitta intc hcm, fast dä va bara cn liten bit
annars, som ni vct. Å på söndasmäran, när far
n-rin geck at körka, då mötte han honum n:rat
Sånr-re te. Da hade hnn gått hcla natten. Ä
skinnpäls l.radr han pti sej ir mjälkkruka i ena
nävcr-r. Ja skcq.alaa ho va svitr ve en jämt. Två
qänger te förvillr. hc hcrrum, så fclk feck ut å
lcta ättern. Å s:sii qang3n hitta di hcncm dö.

(K., 75 år.)

F otts

NILLÄ TFIORELL

Nerikes egen b_vgdemålstolkare F'r. ir-illa Thorell (Nämndem.rnsmor i
1'rollhult).

Närnndemrnsmora i Trollhult är nog känd av
alla. som brukar bcsöka Skansen. I-Iennes något
bl1'gsamn-ra uppträd.l"rde och cnkla sätt vin n.ir
strax den m:r förstaer-rde åhöraren, och om hen,
ne s berättelser intc alltid äro så skrattret,,rnd:. sii
är' hcnnes f rarnställningskonst och rnål mvcket
iikta och har sitt stcia värdc frir b-vgdemiilsfcrsk,
r.rinqcr-r. Ncrikingei-rs heta temperemcnt komm:r
flam ibland alldeles scm om det vore orncdvetei
och bcrättelserna äro uddiga och slagfärdigr, m:n
rned der.r självmcdvctnl nämndemansmcrans
tr\-ggh'it iiver sig.

Nerikingrrna kunna känna sig stolta
lepresentant på Skansen, t1'hon hedrar
h1'gc1, dess folk och dess rnåi.

öv:r sin
Si,t h::mz

Krax.
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ÄRFRENGÄS EKRENN

De främsta föregångsmännen för folkminnesin,
samlingen i Nerike äro d:r Herman Hofberg, född
1823, död 1883, och frih. Nils Gabriel Djurklou,
född 1829, död 1904. Den förre har samlat ett
värdefullt material i sitt arbete "Nerikes gamla

rhinnen", och den senare har framför allt gjort sig

bekant genom sin präktiga sagosamling. Efter
dessa män har ingen bedrivit någon mera be,
tydande folkminnesinsamling inom provinsen -
r.ed. Saxons uppteckningar dock ej att förglömma

- förrän örebro läns allm. bildnings.förbund 1921

tillsatte en kommitt6 på tre personer för ändamå,
let. Denna kommitt6 har satt i gång med ett ganz

ska omfattande uppteckningsz och insamli\gsar,
bete, och det goda resultat, detta hittills givit,
synes giva vjd handen, att mycket värdefullt rö,
rande folksed och folktro ännu finnes kvar att
uppteckna ,efter äldre perso,ners ,berättelser. Bland
annat har ett rätt stort antal sägner från olika
socknar - delvis likartade såsom t. ex. när det
gäller kyrkornas förläggningsplatser, upphäm,
tande av i jorden eller vattnet görnda skatter,
skogsråns uppträdande o. s. v., delvis sanska ori,
ginella 

- 
på sista tiden hopbringats. Av dessa

må föliande prov här anföras:

En sägen om Vintrosa kyrka.

I Vintrosa hade de flera sockenstämmor men
kunde inte få klart, var de skulle byggu sin kyrka.
Då kornmo de överens om att bedja Gud, att
han måtte visa dem var de skulle byggu sitt tem;
pel. Efter detta föll det snö pä själva midsom,
marnatten på den kulle, där kyrkan nu är byggd.

(Berättad av B. L., 70 fu)

En säSen om Kvistbro ky*a.

Att Kvistbro kyrka byggdes så nära östra soc,
kengränsen, komrner sig därav, att när sock,en,

borna skulle byg§a, så skulle de skaffa sig ett par
tvillingoxar. Dessa okades, tömmarna fästes
upp, och så kördes de i väg från ena sockengrän,
sen. Ingen fick följa dem så nära, att de trodde
att någon motade på dem. Där de stannade av

sig själva, där var rätta stället att b1,§§a kvrkar-r.

Det fanns på den tiden föga mer än skcgsväger',

och de gingo till }lullh1.ttan. Där tog en ned,
hängande gren mot oket, och oxarnå stannadc,
men en man, som kom gtiendc och ej visste vacl

som var i görningen, böjde undan grenen och
motade iväg dem. De stannade scdan där krr,
kan nu är belägen. De voro väl trötta av dcn två
n-ril långa vandlingen och stannade, då cle sågo

den branta backen.
Att manncn gjorde sjr, fick ingen veta, fiirrän

han på dödsbädden bekände vad han gjort. Kyv
kans årtal 1662 står över ett f önster ovar-rför'

västra k-vrkportcn.

(Samma berättale.)

Tomtarna i nubbsmedjan.

I min barndom fick jag lära Lerbäcks nubb,
smide och fortsatte därmcd vintertiden tills 19:e

året. Talet om villiga tomtar som smidde nattet
tid var allmänt trott. En natt vid jultiden gick
jag ut i smedjan kl. halv 1. Arbetet §ick ovan,
1:gt lätt, nubbarna liksom tillverkadcs utan min
kraft; kl. 5 gick jag in och väckte mor för att få
kaffe. Härefter gick jag för att fortsätta arbetet.
Kommen till stuguknuten märkte jag skarpt eld,
sken i smedjan samt såg en smed där förfärdiga
spik lätt och ledigt. Cirka 10 minuter betraktade
jag honom, men vände tillbaka in, kröp till kojs
och sov tills dager.

Underligt har detta förefallit mig. Stället 1åg

ödsligt, insen i trakten kunde mitt yrke, och
smedjan låg cirka 30 steg från bostaden.

(A-".)

Kalle och skogaråa.

- Um ja ha sitt skogaråa'l Javars, dä ha ja,
men inte nu på många år. En gång för länge
sen gick bror min ä ja pä vägen neråt Äsbron
te. Dä va ve den där stora sten ve gärdsgårds,

hörne, ni vet. Då såg ja na. Ho gick mitt över
vägen å in i skogen på annra sia.
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"Sil du, vem som går där?", sa ja te bror milr.
"Ja sir ir.rgen", str han.

-\ vi vart nära pir osams den går-rgcn, för han

inget såg, m:ir ja.

J:r, ja ha sitt na, när ja ha varit ensammsn mä.
IIo sir ut scrn ett vanlitt fruntimmcr pricis. Ilur
ia kar.r vcta, att dä ii skogaråa? Ä dä s1,ns nock.
Ilo har sa bratt järnt 

- ho sinågnier (smri,
springer) a jiimt liitt över väger-r. En gåug ve
ja sii nära na scm t3 cr nu, å scm hc kcm ijv:r'
vägen, så försrar.rn hc utln att ja kunu:: besripa,
vart hc tcg vägei-r. \iira rumpa ha ia intc sitt nr
ha. .\lcr.r Cä r-a cn kar, sorn bodd:: nerum skog,
r.aktiirns. Her.r möttc na en da i skcgen.

"Jumfrur-r ska vara go ri akte släpe", sa harr.

"Tackar allra mjukast", sa ho. "Dä ska allri
fattas pengrr i din pung."

-\ sri vart dä n"rä. llen när han g:ck tc hm,
delsbca å har.rnla, så r,arsne hannlarn snirrt. att
c1i c1är pän-qa han f cck a karn di f örsvir,rrr mä
samma. Di r"änclc oin tc hanses p::r-rnir.rqpur.r( förz
stås. Sii se'n feck han ir.rtc hrnrrla där mer. Da
geck han te c handelsbo nerve körka, men den
hanr-rIarn varsna snart däsemma, å så fcck han
ir-rte harrnla där heller. Ja, den hannlarn minns
ni fälle? lJan ä dö nu. Men ja hörde honum
tala um dä där månsa gånscr.

Si en ska vara hövliger rnot skogaråa, annars
kan dä gå en illa. När ja va barn, så va där
en kar, scm bcdde nära där hemma. En lördass,
kr,äil skulle l'rar-r så ättcr mjölk. A så feck h,l-r
si skcgaraa sa mä en stor, stor körg å plocka
Iinqon, fast där inge lir-rqor-r va.

"Va går du å n-vper ättcr?" sa han. Då lip.r ho
åter-r.

"Dra du änna in i h-e", sr han då. -\Ien sen
feck han gå hela natta långt neråt Srinne i skc,
gen ri hitta inte hem, fast dä va bar.: en lit:n bit
anlrars, som ni vet. Ä på söndasmäran, r.rär far
n-rin geck at kiirka, då mötte han honum n--r.rt
Sånne te. Då hade han gått hela natten. -\
skinnpäls hacle han på sej å mjälkkruka i ena
näven. Ja skcgaråa ho va svår ve en jämt. Två
gånger te förville ho honum, så fclk feck ut å

lcta ättcrn. Å s-sir (iinssr-r hitta di hcncm dö.

(K., 75 år.)

Forts

NILLA THORELL

Nerikcs egen bygdemålstolkare Fr. Nilla Thorell (Nämndemansmor r

Trollhult).

\ä.rnrrdemaltsrrora i Trolihult är nog känd av
alla. som brukar besöka. Skar-rser.r. I{ennes något
bl1-gsamma uppträd,lnde och enkla sätt vinn.:r
-strar rlen m:r förstacr.rclc åhöraren, och om hen,
nes berättclscr inte alltid äro så skrattret:rnd::. sii
iil henncs frarnställningskonst och mål mvcket
iikta och har sitt stcra värde frir b-vgdemälsfcrsk,
ningcn. Nerikingens heta temperamcnt kcmmcr
ilrrm ibland aildeles soln om det vore on.redv::tet
r:ch berättelserna ärc uddiga och slagfärdigr, mcn
rned den självmedvetna nämndcmansmorans
t|r'gghet övcr sig.

Nerikinelrna kunna kär.rna sig stolta öv:r sin
lepresentant på Skansen, t1. h:rn h:drar si,r hemz
b1'gcl, cless foik och dess rnå1.

Krax.

*
*

s

I
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ALLMOGESPELMANNEN KARL STENSTRÖM

Sr,enstorp, Slöinge (Hallan'J) fr'ller den 1 mars 5ll rtr'
Han är obestridligen Hallands bäste gehörsspclmarl' Hatr

föcldes i Halmstad 1874 och lärde vid 13 års åldcr att

hantera fejlan av clen liände spglmantren "Blinde-Johatt"'

tlnder 35 års ticl har S. i vidl kretsar anlitats lid
bröllop, storkalaser och attdra iestligheter. På ör'er

2,000 platser har ltatt spelat. Pa Lundutställningen erhö1l

har.r 3:<lje pris, i Halmstad hal han fcm g:inger uriirtrtt

1:a pris vid spelmar.rstäv1ingar. 1907 fick ltirtt d:rtnertrrts

-;e- ,-,; j-- .}- 1,= :;>. 
=;--åi,' j .a,A ,3 a '. ;';;-:'- r'-*{,,.

clarrslag iHebcrg oclr Sli)iugc. sorn i iiol arrslöt sig till

Hcrnb]'.gt.lsrirrgett ttcll r':lrs spcllnatt llalr iir. Vi meddela

lriir cn Hallatrdspolslilt rlclt clt r-al:; i grtttltnai stil, soru

irr Stenströttr kotttilottcrat. Kalior S. Altderssolt i(ie-
tiugc har gjolt utlptcckltiltgctt. tl- ltr Stcrrströnr lir ittte

sjiilr'notkrrrtrrig.

Hcrr Stenström liar 4 bat'rl,2 pojkal ocir 2 töscl',

vilka atla kunna hantcra fiolcrr. Klich6'rrtra lisa hr S-

i sitt Ircln oclt otngivctl ar-d-ct clarrsla:{, r'ilrs spelmatl

iran rir. R. N-rt.

Karl Stenström

hederspris i Göteborg, i Hessleholm 1908 ett extra 1:a

pris. På Skansen i Stockholm har han.varit anställd

hela sommaren 1911 där han deltagit i en spelmans-

stämma året iörut. l9L7 var han också på Skansen och

deltog även 1920 i spelmansstämman pä samma plats.

På spelmanstävlingar vid länets iolkhögskola har han

även erhållit flera pris.* Livligt intresserad av våra

gamla folkdanser tog han initiativ till S' L. U:s folk-

* Vid Spelmansstämman i Cöteborg i somras var Sten-

ström den ende hallänningen som deltog. Karl Stenström omgiven av det danslag, vars spelman han är.
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OM FOI-KDANSFÖRENINGARNA GÖTEBO RG
Intc är det rn1'clict att telatcra onr folkdattsarbetct

inorn Götebolg under senastc tiden. Kot:gressarbctet oclt
kongrcssen i sig sjiilv tog lad sotn iatttts:rv lust oclt
lurbctsintensitct lros r ira lcdandc. Förcningarna lta i
Ilrr rr,lsak inrilitat sig rri ctihalt ör'ningar fÖr att hä1la

ni)digt intresse kvar: iöliaktligen lrar alit vad sotn katt
irrrarrgcras unclcr ordet "agitatiou" i siu hcihet f(irsurn-
rnats. Sanrkvlirn och ragra errskilcle upplisttittgar hall
lisserligcn iiirukornliit. dcssa dock niinderliirdige i
iörcrriinruda s:'itu. Err litcn ntcrblick torde iivettledes
giva r id llandcn att iolkderrsarras arbetc i stort gått i

sli)lretcrrs teckcu undcr scnasto iirct i (lirtcborc.
Förbuudsarbctct har blilit lidirlrie gcuorn kolgrossctts

iörl:iggandc hit till Gijteborg. St]'rclscrrs arbete lr:Lr

enbert varit aclministrativt. OnrbLrdsrni)teu ha visser-ligett
lriillits en gäng i manaclen rnen clet Ilar i regcln vis:1t
sig, just vicl dessa, hur ringa och intetsiigrirdc ombuiletts
och iörcningarnas intresscn larit. Att diskussiortr:rttl u.i

alltict erhållit dcrr f:rrt cch 1ir'lighet, sorn iönit verit till-
iinnancles Iriir, tordc ju 2ivel finna siu orsal< i ornbrrders
siöhe t... och iirtdu iirrlcs clut slL rnl'cket att hittu l)ir
oclr arbete nred just hlir. llr',{gnedsirigarr. r ilke n al1:L

tidcr varit erl rirni)iliilrut uit li.rsa. lrar visserl:,lcn gurloirl
ett kornrilittds arbctc koriiitrir citlli:r :irt 0ir1i,r::I:LJ:i1,, -
slag larit sl'lliga. rnen dlirvid tt'cks r.1et i. ir. silLr.:n.
h'riga iöresprakare iör en studiecirkel irar-a sökt att ili
i gurg något i dcrr viigen. Siutgiltiet iörslag kouiriier
viil tiils:'nes, så srnåningom, rnen enligt undertecknuds
uppirlttnirlg. sir liga r'ä1 r,åra medlemrnar iutc större in-
trcsse fijr denna bildlingsart än cxempclvis sängköreu,
I)en gjordc slut pa sig själv. Nu har det kommit cn
n1, styrelse till rodret. Vad dcn tänker ta.qa sig till iir
iinnu höljt i dunkel, men vi hoppas! Förrcsten ltar en
av stadens tidningar jLrst i dessa dagar gjort F. B. en
stor tjänst genom intaglnde av en del insändale i s.ina
spalter. Sarnnra började med ett upprop cllcr en anma-
nirrg till r'rira ungdomars målsmän och 1ärare att bättre

iin hittills siika inrikta uttgdom:inras håg och nö jes-

I!'strrad på sädana nöjctt, sotn hirva värdc ocir n-ltta iÖr
siviil dern sjiilr,a som kornntandc getteratiotlcr. Insiillcle-
re:r tager i iörbifarten till orda iör Folhdansri)relscrr" pir-
pcliarrcle de sr'årigheter, som dcnna rörelsc har att drr-
gas tnccl. Klanclr'el till I'iss dcl r,irra lcd:rrtd,: liLrltLrn'iLr-

clare iör clcrrs rittga itttrcssc just itir dctrla iollidarls-
riirclsc. En lreirc, scut kallar sig "iintijazz", t:'ckte
rnrellcrticl att folkdansarue kundo bi:höva ert kraitig llix"r
iiveu dc ocll pivisadc folkdatts:rrltas svagltclcr. llättrc
ruklanr kunde hrtappast tirtsl^ls.

Fijr att tale nagot orn de cus'hilcla iöretlittgartt:, sa

t) cks ttLr verliligcn dc olika Iedande pcrsollertta ftir Cess:t

kornnrit til1 insikt om att r-i kommit irr i dödvattcn. f ill
rrch urcd (i. N. D. S. hala biirjat tiirrka på r'ail derrs
iörctring cn giLng varit och detta ltar lcsnltcrrt i att
"(Jarrlirtgarrra" tagit lrand orn styrct pii rrt'tt. "Otitcltorgs
iolkclarrsgille" ocir föreningen "Siitor" arbcta clock för
högtr:'ck, r'ilket är.'en s]'ues ll\r t\,cnllc recensiottei i
dett:r uurnrner ar. Hernb)gden. llc lrava iiiresltt sig att
na de mål som iiir oss andra iinrur sl'nas sii avliigsrta.
l-!,.ct hvgce. srirrck0r. studiecirklar rn. rrr. "Viktoria" oclt
"\utionul" arbeta i tl'stlret. rncl 11og finnes kraftcn och
r ilj;rr lirlLr. sa nrir dct hehi)r's liro dc rneil. "Mcn vrrföt'
lric litu rilcrl elitivitct?" "\'listgi)tcn" ltar visst sine
sr liriilrutcr incd lokaliru<m. l)airsleclareskapet iiil eu
de1 av dc rnindrc iiireuil.rarna tl'cks vara en kl'istig
iraga att lösa rnen är-en härr idlag torr:ie viil sir srnå-
rriugorn kraiter finnas att tiilga.

I)ct var cn liten rcsurnd ör'er Göteborgarna som folk-
dansare. Att det f. n. är slött inom dessa lägcr firr mert
kanske har.a överseende med. I)et blir säkert så srnå-
niugorn en Lrppryckning, och tror jag rätt, så torde
deuna slart komma till syncs. Intrcsset för tiilningen
s].nes ocksfi börja höj:r sig. Somliga äro ju slija för all-
ting och ävcn för att läsa, men med åren kommer väl
biittre iörstånd.

G0tebarg,are.

GOTEBORGS FOLKDÄNSGILLE, DESS VERKSAMHET M. M.
De medlemmar i denna förcning, som s. a. s. lltgöre

stommen oclr stödet, kunna vid det här laget se tillbaka
på eti rätt sir händeiserikt, intressant och omväxlandc
arbete för iolkdansrörelsen inom Göteborg. Väl är iör-
eningen ej att räkna bland de allra äldsia initiativtagare,
rnen kan dock se tillbaka på ett nära fyraårigt arbete
för rörelscns beirärnjande.

I)en 5 aug. 1920 bildades Göteborgs Kulturella Natio-
naldanssällskap. Redan efter ett par månaders förlopp
anslöt sic föreningen till. det vid denna tid inom stadcn
s5,nnerligen verksamma. Göteborgs Folkbildningshem,
sorn iristående undsrai'deining. Föreningcns iramgång
och stabilitet tt'cktes sä småningont vara given. Med-
l0rnsantalet ökades iör varje rnånad och redan under

sommaren är 1921 räknades ett medlemsantal av 80. De

ckonomiska resurscrna voro tillfredsställande, detta så

m]'cket hellre, som fria övningslokalcr stodo till förfo-
gande genom Huvudföreningens förmedling. I och med
föreningens tillväxt i ekonomiskt avseende ansåg sig
även huvudföreningen kunna stälia större fordringar,
bl. a. kontrollering och revidering av föreningens räken-
skaper. Detta föranledde svåra stridigheter av varje-
handa slag vilka slutligen resulterade i separationsbeslut
å föreningsmöte den 12 maj 1921. Samrna blev emcller-
tid efter medling av huvudiöreningens ordförande upp-
hävt redan samma månad dcn 25. Dock fanns opposi-
tionen kvar och redan den 10 sept. samma år resulterade
dessas oppcsitionsarbete i den sedermere, såväl inom



som utom Göteborg, så mycket omdebatterade separa-

tionshistorien. Allt sedan anslutningen till Göteboiss

Folkbildningshem hade iöreningens namn varit Göteborgs

Folkbildningshems Folkdanssällskap. Eiter separationen

med Folkbildningshemmet antogs nytt namn, samma som

föreningen nu har, nämligen Göteborgs Folkdanssille'

Den svårartade splittring, som efter separationen upp-

stod bland medlemmarna, resulterade i att det gamla

namnet på nytt samlade sina anhängare, vilket reduce-

rade föreningens medlemsstock till ett trettiotal' Det var
glada och viljestarka pojkar och flickor, dessa trettio'
Ingenting iick hindra iramgången' Lokaler för övningar

stodo ei att uppdriva annat än ä stadens hotell' Pen-

ningar för bestridande av dessa lokalhvror funnos ej.

Men Föreningen hade en kassör, som inte drog sig iör

att själv, av egna medel bestrida nödiga omkostnader'

Det arbetades på alla händer. Var och en giorde sitt

til1 för att svårisheterna skulle kunna övervinnas och

göras till framgång och glädie. Svårigheter äro till för

i)li i'irren ttalkas tnecl sol och lirrs, iordrar vzira tltttts-

i'äxter något rnera ti1ls1'n. Så srtt som nästan alla

artcr böra vicl clenna arstid onlplrrtlteras' Undanta'q

göres clock för tlagra såsotn rosor. karnelior oclt aza-

1eor, r'ilka höra ornplarttt:ras strax cfter lllomningcl' flet

ö',,re jordlagret ikrLrkrtrn:r lrorttegcs drrck prL IoSorllx

om r'åren oclt cl'saittes med rrlirilrgsrik gi)dscliold'

Sticklitrgar och srnåplantor lltav staril-liralt'lc lirter' solll

stzi i ntittdre krukor', ompllttteras l ttcrligare rttidtr sottt-

lnarens Lrpp, så snart krLrkornl h'ilit fllirotldc' irlrl-

rner, slttttt större vedartaCc ocit sr.e'jllirlrtt'ie 'it tcr lir
ej ntich':iudigt att irlalrtera oln 1l'cr lirt I'art alttlrt tllcr
var t trsd.ic år. J\lalr tager i stiil1:t 1r'rrt tle t ör'rc 1i)slL

iorcllagrct i hrtlkorlla oclt crslitter tlut 1re.1 rlr-jcrd'
Vicl otrrplatttcritlgcll gir rilrn tilli-ligr pi ii)liando slitt:

Med högrli ltanden fattar lltlt:t rllll kritlialt 'rcli nlcd d:n

r-iilstra onr vtixtett strar olattiijr lintliliatttett' Diirpa

liiurlcr tuatt r'äxtett ltpp r:;cll lt':d ocll kttltckar fi)rsilttigt

knrkliarrtcn etttot plattte;'ingsbtlrLict. r'err'lil liirten 1:itt

Iossar ttr hrttiratt. I)ert rltästc docll iril-st lara liil gellolll-

vuttnacl men cj sii r'åt att jorrlerl klihhat-. \Lt ar'lägsn'rs

clcrr lir-sa jorilctt ovattpit krrrkklirlrpcll slllIlt er-errtLlcllt

diicla riitter. iir,e tr hör rnau tuga h,)It cljll gartlla knrk-
skän'en. som lanligtlis sittcr inr-art i clen ncJrc tot-
nlassrll. Naglrrt beskiirttittg ittal rijtttrtt:t lir ei liidvätt-
clig or:lr krtt l:irttga gitttgcr blii-a till skacll isl"lltterltet
pii pal r:cr oclt titerlt iirntålica vlirtcr.

Ä{arr lrcgirl rtita ett stort fcl vid olttplltttet'itlg:tl .qcttlrtit

att i1r'ttr r'äriertta iför store kt'ttkor. ilit d':l bloln-

rnartilc artcr ritt"ccklar dlirigerllru 1l'!a§sor utrv llllil
tttett hl'rttrttt'tr blott ti11 ett iital' L)en lan'iga aspcdistrlrrt

däreni'rt vzirct'ltlistalt blist sedarr krtrkatt bilrjar blila
iulllota:1. Ä{'ed ctt or-il sagt, viiltcrtl:r lt-tii:;t': l<ttlltla be-

hrirska ltt'uliorttlt fi)r att hltnna irtvecl'11 sig piL ctt till-
ircclsställanclc sätt. Krukorrta tagas diirfiii ej stiirre ä11

att ör'ervinttas och hade inte dcssa iunnits just da' är

det iöga troligt att Göteborgs Folkdansgille varit r-;rd

clet numera är. Undcr'det sista llu gangna arb3tsåret

liar iörctrirtgen besökt Falkenberg, Uddevalla, Varberg

rn. il. platser. Inom staden ltar en större allmogr:aiton

auorcinats i Konscrthrtset unilet' januari rnånad' Erl 1ik-

nattcle kotntncr att gi\itls den 9 niistkommande febt"

Iri ftjrclingen den 12 januari detta år firade sin atrrlre

årsicst ofter scparationen, var det cn stolt och glädjciLtll

segerkänsla som 1ät vsrje cleltagandc medlem känna vaC

sorl1 a\- god eligilct ocli trogett sarnhörighctskänsla kan

skapas.
1)etta va,r i korthet historictt

splittrlt förerritrgslil katt görlrs

hoppas, r'araktigt starkt.
Mcdlam.

P. S. Det iir G:s l-. l). C. soln tog rrpp dett at'härlds-
skrivare Kleberg cletnottstrerade boirrrsdråikten och stlm

ilu srlart irr:La laget blir. Rcd' urtnt'

att ett tunnt jtlrdlager kan placcras rLlrlt krukklilnp3ll'

ArLviindes trl'a krukor mästc dcssa ligg:r i vatterl ctt

par tintmar fÖrc arrviindatldei, gatrrla diirenlot tr iirt'-ts
fiirsi r,lil r,-'ltli.

Ör'cr er'loppsh ilct i botte u lrir kl'ttkatr 1ägges ttLt ett

hit krLrksltiirv oclt ör'cr d,:tis.rtttttl't ttilgrir stuitskein'oi

sarrrt clrirpi ett ttlllllt iol'clleger, r'arplt liixtetl placeras'

\;id pailllandut uta\ jorclen sk:rkas krtlkalt mot bordet'

.lorclcn trlirl.qcr cllirigcitoltt tletl tneliatt fiitterlla, si ett

i11'{cI tolnrtll'11 1l}lllstllr i krtrliaii.

L-n god Dlarttcritrgsiorcl crhlrlles utav likl dclat li)r'-
iord. griistorljord och liitt trlidgärdsiord sanrt rtagot

r';il iörmLrltnad göclsel eller kompostjord. Sot ltan iivetr

rned iördel tillsättas plarrteringsjorderr, dock cj i Itrisott

större ntänqil. (lriistori'.iorclett tages nle:[ fiirdel i etl

garntnal hrrteshage. den lli)r vela rrligot lerhaltig' srrttt

helst ligga kotnpostorad ett är iii)rlric.
I)cnna jordblattCttittg kttt tttt atlvlittdas till dc flcsta

r.rixtcr. Pllmer oclt grattar iordra d:irctrlot niglt iiit-
turc jort1. r'arfiit' tttera ltjsjord tillslittcs. 'l'ill .qralilit-lt;t

rutesluter tttatt grlistorvjordctr oclt crslittet Ccll ltolst rrreit

ljungjolcl. Azaleor och alla ljrrllgviirtcr liro:i"'crr i hcllrtt'

ar' !jrrrtgjorcl. [-jrrngjrlrtlen kalt i liss tltltlt Lltb]'tli:' ttlot

torr,mrrll oclt 1(isjlrrcl.

Kxlittrsartcr, och i(ir tivrigt aila nreJ ltöttiga blai oclt

stjälliar iorrlra ltitt ocir starkt sarrdbl:r'rrdad jorcl'

Efter otriplatrteriltgett \'3,tt11:ls viixtertla, llla'-lcn tviitt:ls

t-nccl Ijutnt sitp\'arttell rlch ör'crsplilas sedatt ttlcd t'lttt
vatterl. Ile :ilo iivelt ttrt Ltttitcr r'ärett rlclt srlrtttttlitctt i

bchov av bctt'dligt lllycket uorr- \':-ittell iill t'tltdci vitt-

tent. Ilrt ocll allllltll godselvattniug lir lilelr ul]ckct liil-
giirartdc, dock ci irnrler första ti'Jert citcr planteritt:icll'

Dii ctt ljLttnt sotnlnarregrl ialler placct'lr nlltlt viixtuitllt
,n*1 ieprlel rrt- i clrt irili.

orn huL ett s\':rgi och

starht -- och soll1 \:i

VARA RUMSVÄXTERS OMPLÄNTERING
AV BERTIL ANDERSSON. TRADGARDSMÄSTARE VID BERGIAN'SKA TRÄDGARDEN' SER' II
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5öggfölssloern.

"A Iitr furso.

Ttu ä flerlo limme, mor6o; slo du

si nol
Gn ferstår oo lördom di fo pröppi i no

när de inte lönger fonns nå'mzr å gi no,

5'ott nu ö en ollt litoöl te sist på stgoe

lino I

-Q uo fdllet sön i bgnn slo ori å uönne

utåin på ögo, mä di glor på önne,

nör di sir lur fri'ro börler på å rönne

ötter 'oåron lördo doter'. tlädd i bot å

ponne.

Ozn !ör don sto otlt |o törs i ollme=

nogto.

6lrio du, morso, siså|ör; 'Jrån 6tore=
boclo

fötl!ögstolo åferoönder, (Dud ott tocto,

oåron töro doter, lord från ljösson ned

te tlocls."

- Tönt nu, mor6o, för nu ö 'o uisst på

d^ blof t

tloppo I

dä rsl sd idr du si r,o funnlr=
loppo

|ör stoirull. - lo. to du utå no

luppo,
men lött bore bli flöt ner'0, mä du fönger

opp'o I

- jöiiomäil - Jlu ö du ollt för fln or!
I örder,

dolro mi, te gå i gomle fimofförderl
.Q lonfönde mordi sjöloer tnofft ö oörder

posse pö dö, sön du nott ne såne lör=

doms!ördzr!

gjort

Tu. dä sprof, jo ölsfer.

"Q )lils lorso

Ou ö eignen söm e sol

for z fotti. frnsen iol

Jullt te dignen ö din bol

å din fomm mä fogre ol.

Ou o gldjlen gullegol

ior e längtnes liti mor.

Ou ä uäien fim te for
i e räl så unnerbor.

Or ä onsfen frär'lr:t nör'

mc di forste siog dä slör

å söm grönslen gror e lör
urixer du i fjörtets år.

Ou o liler sol i sö,

å på must söm mqilos mö

o du riler föl rn for

i !o's nöres goe dor.

-0 när mörlort står på lLrr

ä du sörl en ryppen bul

ior et förtort föglnfo

forste don dä sir når sö.

Oråt ue grooo gir dLr trÖst,

sörgo stillner re di röst.

- .Ailt på ouo urir du rott.

flor dLr ä ö bönnros uott
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F Ö R S T ANM LoF'

Du lilla fina gosse, som vandrar från ditt hem

till din musiklärare, väl klädd och rned en snygg

fiollåda i handen, i vilken ligger en finfin blank
fiol, om du vill, skall jag här berätta för dig hur
en fattig landspojke fick sin första fiol och hur
hans övningar började.

Hågen till fiolen var medfödd, om ock den mu,

sikaliska sävam var mindre än hågen, kanske lik,
som hos dig, eller tvärt om? Det bästa var nog
att inte felan ansågs kunna giva någon redig
bärgning, utan betraktades mera som en lyx och
spelningen t. o. m. som ett uttryck för ohåg till
ordentligt arbete. Hur det var, fiolen läg i tan,
karna under arbete på åker och äng, i stallet, i
trädgården och på tröskverket, där det gick så

bra att gnola låtar till det klapprande surret av

cylinder och ristor. Hur många gånger fick man
ej höra att man var tankspridd och lat dä man
glömde bort sig för en melodi, som inte ville gå

ur huvudet. "Du blir ingen rikti§ arbetare eller
duktig karl, du blir en odugling och en dröm,
*aret'. Ofta fick man höra detta, och att tala
om en fiol, var att ytterligare öke på uppfatt,
ningen om att man skulle bli en odugling. Hur
skulle man få en fiol? Köpa en säger du och
småtrer nedlåtande. Köpa utan pengar, nej, det
gick inte; pengar på landet existerade knap,
past i min barndom, och de ören man kunde för,
tjäna, behövde far bättr,e än jag.

Hur få en fiol, det var det stora spörsmålet?
Cigarrlådor och dylikt hade avprovats med klent
rcsultat. Skulle man möjligen kunna göra sig en
skaplig fiol själv? Beslutet mognade så små,

ningom och man såg redan i tankarna den fär,
diga fiolen med riktiga stränsar och en ,rikti§

stråke. Spel,Andersson i Bygge och stall,
drängen Eriksson hade ju fioler, kanske man
ändå kunde lä läna en fiol och rita av? Locket
eller bröstet skulle vara ay torr gran och botten
av lönn eller masurbjörk, sargen av lönn eller al,

halsen av björk eller lönn, det var vad jag fick
reda på, och virket skulle vara torrt, torkat i
flera år och kvistfritt. Nåja, detta kunde skaffas;

i vedboden Ieirns en grmmal huggknubbe av gran

och i redskapsbodcn f anns träcibitar av mrlugrl

slag. SaQ, stärnjäru och kniv far-rns i slöjdstugan,
och sa bar det tili, srr att clter f1'ra månaders

träget kväilsarbetc var mitr iijrsta Iiol f ärdig.

Snickaren pii herrgårclcn had: polerrt cl,:n gul,

brnn samt bränt hril f ör skrr.rvart-ra i snäckan.

Snäckan hade jag sjäIv arbetat ut med en kniv,
och var smäcker och fin, som på den finastc

Stlaclivarius. En gammal stråke Iick jeg till
skänks av spel,Anclers och strängal hade jlg
köpt, visserligen bara stålsträng*r, mcn dc

l:lingade ändri, fast det var svrirt att stiimrna d:m.
\u hade jrg en fioi, det var dcn största lrijjd iag
nzigor.rsin hade upplcvat, da jag hos Spel,Ar.rilcls
fick ljudpinncn jttsieracl och stallct slutligen ple,

cerat på sitt rättr stä1le. Den lröjden har du

1i1la fina stzrdspo jk: aldrie käirt, när du gripit
c.m halsen på din fina t1'ska fiol. Jag kundc ej

cns sova om nätterna utan att ha min fiol hcs

mig, och dagen var lång inuatt man Iick komm:r

hem och börja spela, det var knappt tid att äta

eller att tvätta sig. Och när rnan kommit så

Lirrgt att man ficl< följa Spcl,Andcrs ut på dans

och sitta brcdvid hcnom ooh speia de enkla men

sri taktfastrr polskorna, då var man den lyckli,
§trste människ:r, som trampade jorden.

\är jaq ser nutidens ungdom, som med mo,
cicrna slöjdIådor och verkt-vg såga ut skriv, och

crgarrställ av cigarrlådsträ och fint fan6r, efter
ritningar ur Allers F-amiljejournal, szt tänker jag

ofta pa mitt verk - min första fiol - Iörfärdigad
med de mest primitiva slöjdverktyg. Det var
hågen, skaparglädjen, som f ramtvingade aistret,

visserligen ej ett arbete, som hede kunnat pris,

belönas på en konstslöjdsutställning, men dock

vida överträffande alla fanörsågade fotografira,
mar och cigarrställ.

Många år ha gått sedan dcss och många fioler
har jag haft i mina händer, mcn ingen har varit
mig så kär och ingen har ljudit i mina öron så

vackert som min första hemgjorda fiol.
Ernst Granhammar.

Eprid vår tidning. Everiges förnämsta hembygdstidskrift,
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DDGRoBRAGENRA

I)ett norskc diktarerr Arne Gerborg avled dctt 14

jiutuari i en ålder av nä rii 74 å r.
För uutida svcrtsk ungdom iir narnttet Carborg mest

bekarrt genorn diktarens rnaka, Hulda Carborg, som
gcnorn sitr stora iirtresse iör urrgdornsrijrcl::cn i Norgc
har hlivit kiind i lida krctsar iivcrr i lirrt lend.

Med Arre (iarborg bortlgick cn 1rr1rl. soin inom Noi'-qc

var e11 st0r urirktsrnart. icke blctt gertorn sirt cliktling
rutal iivcu gcuonr sitt stora arbcte för rnilisaltert oclr
norsk blgtickultLrr'. t\larrgen r-ill stilia hans diktniug
jän'rusides rned Strirrdhergs. och hals diktning iir i rnlinga
iall Strinclhergskr lnörk och clristig. Utgiilgcr från ctt
strärgt pietistiskt hcrn, r 1-cktes han in i radikalismen.
och blci cn ar- det unga och iria tärrkandcts h:iro1cler.
Nleu lrrn var rivcn rratiorralisrn,:ns rnirlsmau och han kiim-

pade tappert iör bondekulturen. Liksom Strindberg blev
han missförstådd och hade att kämpa oerhört mot sina

motståndare. Mot slutet av sin diktarbana synes han

ifrån en period av mysticism bryta in i en religiös pro-
testantisk åskådning. Det synes, som om den store tän-
karen, sedan han provat alla sidor av livet och satt sig
in i de olika problemen, såg alltings rotlöshet och tunn-
het. Hans redbara vilja sökte blott det bästa och ädlaste
och han var skarp i sin dom över det han ei ansåg
båra värde och djup. Hans signatur var redbarhet och
sanning, och genom hela hans livsgärning och hans liv
går en ton som av ett avtagande sus i skogen efter
storm. Det är must och märg i de arbeten han utfört,
och han är otvivelaktigt en av vår tids yppersta diktare,
som varit värd ett nobelpris för länge sedan. Liksom,
Strindberg blev han utan detta; kanske skall det vara
så, för att de stora fria tänkarna skola bliva större efter
sin död. Då en annan av Norges stora diktare erhöI1
nobelpriset, satte Norges Ungdomslag igång en insam-
Iing, vilken med sitt storartade resultat av 100,000 kro-
nor visade, hur högt älskad och aktad han var. Och
som ett bevis på fosterlandets honnör för dess store
son, beslöt stortinget senast vid underrättelsen om.hans
död att hans begravning skulle bekostas av staten.

Garborg blev med tiden enstöring och var glad att
få vara i fred. I diktarhemmet i Hvalstad var det tyst
och lugnt, och nu har han fått frid och funnit livets
stora gåta löst. Kring hans grav står Norges iolk i
djup sorg och stor tacksamhet.

E- G-r.

AMERIKABREV
Mänga ar- r'iira nrediemuiar ha till

föijd av arbetslöshet r-änt fclsterlandet
ryggol för att söka sin biirgning oclr
rutkomst i <Iet stora Amerika. Mcd
tungt hjärta har detta skett och svå-
rast ar"allt har r,arit att resa ifrån
kamrater och r-änner i Ringen. Flera
brev ha kommit redaktioncn tillhanda.
bl. a. f rån Sture Lilja och Yngt'.
Grönlund. De bedja kamraterna här
hemma att ej glömrna bort dem i
främmande land, och de äro verk-
samma därute i r'ästeni rned att be-
vara svenskheten bland r.ära lands-
män.

Sänd ett brev ocir en tidning till dc
gamla vännerna därute. Bäst är att
sända allt sådant under adr. Mr. Allan
von Gegerfelt, 3106. 41 st. Avenue L.
Minneapolis. Minn. U. S. A. så delas

tidningar och broschyrer ut därifrån.
Genom denna tidning hälsa mänga

svensk-amerikaner till vännerna här
hemma liksom även varma hälsningar
medföljer detta lilia blad ut och bort
över Atlanten till dem det kan nå i
den stora världen där borta.

FRAN FINLANDS SVENSK,
BYGDER

Brages årsskrift 1917-1920 är kom-
men red. tillhanda. Det är ett do-
kument av det allra största värde för
att senare släkten skola iå se vad är-
lig strävan vår tids förskingrade
svenskar ha iört för att bibehålla sin
ursprunglighet. Men det är ej allenast
för de efteikommande, utan det är
en härlig läxa även för alla nu Ie-
vande rikssvenskar. Kanske att den
Iilla boken kunde rycka upp oss ur
vårt dåsiga, slappa, intresselösa liv

och levcnrc? Däl ialar cu harrC iull
rniin och kr-inuol onr sin karnp för att
hcvara det käraste de ha -,- sitt rno-
clersmirl och sin sveuskir kultur, uuder'
det r,i f(irsöka verka utländska och
f örsmii de tta d1'rbara ar\-. Vi leka
Ll,gdekultirr rncn vilja inte clrs Iäsa crr

r'ärdefuil och Iiilorik uppsats; grina
och gnälla orn det inte iir tillräckligt
1åittsrniilt nöjes1äsning. Här' är en bok
nästan utan "gubbar", rnen med förc-
drag och protokoll från dcras allvar-
liga och gedigna hembygdsarbete.

Ärsskriften innehåller även en ho1

del uppsatser om gammal kult, och
redogörelser iör cn måhnedveten folk-
livsforskning. I senare nummer al'
Hembygden skola vi taga in en del
referat. Ärsskriften rekommenderas
på det livligaste till alla dem som in-,
tressera sis för vår gamla kultur i
svenskfinland. Krux.
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f rigor oclt st'ttr.

Frtlgu: Vart skall tnatr liirtda sig
ii)r att kornrna i iltrjirtarrlc at s. k.
c gn'ah crn slån'.)

i:get hcil.

' Stnr.' Ni torclc llinda eder till
Egr,ahcmsniit.t'tldcns sukrr:terarc iL dctt

ort clär Ni lir boendc. dlL \i r:rlLallei
lulla nijcliga rrppllsttingar.

l'r'u::u: \"ltr fi:rttas skt:1or ii)r rrt-
hildning av hardarhetsl;ilarirrxrt ?

Sr.ar iortirst m(rjligt ti11
'l'acksarn.

Strrr.' I Stockhrilrrr: Hartdarbetots
r iirrners och Hulda Lundins ]tarrdar-
hetssemiuarirrrn, Andren l]rerotlrs dito:
i Götcborg: Maria Norclelielclts clito.
Ilcgär prospekt.

S/tiftl.sÄ'rrr.

Arrcndator Hans Stirhl skröt ii)r
hr:mnransiigarcu Lars i Br'åten, att
Irarr var släkt meC kLurgert.

Lurs: Dä tror.. la knappt. eiler piL

la vis dii?
IIutts: .lo för si ja Ireter LIans

\lajus«it I

I«rs.' Nix, dä ä rntc a do Han-santa,

su du ii sliikt mä. Dii ii a dolu slrttt
sttir orntrlade itionde hridct: tlus
Oxe och Hans Äsla.

Kersti-mora. ägare ti1l eit koppjänt.
rnod vilket hon mot en Iiten koltant
crkänsla blukar "koppa" sina grannar
iiir "hirgger,ärsk, tannvtirsk :i blä-
iltarsKcn : Urn lra \ lllir IrJ:ir pu llll
iitter bli\'äre i b1i na lite ha1ke. så

ii)lk drrrrrp oittkull i stöttu säg, si c:t

finge kuppa ii tiiina ctr slettt."

L:ITTERATUR
Sommen runt, heter en liten min-

rlesskrift, som är utgiven av Tranås
tidning och vilken skildrar iärden,
som Tranås C],mnastiksällskap och
Holavedens hembygds. och fornmin-
nesförening företog sistlidne sommar,
runt Somrnen. Den sprudlar av liv
ogh andas hembygdskänsla och for-
skarlust. Där ser ma'n, den rätta sor-
tens ungdom m.ed rätta ,sortens hem-
bysdsintresse, som .manar till efter-
följd. Även en annan liten skrilt har

utkournit fril 'l-raträs, niiinligeir "ilo-
lavr:dcrr", krrlturhistorishr attt:chttilt-
gar N:o II. utgilrta av Hol:tvcdcns
hentbvgds oclt iorrttriittttcsiii;'erring.

.l,lli.a.s.§(i/? 1.

i-n bok oui rcsor ocir Lrtftirder iir
rrtgir cn al Norgus Ungdorrrsilg: tliiri
iinnes cn ledogiirclsu iirr gijt:borgs-
kongrcssel och :ir iiir r;ss tttt'cket
ir'rtressant. Rokeir ci-irallcs gelloirl
red. ar-"Henrbt'gdcr" ii:r kr'.6 --
pcrto. Mera onr clctttta hl,x i r:l:ste rt:t'.

HLrl skillir: clet vrilt ottt ii.rt'urti:i-
garna ä1ade sinlr tttedletttitllrr iitt s(rttl

ett ot ratltont lijl villkor laril pre llu-
ntcrant på Ringens tidskriit? iracar

F.D.L.»SÄTER,>
Grjtcborgs t'ngsta ioikdarrslag bilda-

des d. 3 d,ec. 1922 och hads sistlidnc
dec. sitt första irrsrnöte. 'l'ill st!'relsc
valdes: 'l'orsten Audcrsson ordf., Ilrik
Ri'dströnr sekr., Daisr. Svettssou kas-
si)r, .Iohn Isaksson r,. ordi., Dar-. An-
dersson r'. sckr. I{evisorer blevo Elirr
Audcr-ssort och Edvin ScgerCal.

Llgot lrar genorrler"lt ett ilrtrcsse-
i1 ,lt ,relr ltt lruttlttttl hl'. \rr:ll u; '{lttt
sparlöst iörhi. I)a laget iil rckr -i'terat
jrrorrr Lrindlrl ornradc rtar:i(ir Giitc-
borg. har dct trgii rill uppgiir ait

st;ricla Ungdonrsrirtgens iddcr hlald
ulgdorncri dlir, ocli <iet arljctet lrer
r crkligcn Lrppskaitats oclt t rjttt irattt-
!ling. 'l'ack vare crr duktig lcd:rrc,
hr .lohl .Jorasson. oclt itttresserade
rnedlernrnar ha rle I:ä iörr'årransr'ärt
kort tid hurrnit iniiva cn lrel del dan-
scr. r.ilket g jort det rrtrijligt iiir laget
:ttt dultuglt i ctt llul tlel tli-rpvisrtitt{:rt'.
bl. a. r,iC rSr'. Spclcrrs irppttattde oclt
r id Ilirrgels kortgrcss. (iod ftilstäelse
ii)r sitt arbctes st'itern:il och ctt slttitt-
rrrrde g1:idjc har alltiC besjrilat nrcC-

1e rnrrrarrta r;ch hidragit till att allt ilcre
siika sig til1 fi)renirgen, sonl strdigt
r lirur.

IJiancl bcslrrten vill ursuriitct vrr
iLr cn iiircni:rgcns arrslut:uidc till Rin-
:...Jr iran hl)rilLn ar ttr 1924.

:\1ec1 anludning av fi)rsia ilsclagert
lradc olduats cn tror'lig aitou rncd
sLrp3 li "Garnlc Port". d:ir förrrtonr
alia. sonr tillhörde laget, ii"'en cn dcl
ritorllstäendc iiltresscrade dcltogo.

Det blcv en af ton som sr:nt skall
g1öiniiras ! Pi'r ganirnalt .he dcrligt lis
spoladcs dct ripp till rrat ocir inför
alla goda gä\'or steg stämnilgel ocll
tlovnldeu. Err fliikt av gantmaldags
ieststiiinnilg fick makt tncd alla och
dot blcv taI och hun'arop i rn:ingd.
Srirskilt ourhuldarl och avhurrad bler,
ratLlrligt\,is r'änncn Jorrasson, sour ho-
rrour och dagerr till iira blcv upphöjd
till hcdcrslcdarnot. Hr .louiisson tog
\.id sitt tacksamhctstal tillfället i akt
och talade iivcn r.armt och sant onr

Ungdoursringens betl-delse iör svcrrsk

»Folkdrr:laget Sätcr» Giiteborg.



urgdorn ocll llngdolnsrörelsc. oclr 1lt-
[rlittgadc r..tt ]cr e för tlrl.

Eiter sup6n blev dct daus. salg oclr
Urtar tills fram pii srn:ttintrnantil. dii
rnan rnirste skiljas. llen trer'ligare
kväll har det inte förekonirnit på
"Gamle Port", det :ir säkert, och det
eftcrliimnade ctt gott och augenärnr
minire sorn säkcrt knöt lacet tillsatn-
n'nn :inrtu hirdare .

VARDA SLÄKTET
Förbr1,1ays och dårar böra iörhil-

dras att fortplanta sig, anse l.asbio-
logerna qch rncdiciualstS'1.1.a,-r.

De framhålla, med anlediling av en
motion av överinspektör Petr6n, att
antalet kroppsligt och själsligi rrn-
dermåliga är oror'äckande stort, och
då en del av dessa defckter iiro av
iiritlig natur, är det på tok att dcssa
individer fri sätta så rnånga irarl sorrr
helst till r'ärlden.

De sunda människcrr:ta niiste hjiil-
pas att bilda farnilj. de åritligt sjuka.
d. r-. s. alstrare ar- oduglig atkontma,
böra kurrna göras oiruktbara pir ope-
rativ vä9.

Deita är iullkonrligt riktiga princi-
per. Något mera orirnligt kan t,äl
inte tänkas än att sinnessvaga få
skaffa sig en barnskara. som sedan
i hela sitt liv bli en börda för sig
själva, sina närmaste och samhället.

(Såningsmanne n. )

MUNKEDALS FOLKDANS,
GILLE

har haft ett samkväm, vartill även
Hernbygdsföreningen "Folkdansen" I
Dingle inbjudits. De båda lagens tre
spelmän stod till förfogande med myc-
ken musik. Vidare förekom sång,
deklamation och lekar, allt i riklig om-
växling. Samkvämet var vällyckat
och stämningen var, som den bör vara
när ungdom är med.

Munkedals Folkdansgille bildades i
juli l92Z av medlemmar inom logen
Munkedal av I. O. G. T. På grund av
svårigheten att erhålla kompetent 1ä-

rare har ej något nämnvärt arbete
kunnat utföras förrän i juli i år, då
övningar kunde påbörjas - utan kost-
nader för sillet - under Carl Lund-

bergs Iedareskap. Övningar pzigii nu
ett ä tr,å gängcr i r.eckan oclr det
iir rned slädje mau ser att dct girr
frarnirt, onr iin sakta.

Logen Mr-rnkedal har visat sig viil-
villig n.rot gillct, i det dcn ställt sin
präktiga 1oka1 kostnadsfritt till gillcts
iörfogandc Men är'en sedan lokal- och
l:irarefrirgan lösts finnes det sr,ärighe-
ter. a\r r,ilka den största är dräktfrå-
gan, rnen man har komrnit lösningen
närmare, då inom giliet bildats en
dräktioncl. Varie medlem har sittkonto
oclr kan bctala efter råd och lägen-
het. Dctta blir givetvis till stor hjälp
när dliikten skall inköpas. För att
gillet skall giL irarnåt, ioldras dock
jramför allt energi och ett gl)tt kam-
rntskap sarnt iriskt lrrrmör.

Jcrker.

Det syncs ej bchör'a rnöta svårig-
heter ft)r elr iörening att gå framåt
da bride liirare och lokal stä fritt till
iöriogande.

Rctl.

ALÅNNINGARNA ÖNSKA
SVENSK UNGDOM PA

ATERBESÖK

De oförsätlisa dagarna sonr Ålauds
ungdom hade på sin resa genom Svc-
lige sistlidne sommar, har nu resul-
tcrat uti en inbjudan till Svenska Ung-
dornsringen att återgälda besöket.
Cenom Johannes Eriksson har att
hörja nled en vädjan gjorts till Tranäs
folkdanslag, folkvisekör oclt spelmän
att gästa ögruppeu i solnmar. Mcn
intc blott de duktisa Trrrrasbonta äro
r,älkomna, utan alla, som ötrska resa
rut till det fagra Åland, äro emottagna
med öppen f amn. Landstingsman
Eriksson framhåller, att detta är nn
det nä-stan enda sättet, varpå man
kan bevara det kulturella sambandet
mellan Alandsöarna och moderlandet.
Och naturligtvis skulle folkdansarna
och de övriga mer än gärna vilja
göra ett besök pir öarna. Det är blott
resekostnaderna, soln avskräcka. Men
om nu resekostnaderna bli dyra, får
man beräkna att vistclscr på Åland
blir så mycket billigare. Tranåsborna
tänka allvarligt på att resa och de ha
beslutat "göra pengar", sä de kunna
komma i väg.

Får man reskassan färdig, så vore
meningen att det 50-tal ungdomar,
som deltaga däri, skulle ta det som
en semesterresa, och då beror det ju
om hrr principaler ställa sig förståen-
de. Vi Iå emellertid tillfälle åter-
komma.

De som önska tillbringa sin seme-
ster på Åland kunna tillskriva lärare
K. Gustafsson, Mariehamn.

DET ÄR ETT LAND SOM
DUGER

En millionär i närheten av Newyork
och hans fru hade till kokerska en
svensk flicka, som var mycket om-
tyckt av sitt husbondfolk. Så blev
tösen kär och ville gifta sig. Men
detta tyckte inte hennes herrskap om
och sökte övertala henne att avstä
irån äktenskapet. Flickan å sin sida
stod emellertid fast vid sitt beslut.
Slutligen enades man om följande
kompromiss: Tjänarinnan iick sin
vilja fram. Millionären byggde i sin
park åt henne och henfes blivande
man en palatslik byggnad. För
denna bostad plus 100 dollars i må-
naden och iri mat för båda makarna
skulle hon som dittills förestå köket i
den rikes hem, d. v. s. alltjämt fungera
som kokerska. Själv behövde emel-
lertid jungfrun skaffa sig jungfru.

Det är klart'att tösen var irån
Småland, menar läsaren. Men denna
gång misstar han sig: "hjältinnans" i
fråga vagga har stått i Närke, kon-
staterar en lokalpatriotisk Närketid-
ning.

DEN NORSKE LEIKAR,
RINGEN »DALEBUS»

årsberättelse är kommen redaktionen
till handa. Föreningen synes vara en
sammanslutning, som tagit till uppsiit
att lära sig gamla och nyare norska
folkvisedanser och atr utföra dem i
"bygdebunader". För övrigt synes
innehållet i årsberättelsen vara en
redogörelse iör, och en päminnelse

om fester och glada tillställningar,
varav resan till Stockholm i januari
1923 synes vara den "hyggeligste"
som medlemmarna varit med om.
Brage Cille i Stockholm kan känna
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SPECIALAFFÅR FÖR

MUSIKINSTRUMENT,
STRÄNGAR OCH TILLBEFIÖR

15
Omtyckta dansmelodier
för Violin och llandolin
Häfte I, II, III, I\r ä 2:50

15
utvalda Bellmansmelodier

för Molin eller Man,
dolin 2:-

] ARSENALSGATAN ]
TIILEFONER 221 7 

^..ORR 
i461

K o nstf liten
Förenins för

He-t|öjd o. Konstha*uerk

IJtställnings- och

försälj"i"grlokaler

i G"-1" Hägrkol"''
GÖTEBORG

Mitt emot John Ericsson-statytr

Our e fielsinglondo
Semslö jdsiorening

-Öuditsooll
T.el. zA4

Joltdrälter' Oelsbo, lrirosö, fjusdol m. fl.

Jlloflor i öndo tili .1 m. bredd. )T1obeltryg,

gordiner, dultgg ocf fondduPor.

-0rbeten i nönersöm, Oelsbo= ocf lärosö=

söin, spetsfl ötning, Oelsbotngppling.

FÖRENINGEN FÖR SYENSK

HEMSLOID
cnuNoao Ån rs»

BES(I'DDARE: rL M. KOi-UN-GI :..

ORDF,: II, K. II. PRINS EUGEi*

r.Ö RSÄLJ N I I.GS FÖRE N INGE NS

UTSTÄLLNINGSLOKÄL
12 BIBLIOTEKSGATAN I2

TEIEEoNER: 7625, vÅxer
NoRR 8l 43, vÅxEL

fl{.öbler, Gextilier, 9lLattor, 5{län,
nin g sty ger, ffation aldr äkt e r, Ep et sar,
flrmatur, X{eramik m. m., m. m.

2llöstmonlonds läns

-Öemslöidsforening
lnosterås

7löbeltgger
Rlänningstgger

'il*"'
6orl'endrolter fiån Töotmon=
lond somt moteriol till desommo

6b zel. ?Jösterås 19 07 q6

sis tillircds. scm vid detta tilliällr:
var inbjudare.

ÖREBRO LANS ALLM. BILD,
NINGSFÖRBUNDS ARSBOK

t923-t92+

Siillan irar llil en irsskrift atr
biud:r pa si1 rirl cket al nö.iosliisuirrg,
i intirn ii)rening nrti r-lirdefLrll upp-
1r'snirrg. sorn iLrst dclnlL bok. ltcd
iiirstrtlse lrLr r,:l'ilr Odirner iettat
grcppcr our hur rnatr sklill hlire sjg
iit att fh folk art Iäsa. \risserligetr
firrrte s det ju sratistiska Lipp,liite r rrre tl
massor av trakiga siiiror iör dcrn.
som inte direkt intres-scra sic iiir
statistik och tabeller, men st1:laut:ir
ofrrinkonrligt i en årsskriit, och da sa.

Bland dc rncdverkande s1'nes fr.
Ä'laja FolslLrnds namtr på icke rnindre
än tre stiillen, likaså viistmallancls-
skalden Ingernar Hasselblad rred tre
diirter, av vilka "Fredad rnark" är eu
hiirlig appell till oss alla att vårda
liira latur- och kultLrrminnen; här ett
citilt:

Låt de skatter som marken vårdar
fredas, älskas som dyrbart arv.
Gamla vårdträd och gamla gårdar
byggas blott utav tidevarv.

Yidarc iär man reda pa att iolk-
Jiögskoloni:L i Örehro Ilin ärrt rnlinga
och statliga cch iolkbildningsarbete:
rir det b:ista tiinkbara. lärarkraiterna
lika-sa. H:rnb1'gdsskl'dd och r'ärd om
by och bygd ha duktiga iörkärnpar i

lulla gruner.
Den lilla boken, i sin iöruiima

enkelhet, med trevliga bilder och tcck-
tting;rr, talar i all blygsamliet om vad
sorn iir gjort, vad som borde göras
oclr vad som kan göras till hcmbyg-
dcns glädje och fromma.

STOCKHOLMSKRETSENS
KAMRATFEST PÄ

HÖGLOFTET
Till ilydda tider återgär min tanke

än så gärna. Det vackra loftet och
de glada ungdomarna med sina må-
leriska dräkter, det var en härlig
anblick. Finnes det i Stockholm en

Skandinavisk
K o n st s I öj d,Försälj ning

. 77 Drotlninggalan 77

Tel. 30243 Grundad 1E96 Norr 7{3

Stockholm.

Nationaldtäkter

Hemslöjd.svävnader

Hand.arbelen

Träarbeten

Idålaile, snidade och ttävila.
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Todmolutbgfes mof ull

Östgöfodrölterno

lreoiigo oc! 3Biliigo

NY LÄROBOK
I

SVENSKA
FOLKDANSER

ÄR UTKO}IMEN

ocu r.rNNES rrr trr-rcÅ nos HERRAR

BoKHANDLÅRE sAilT ornr«t nnÅx

S\/ENSKA
UNGDOMSRINGEN

STOCKHOLM 50

HEM BYGDENS
PRENUMERATIONSPRISER

Helt år kr.4:80
Halft år kr. 2:60
Kvartal kr. 1:50
Lösnummer kr. 0:40

Prenumeration verkställes bäst
genom posten eller direkt från
Redaktionen av [{embygden,

Stockholm 50.

Tidn. utkommer 72 ggr om åtet.

I den mån utrymmet tillåtcr det, omfattar iid,
ningen även aktuella sater, men kommer fram,
förallt att utgivas som landskapsnummer, om,
{attande folkmusik, hemslöjd. hembygdsvård,
folkdans m. m. samt förbundsmeddelanden fr.

de olika sektionema.

plats där dessa ungdomar höra
hemma, så är det väl här på Skan-
scns höganloft. Här var det jac
första gången var tillsammans med
folkdansarna i Stockholm och här-
ifrån har intresset och hågen spri-
dit sig tili de rnånga, som nu arbeta
f t)r iolkdansens renässans. Man be-
hör'er inte oro:r sig f ör vår ungdorn
när rnan ser hur dessa roade sig.
som deltogo i kamratfesterr den 6

febr. Korn hit ni alla, sonr vill se kär-
11ar1 av svensk ungdom, ni som vill
bära namnct av att vara ungdoms-
r'änncr. och ni skall f ir en kr,äll sri
fl'l1d av frisk g1ädje och behå1lnilg.
som ni ej kunnat drönima orn! Gola,
rxJ'ckct .goda f örrniigor. iast de kal-
lade sig amatörer. underliöllo d11 oclr
då rned sång och deklamation. Här
var nrusik och dans. glädje och trer,-
nad. 0ch ni Styrpin,,rr skall ha ctt
hjärtli.qt tack iör edert goCa arb:te
rned ordnanCet av dcssa kamratait-
nar! r,ilka jag tror iir ar, nrl.ckct
stort r,ärcle irjt' samrnanslutningens
bestårrd.

E. G- r.

Sliö.srrrrt,cli

har under sonale hiilften zrv ir:bruari
1921 synts i ett rnl,cket stor flock i
H jlilrnarr:trrLkte n intill ( )re bro.
(Fauna och Flora)

HEMBYGDENS
Aooon"p.ise",

3 spalt: 50 ^-. på 70 mm. höjd.
Kronor l5:- pr sång.

2 epak:80 *-. på 48 mm, höjd.
Kronor 15:- pr sån(.

2 spalt : B0 -^, på 100 mm. höjd.
Kronor 25: - pr sån§

2 spal+:165 mm. på 100 mm. höjd,
Kronor 50: - pr gång.

1 sida. Kronor 80: - pr !ånf.

Viå årsannonsering lömnas 20 2( rqbatt
och uiå 1i2-årsannonsering 10 I rabatt,

BeseEEs.c.§zE eEE
utgiven av

Brages Sel*tion för
Folklirzslorslrning

Ifelsingtors

Fyra 24"32 sidiga DllrDz
rner årligen. Fris p-rer

årgång: i Skandi,
navien 2:- ]l.\r.

Prenumereras hos
Förenirrgen Bra.ge

Boulevarde[- 7,Ileliirrgiors

Årgång I-lI, 7Q22-1Q23, er-
hållas trll samrna pris.

?tlDICo

W*#
MEDICO

GöTEBORG.

Landberg €^ Vingardt.

Per tub Z5 öre

Generalagentur för Stockholm:
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"Han gör ett gott intryck. . . . ."
tänker den unga damen. Därför får den unge mannen företräde framför sin granne, vars yttre
vanprydes av dålig hy.

- P.t personliga intryskql spelar en stor roll i det dagliga livet, i affärer, vid knytande av be-
kantskaper, vid strävandet att vinna en god anställning. En irisk hy med dess prägel-av hälsa och
kraft har lika stor bgtydelse nä.r det gäller en mun rom för dameina. Allo ii""iÅ på att äga en
sund hud och en oklanderlig hy.

_, P"t yppersta medlet att vinna och bibehålla en frisk hy är att taga Elfströms SVAVEL-
TJÄRTVÅL N:o I till sin daglige morgonkamrat. Den rinar nämliien t)orerna fullständiet

Det y
sin daglige morgonkamrat. Den renar nämligen
rt underlättar därigenom hudens ostörda verksa:

porerna fullständigt
från darnm och smuts samt underlättar därigenom hudens ostörda verksamhet. Finnar, por*ul-
liar etc. tager den bort på ett enkeit och naturligt sätt därigenom att den underlättar porernas upp-
gift att bortföra avsöndringarna från kärl och vävnader. I dess lödder ingå bl. a. tjära o.h rvurål

- tvenne sedan urminnes tidei välkända hälsobringande hudmede[ - och därigenom tillför den
huden just de ämnen, vilka oskadliggöra allt, som kan genom retning vålla sju[lighet av olika
slag i huden.

Rena porer -
h udens hälsa.

N4an må icke förbise att Elfströms SVAVEL-TJÄR-
TVÅL N:o I har inga nackdelar gemensamma med dc
gamla, svarta och obehagliga tjärtvålarna. Den är fram-
ställd enligt en speciell tilloerkningsmetod och därigenom en
produkt, som erbjuder lika stort behag i arusiindningen som
oilken annan toalett-toål som helst.

Saljesöveralltä lkr.
%j F#uly.;, \,9 

=ffi ELFSIffiIIM$ TEIIHI$HI TflBffiII(,
GEFLE

Gernanåts Boltrvcleri. Stockholm 1994Lösnummer 4O öre

L


