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ATS

Som bekant, har delborna varit ett storvuxet släkte,

och den fysiska kraften har i många fall koncentrerat
sig även i en ooh annan jätte. Jag vill här presentera

tvenne sådana styrkans heroer. nämligen kyrkvärden
och hemmansägaren Hans Ersson i Siömyra N:o 5,

samt soldaten N:o 101 Erik Sä1g, iör Åkre och Mvra
rote.

Inom parentes viil jag dä först omtala, att Delsbo
kompani hade alltid de största karlarna i Hälsinge rege-
mente, ingen understigande 72 lrtm. De

lågo o,f ta på kommenderingar, dels i
Stockholm och dels oå Gotland, där de

alltid ådrogo sis ett berättigat uppse-
ende genom sin storlek och sin styrka,
vilken kunde lämna synlisa bevis
efter sig vid vissa tillfällen. Dessa stor-
växta karlar voro i regel saktmodiga och

lugna, men blevo de retade, kunde det

hända att hälsingehumöret rann över och
då voro de Jruktansvärda.

llans Ersson var en "grann karl", stät-
lig och rak som en militär och hade ett
ovanligt vackert aristokratiskt ansikte.

IIan var 84 dr gammal då han en mid-
sommarhelg vid ett storkalas var heders-
gäst på Geddviksvallen. Där voro även
många starka yngre män från Delsbo,

Fanjunkare Fredrik rVinblad von W'alter
Helsinglands store hembygdskämpe,

D ELSBO

tansvärdaste gripverktyg han sett. Flera av samtidens
starkaste karlar försökte att i krokdragning med sitt
långfinger draga ut hans lillfinger, men "gingo bet". Att
tävla med honom i tyngdlyftning var ei värt. Se här
några kraftprov:

En gäng vid en brunnsgrävning skulle en häst draga
bort en sten, som var vältad på en drög. Hästen tog
i vad han förmådde, men orkade ei få loss lasset iast
tr,å karlar hjälpte till med järnspett. Som Sälg icke var

sä långt borta blev han ombedd att kom-
ma dit och hjälpa dem. Då Sälg kom
till brunnen, spände han ilrån hästen och
lyfte den ett stycke på sidan, sen satte
han en kedia i skacklarne, lade kedian
över axeln och drog så lasset dit det
skulle och stjälpte av. Sen han kommit
tillbaka med stendrögen sade han: "Ni
kunde väl inte begära att hästen skulle
orka med det där lasset, det var just
bra tungt för mig"; detta skedde i
Forssa. En måndagsmorgon i Svedia,
Delsbo, skulle en bonde köra hem ett lin-
lass från åkern. Det hade regnat ntyc-
ket och hjulen sjönko ned och fastnade.
Hästen kunde ej få lasset ur fläcken.
Sälg och några andra kommo förbi,
ty de skulle på en auktion. Sälg sade:

R K A KARL AR
BERÄTTELSER AV FREDRIK §TINBLAD V. WALTER

Järisö och Ljusdal. Det blev som vanligt en brotttlings-
tävlan och i denna besegrade den S4-årige Ersson samt-
liga deltagarne, trots att många av dem hade stort rykte
om sig för skicklighet i såväl "krag-" som "livtag".

Då L. Landgren var kyrkoherde i Delsbo, regerade
han med järnspira och var beryktad iÖr sin ovanliga
kroppsstyrka. En i Hagen boende ofiicer sade då till
Hans Ersson: "Visa en gång för ro skull vad ni orkar.
Lät prästen lyfta iörst, bed honom sedan sätta slg pä,

och lyft sen lika mycket som han och honom uppå."
"Det kunde iag visst göra, men hur bleve då re-

spekta förn?", svarade den sävlige Ersson. Det märk-
värdigaste av allt var, att denne jätte trakterade iiol så

väl, att han ansågs tör en av lIälsingland-s skickligaste
fiolspelare.

N:o 101 Erik Sälg var född i Delsbo den 10 nov' 1809.

Då han kom i tjänst den 26 juli 1828 var han. ehuru

så ung, 202 cm. läng och grovbyggd därefter. Han blev
ej fullväxt iörrän vid 26 års ålder, då han uppnått den

aktningsvärda längden av 272 cm., och hade en muskula-
tur som var enastående. Dä han höll sin arm rak var
överarmen i omkrets 56 cm. llans ben voro i propor-
tion därefter. Han vägde då 238 kilo, alltsammans så gott

som benstomme och muskler. tlan hade de kraitigas:e
händer som kunde tänkas, hans fingrar voro som

smidda av järn. En samtida säger, att det var de fruk-

Spänn ifrån hästen, jag skall dra hem lasset. Sagt och
giort. Hästen spändes ifrän, Sä1g satte en dubbeltross

i skacklarne och så drog han hem lasset åt bonden.
Då han var dräng pä Rolvsta maiorsboställe i Forssa

utiörde han många kraftprov. En gång skulle han köra
säd till kvarnen i flamre. Han lassade då ett stort
lass och majoren sade: Detta blir för tungt iör brunte.
Det blir det inte, sade Sä19, jag tänker dra dit det själv.
Då majoren tvivlade på utgången härav, sade Sälg:
Vill majoren sätta sig upp på lassei, så var så god, för
nu ger jag mig i väg! Maioren ]ät då sin äldste son

sätta sig pä lasset och så drog Sälg i väg. Då han

kom til Hamre, sprang han med lasset genom hela byn.

En gång under samma tid var han med på en lekstuga.
Det blev fylla, och som Sä1g var ensam delbo fick han

hela danslaget pä sig. Sälg röck då löst ett bord, som

var med grova tränaror fästat vid väggen, och med

detta oformliga vapen gick han till anfall mot sina angri-
pare, som räddade sig genom en snabb flykt.

Forssa stora kyrkklocka ringde han ensam. Därtill
fordras annars 4 man,

En gång besökte han marknaden i tludiksvall. Han

var då i sällskap med ovannämnde Hans Ersson. Som

clelborna den tiden mangrant buro sin vackra socken-

dräkt, voro de lätt igenkända. Då de båda delborna

gingo in på en fyrbvggd gårdsplan kom en vild skara
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eiter dem för att ge dem puckel. Hans Ersson och Sälg
började dä att plocka ihop alla hjuldon som stodo på
gårdsplanen och staplade upp dem på varandra mot en
r,ägg. Det sista var en lasttrilla. Den tog Sälg ensam och
kastade överst pä högen, under det han sade: "Ska vi
slöss, skä vi ha utrimme, hä ä brokli hä i Delsbo." Nu
ftl-dde alta, ingen ville bliva sist kvar, ty de voro slagna
med häpnad över de kraftprov de sett.

Då Sä1g en vinter arbetade på Movikens järnbruk kom
han en morgon något för sent till arbetet och fick här-
igenom snubbor av inspektoren. Den dagen skulle det
köras hem gamla lador till I'ed. Sälg sade ingenting
rutan satt en tross i skacklarne i stället iör häst samt
stegade i väe till platsen där det skulle lassas. Om eu
stund kom Sälg dragande med ett högt lass, men da
det var bart mellan två byggnader. trodde inspektoren
att lasset där skulle fastna för jätten, men Sälg ökade
blott farten något och klarade barfläcken Iätt, ti1l in-
spektorens stora häpnad.

En gång var Sä1g med på ett pålningsarbete. Han
drog då även en "stenbjörn" och några andra skulle
skjuta på, men de höllo igen allt vad de f örmådde.
Sälg drog på det sättet i två dagar, men den tredje
dagen gjorde han språngmarsch med drögen, varefter
han vräkte den tunga kolossen med lass i vattnet samt
fattade därefter en hejare och slungade den efter i dju-
pet. Nu uppstod en stor villervalla, men allt blev åter
bra och Sälg fick annan sysselsättning. Kraftprovct
med hejaren var skräckiniagande, t], den vägde 60

lispund : 510 kilo.
Delsbojätten skulle även visa prov på sin skicklighet

i exercis. Då han gjorde i armen ger'är, slog han av

kolvhalsen på geväret tre gänger i följd. Detta var nog
ett av de styvaste tricks han utförde, ty det var mcd
flintlåsgevär han r.rtförde detta svåra nummer, och han
är den enda som man vet med säkerhet ha kunnat
göra det.

Då Säle under en av sina kommenderingar i Stock-
holm uppvisades för kungen jämte en annan delsbo-
knekt, som hette Klint, fingo de en hundrabankosse-
del jämte en tobaksfläta att dela. Då kungen skulle
läta honom tacka för gåvorna, drog han tillbaks han-
den, men kronprinsen, Oscar I, tog honom i handen,
men var klok nog att knyta näven. Handen försvann
som ett körsbär i en vanlig manshand.

På hemvägen från slottet gingo delborna in pä en
krog för att få sig en stS,rkare. De hunno jämt och
nätt ta sig en sup, dä krogen fylldes med dalkarlar
bade i r.rniiorm och civila. Först överhopades del-
borna med okvädinsord, sen angrepo de på en gång

Sälg, men denne iick Klint att öppna krogdörren, var-
efter han på några ögonblick kastade ut alla inneva-
rande dalkarlar med sädan iart, att det såg ut som
om det regnat masar. Säls blev dömd till 25 prygel för
besväret. Det hettes att det var för fylleri. De pryglen
måtte ha varit lindriga.

Sälg gick ned i ett strömdrag i miften på mars må-
rrad 1843. Han tog sig visserligen upp, men som det
var sent på kväilen, blev han sä förkyld, att han fick
lunginflammation och dog den 23 mars 1843.

Ja, det Yar på lE4o{alet det
Red. anm.

2ellen
Dellen, Oellen. 6tönst blond sjöor,
uid din strond min lzmbggd lög.
Rring de näno, tödo öor
lehe siloerslummig uög.
.Bur du glänste drömlift fogzr
undzr solgullslgssors smel,
ofi i slgmnings trolsto doger
stömde själen oilset uet.

-6ön tilt dig min lonte ilot,
nrir mitt sinne remod bond.
Täl iog minnes, fur jug oilot
möngen stund oid trollsjöns strond.
Ci jog glömmer borndomsdogor,
då jog, söod oo biörlors ous,
duoldes uti tödo fogor,
lgssnonde till Oellens brus.

Oellen, Oellen. Temodsstömning
gluter du i mönnisfosinn'.
Tilsenf ztens trollbetlömning
smDger sig i slälen in.

Ttähigt fomno flörron flöllen
Oellens oido, blåo djup,
rsso sig mot fimlopellen
med de bronto öttzstup.

.Arlo sol med gull=gullstrålor
tgsser Oellens fogro blå,
slimronde med gullstönl mölor

6örlo solrzflexer följo
uti purpur bergens mur.
6tillo ngnnor drömtung böljo,
blodröd slimror sjöno o1ur.

Tindens 6us i sommornotten
sorgsetbortdör... lgss... O, lgss

?å det fogro oogouotlen
glittror solens sisto tgss.

6igurd -Bärdelin.
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REDLV Ä R .i B

1. Vårbild från det vackra Småland. En

mycket gammal bod, avsedd till förvaring av

aspris, numera vedbod. Man kunde vara

berättigad tro att boden vore en kvarleva

av våra första boningar här i norden såsom

Ola Bambers beskrivit de äldsta träbyggnaz

derna. Den har icke så gamla anor, men

den är i alla fall över 100 är.

2. Fruktblom.

3. Vårsol över livets höstdagar. Kärnfolk

från Varv i Östergötland. De äro tre syskon,

den yngsta 77 och den äldsta 86 år gamla.

§prfd v är tidning. Everiges f örnämsta hemby gdstidsktif t.
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AV TEVRASNAMLEPSADR
I anledning av den i dagspressen, D. N, synliga, täm-

ligen omilda kritiken av svensk iolkmusik, spelmän och
de Nils Andersonska samlingarna och deras uigivande,
taga vi här in en uppsats av den irejdadc skaparen ar-

s'n'enska föreningen Brage i Sr-enskfinland, d:r Otto An-
dersson. orn iolkmLrsik och utör'are av folkmusik.

Under iolkmusikens blomstringstid åtnjöt byspelman-
nen anseende sorn en bl'gdens konstnär. Han var högt
aktad och känd litt omkring. I sin anspråkslösa bo-
riilg mottog han budskap och hälsningar irän bäde bön-
der och herremärr. 'fy det var iute blott till kalaseu
och bröllopen i de stora bondgårdarra han "beställdes",
zir.en i herrgårdarna, til1 och med i smästadssamhälle-
nas borgarhLrs var dct han som angav tonen under li-
r ets många icster. Eiter haus 1åtar dansadc gammal
och ung, hög och 1åg. När han skruvade, knäppte och
str rjk med stråkcn ör'er strängarna, iramkalladc hart

hernlighctsiulia kraiter, som logo sinnena iatt, häniördc
och bcrusaCe. l\{.cd spiinuing och andakt bidade rne-
riigheten f ör att, då spelmannen drog till, i höstidli.c
processicn iölja brudparct till altarrLrnden elleI trädir irr

i dansens vin'lar.
Ernellan iesterna och danserna satt han hemma i

siu stuga och odlade sil konst, han gjorde inte så myckut
anilat, rrl:dcnstund spclatrdet vrr lrails l'rkc. Ärr sälldc
dct att spcla ör,er cle gamla låtarna - han ha<le kan-
hända komnit underiund rned att en ny utsml,'ckniu.q
här eller där vore pä sirl plats 

- iin gällde det att
kompcnera nJ'a. Miurga spelmän ha säkeri haft sig
samlna uppgift förelagd som Eckeröspelmannen i'id
Pell Antas hrijllop (Ålarrd). BnlJgumrrctt gick "sa stt'it
och stelt. att spclmanrten nriiste enkom iör honom kortt-
pJnera en n:- lämplig narsch. som gick i 1ångsarn ocit
god takt". Fra;niör allt gällde det att halla i tnittuet
de otal:ga låtarna, som skulle passa iör en lar, iör
brud och brudgum, pigor och s\enner, iör Ollas Abram
och Mattas Erk och allt vad de hette, de gamla gubbar-

na, som hade sina älsklingslåtar, vilka skulle spelas upp
till deras dans med bruden.

Spelmännen ägde vanligen en rik rnusikbegåvning.
Vad hade det ej kunnat bliva av den österbottniske mir-
sikentusiasten, bondsonen Hans Jossiolk, om han hade
fått akademisk undervisning, han, som spelade, b:'ggde
fioler och orgelverk och blev kollrig för att han inte
fick 1ov .itt studera musik. Vilken begåvning är inte
den ännu levaude spclmannen Johan Petter Qagvals,

som utvecklat sig ti1I cn av de främste i Österbotten,
oaktat hau pä grund av att vänstra handens pekiinger
skadats redan i barndorncn, spelar med cndast tre fing-
rar. Manga andra hava äet liknandc förutsättningar,
men stannat pa en anspräkslösarc post och blivit beva-
rade åt b:-gden och gjort sin insats inom den andliga
folkkulturens råmärken.

Är deras insats däriör rnindre r'ärd? Nej ! I)e hava
varit de musikaliska kulturspridarna bland iolket. Sä
visst som summan av hela iolkcts musikbegär'ning är
den grund på vilken även den högrc naticr.rclla musik-
kulturen bJ'gger, sä höra ock spelmännen jämte folk-
vissångarna och sångerskorna till grundläggarna ar'
denna musikkultur. Varje ansträngning att avslipa och
t'örsköna iåtarna, att utsira polskorra med drillar och
gralnlltar 

- allt utslag av en inneboende, äkta konst-
driit - har iört iolkets rnusikkultur uppåt. Spelmannen,
den omtl-ckte och beundrade, har utvecklat och iörädlat
sina irhörares smak och silunda, ehuru ofia omedvetct,
varit en folkets lärare. Tro ej att den hefolkning, som
vant sig vid goda spelmän saknar öra iör skillnadcn
rnellan en lirt som flt'ter och klingar ellcr en sorn lju-
der trög och torr. Hur mycken musikalisk begirvning
ha icke spelmännen direkt fostrat och utvecklat, Se på

spehnanssläkterna. Vilka resultat skulle icke vinnas av
cn uiforskning av spclmanssläkterna i Sveriges rike. I
Sveuskiinland har mall gjort märkliga crf arenheter.
L'rän en enda spelman i Gamlakarieby trakten (Öster-

botten) härstamtra i deu dag som är kanske hundrade
mlrsikbcgå\,ade personer. Minns släkten Bohm i Kimito
(Åbolarrd), spchnännen och br-skräddarna, släkten Lind-
iors i Sibbo (Nl'land), spelmännen och "klensmederna",

-släkten Silander i Kumlinge (Äland), inom vilken fäder
oclr söner i flera generationer lika berömvärt anfört
särrgen i sockenkyrkan i egenskap av kantorer som
framtrollat låtarna, när ungdomen samlats till dans.

Ja, de välsignade låtarna, vad äro de ej värda, Hur
oändligt myckct iattigare vore ej vårt folk utan dem.

De b.lda en skatt som länge och väl varit oåtkomlig
iör rost och mal och sorn skall bestå, sävida vi ej iör-
skingra skatten. Själva ha spelmännen med brinnande
kärlek och en rent av rörande omsorg handskats rned

liitarna. Iniör den musikaliska förflackningen, dragspe-

lets ödeläggande inflytande och de moderna dansernas

scgertåg ha de tillgripit alla ätcärder för att räclda det

d].rbara årvet. tsil«len av den gamle spelmannen som

samlat barnen omkring sig och med godsaker snart sagt

narrat dem att lyssna till lätarna är lärorik iör en var.
Äldringens maning: "pojtj, tu ska hald strenjar pir

fiirolin", är en maning, som kan sägas gälla hela folket.
Dct är nngdomeu som bör taga i. De gamla gå i gra-

r,en och med dem otaliga tlinnen, om vi ej taga vara
på dem medan tid är. Alla de musikaliska anlag som

r'äckts och fostrats under folkmusikens inflvtande, a1la

dc tnsen låtar som livat och rört vära förfäder, och som

äunu vilja leva och sprida glädje, tröst och stvrka i
lir,skarnpen ropa till oss: vdrda spelmdnsar\tet!

? r: :! :' :,? "x!"_:: : : u,!!,.
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VARA DANSVISOR OCH DANSLEKAR
Det är sä cott att genast från början säga ifrån att

det ej är meningen i denna liila artikel söka göra en
uttömmande skildring av våra dansvisors och danslckars
innebörd. Därtill f ordras ett mera ingående studium.
Men det som ges kan i alla fall vara av ett visst värde
för Svenska Ungdomsringen, vars beaktansvärda arbete
går ut på bevarandet och återupplivandet av gamla ku1-
turformer och att hos nutidens ungdom väcka intresse
och förståelse iör dem. Artikeln kan rnöjligen inspirera
någon bättre initierad att vidare bidraga till frågans be-
lysning. I förhoppning att så sker över.gå vi till själva
saken.

Danslekens anor i Norden gå långt tillbaka i tiden och
omtalas redan i de gamla sagorna. Dessa danslekar
voro förbundna med sång, så att man dansade efter me-
lodien av en visa, variör också själva visan stundom
kalladcs dansvisa. Och denna tyckes redan dä ha varit
ett lika allmänt som högt skattat nöje. Förmodligen
har formerna för dansen i mera avlägsna tider växlat.
Härpä skola vi av utrymmesskäl ej närmare ingå utan
ör,ergå med ens till medeltiden. Från den tidens kä1lor ha
vi oss bekant att dansen tjllgått sä, att de dansaude höllo
varandra i händerna och beledsagade sången med takt-
mässiga steg. Men sängen avsåg ej blott att som mu-
sik ordna stegen utan är,en att genom sitt innehäll väcka
vissa känslor, och de dansande sökte då genom miner
och ätbörder ge uttryck åt sångens växlande innehåll.
Detta gav åt dansen dess intresse trots de enformiga
rörelserna.

Danseu hade då en utpräglat mimisk karaktär. Vi-
san sjöngs av fördansarne och de övriga instämde i orn-
kvädet. Omkvädets enkla ord och de rlluriska rörelscr-
na blevo uttryck för den grundstämning, pä vilken vi-
sans hela innehåI1 kunde återföras. I hur nära samband
ornkvädet stod till den mimiska dausleken framgär där-
av, att nästan alla våra ].ngrc danslekar ha ornkr'ädc,
och i många av dern har omkr'ädet r'ärt ut sä. art sjäh'a
visans ord krympt ihop till en enda rad. Betecknande
är exempelr'is följande täcka dansr-isa:

Behagar uugersven taga sig en r'än
Qosor och liljekonr.aljer,
Qosor och liljekonvaljer små
Allt vad mitt hjärta syftar uppå.
Rosor och liljekonvaljer.

Det är i omki'ädets ungdomligt vårliga stämuing, som
denna dansleks pocsi ligger.

Under tidernas lopp upphörde man väl att alltid beled.-
saga sången med dans, men många sånger ha dock fort-
farande använts så, förlorat sin ursprungliga karaktär
och blivit vad vi kalla dansvisor. Samtidigt därmed har
också utbildats en ny form av mimisk dans, som ännu
kvarstår i några av våra danslekar. I stället för att
visan sjöngs av för-sångaren, deltogo dä alla i sången,
lämnande blott de dialosiska delarne åt dem. som före-

ställde de handlande personerna. Då kören, om detta
uttryck för korthetens skull tillåtes, blev reciterande i
stället för reflekterande, måste omkvädet bortfalla sorn
onödigt. Också finner man, att alla sådana visor sakna
omkväde. Som exempel anföres följande danslek:

Kören:
Där kommer en riddarc på vår äng.
Han rider, men han rider sakta.
Det står en jungfru och bäddar säng.
På henne månde man akta.

(En flicka går runt ringen och utiör mimiskt bädclan-
«let av en säng.)

Och inte bäddar hou med bolstren blå
Ej heller bäddar hon med täcke.
Hon bryter kvistar och plockar strå
Så Iänst hennes kraiter räcka.

(Riddaren träder in i ringen och sjunger:)
God dag, god dag, skön jungfru!
Vern bäddar Ni åt här i änsen?

(Jr-rrgfrun svarar:)
Jag bäddar åt allrakärestan min
Och här ska 'r'i sova längc.

(Riddaren sjunger:)
Och silkest:'g ger jag er till skor
Och silr'ret klara ti1l spänne
Om Ni vill lova mig er tro
Och dansa med mig här i ängen.

(Jungirun svarar:)
Och intet giver jag bort min tro
Allt för så ringa presenter
Ty jas har tagit guldringar fem
Av en av kungens drabanter.
Qiddaren knäpper upp sin \,äst
Och låter stjärnnn 15,5a.

(Riddaren sjuuger rrnder det de dansa om:)
Och här är riddaren, som dLr iäst
Och troget hjärta h:'ser.

De berättande delarna i denna täcka dansvisa sjurlgas
sorn s]'nes av a11a, dialogen blott av de bäda älskande,
som också utföra de antydningar till mimisk framställ-
ning som iörekomma. Det är ett helt litet drama, sorn

här upprullas.
Sannolikt är, att ej blott romanser som den här ci-

terade begagnats som dansvisor. Skärskäda r-i de

danslckar, som ännu finnas i behåll, kunna de inde-
las dels i romanser, av vilka flertalet troligen r arit
gamla riddarvisor, dels i lyriska sånger begagnade iiil
dans och dels i särskilt uppfnnna danslekar.

En intressant fråga är, ur vilka samhällsklasser daus-
visorna och danslekarna framgått, och svaret b1ir, att
alla klasser därtill lämnat sin tribut. Vad då först ro-
manserna angär fala alla skäl för, att dc liksom riddarc-
visorna diktats av tidens bildade ocll iörnärna män. Rid-
darevisorna skildrade uteslutande de högre klassernas
liv och seder, och för folkskalden låg det naturligtvis
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rärmast till hands att hämta ämnet för sina visor i
den honorr närstäende omgivningen. Men den nära be-
r'öringen mellan de särskilda klasserna under mcdclti-
dcn gjorde att även romanserna, sedan de upphört att
sjungas i adelsmännens salar, stannat kvar som en
hr-ddans uteslutande egendom. Vad som här yttrats orn
riddarevisorna gäller även om danslekarna, ty pä en tid
dä nöjena voro tämligen likartade för a1la klasser, blevo
även dansvisorna lätt gemetlsamma.

I{omanserna torde alltså ha diktats inom de högre
stånden, men det finnes ät,en andra dansvisor, vilkas
iöriattare man har att söka bland iolket självt. Omöj-
list är dock icke, att även några bland de rent lyriska
dansvisorna och danslekarna kunna ha samma ursprun.g
,som romanserna, men om flertalet gäller, att de för-
skriva sig irän medelklassen och ha alla kännetecken
pii att vara allmogens eget verk. Ända in i r'år tid har'
iolket s:'sslat med att skapa sådana eller att ornbilda

-qamla lekar. Också r-isar sig en rnärklig skillnad rnellan
sånglekarna. ti- då nägra ha iolkr-isornas hela naiva be-
hag äro andra mera reflekterande i iorm och innehåll. i
viss mån erinrande om konstpoesin. Sannolikast ha de
danslekar sitt ursprung irån folket, vilkas innehäIl berör
bondens arbete på åker och äng o. d., exempelvis "Skära
havre", "Väva vallman" och mänga flera. Slutsumman
av här givna antydningar blir emellertid, att alla ständ
och alla klasser lämnat sitt bidrag tili folklekarna.

Till den talrikaste klassen av danslekar höra ringdau-
serna, vilkas allmänna iorm vi alla känna till. I ringen
befinner sig en person, som eiter sångens anv.isning bju-
der upp en annall av motsatt kön till dans, och efter sån-
gens slut inträder den iörre åter i ringraden, lämnande
den uppbjudna kvar att iortsätta på samma vis. Dans-
tisornas innehåll är nästan uteslutande erotiskt, ty upp-
bjudningen förestäl1er en kärestas upptäckande, ett möte
eller ett irieri, och kringdansningen föreställer en kär-
leksiörbindelse, en förlovning. Ringen föreställer pa-
rets omgir-ning. Ämnet är för övrigt skiitande. Än är
ciei kärlekens sorg, än återseendets glädje som skildras.
An kärlekens fröjder, parternas falskhet eller trofasthet,
som i den naiva framställningens form iår ett rörande
uttrl'sk. l\lotivet varieras i oändlighet. Det är den gamla
historien som evigt blir ny. Märkligt är, att kärleken
i dessa dansvisor alltid framställes i strängt sedlig form,
och kraitigt betonas alltid det äktenskapliga förhållan-
det. Också nämnas i dessa visor ofta bröllopet som
slutet på kärlekshandeln.

Det sedlist sunda draget i vära danslekar är alltsä
genomgående. En och annan gång tager handlingen en
komisk vändning, och detta iör oss över till en ny sida
hos danslekarne, den humor, den iriska och naiva skalk-
aktighet, som i dem iår ett uttryck. Det ligger i det
s\renska folklr'nnet en alldeles egenartad humor, som
rned djärv, glad och öppen blick ser på livet, ofta ej
utan en ansats av ironi. Den parar ett humoristiskt
trots med en djupt allvarlig känsla, som gör att humo-
risten utan fara kan leka med det han aktar och vör-
dar. Tydligast framträder humorn, när mitt i en ly-
risk eller romantisk skildring ett stycke bastant prosa

kastas in, sorn exempelvis i dansvisan "Ungersven spände
sin båge". Innehållet är, att tlngersvennen går ut för
att skjuta fåglar, men pilen träfiar i stället hans käresta.
I iörskräckelsen mister han medvetandet. Jungfrun,
som ej kommit till någon skada, är otröstlic, men slut-
Iigen kommer han till sans, och de dansa ornkring. Eiter
det;a lilla drama kommer eftertankens kranka blekhct,
som tar sig uttr],ck i följande gemensamt sjungna stro-
Ier:

Det går väl an att leka, så länge vi är två
Men annat kommer eiter, när vagian börjar gå.
Det går väl an att leka, sä länge barn ej cråt.
Dä få vi inte sova för sådan olåt.

Dessa slutverser bidraga att ställa visan i dess rätta
ljus och avslöja den ironi som genomgår densamma.

Genom andra visor sår ett burleskt drag, då författa-
ren lcker med sammanhanget och l<astar allt om vart-
rrnat som i iöljande iisa:

Orn alla buskar vore spickemat
Och alla bäckar \-ore soppa.
Skul1e jag ta mig ett stl'cke bröd
och sätta mig att doppa.
Och all den kärlek jac tiil dig bär
Den hänger jag upp i skorsten.
Var gång jag uppå spjället drar
Så faller den ned i askan.

Det livliga natursinne, som utmärker all folkpoesi, åter-
finna vi i dansvisorna, och därför återgår i mången av
dem en naturmå1ning, som på samma gång har att ange
platsen, där handlingen försiggår. Rörande i all sin
otymplighet är följande lilla visa:

Lyster eder tråda en dans?
Rosor och violer.
Roseneträd bär roseneblad.
Sädana rosor vilja vi ha.
Där sitter en ros uti hans hatt.
Hade jag den så vore det gott.
Rosor och violer.

Det är rosen i gossens hatt, som kommer flickan att
tänka på ängens blommor, och hennes kärlek till dem
blir ett uttryck iör hennes kärlek till gossen.

Ringdansen har en poetisk karaktär genom sitt fasta
samband med sången, genom vilken folkvisans poesi le-
des över i densamma. Även saknas ytterst sällan ett
dramatiskt moment hos den, men så snart ett episkt
element blandar sig aldrig så litet med det lyriska, när-
mar sig, visar sig genast dramat. För somliga dans-
visor ligger även en dramatiskt tänkt situation som
grund, exempelvis i den av oss iörut anförda "Det kom-
mer en riddare på vår äng". I sammanhang härmed kan
framhållas en grupp ringdanser, i vilka en naturtilldra-
gelse eller någon av lantlivets sysslor söras till symbol
för kärleken, såsom i "llök och duva", "Skära havre",
"Så havre".

Främst av dessa står den sistnämnda, som vi här ne-
dan citera:

Viljen i veta och viljen i förstå
Hur bönderna bruka sin havre så?
Jag hade en fader, han sådde så här
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EN YN GRE BYGDESPELMAN FRAN NERIKE
I-autbrukare Erik Linus Danielsson ir:in Götlunda i

Ncrike, är en pä sin hemort m5'cket anlitad allmogespel-
man. trä torde varA nter[L intresserade av gammal ge-
digen mr-rsik än lran.

Erik Linus Danielsson är iödd i683 i en avkrok av
Hasta bt-. Fadern, som var lantbrukare. sålde secler-

Och sedan vilade han på armen.
Han stampade med fot, han klappadc med hancl.
Han gick omkring, så glader var han.

Eiter dessa gcrnetrsamt sjungna strof er, under vilka
såningsmannens åtbörder härmas av alla de deltagande,
kommer Lrppbjudningen med de målande stroierna:

Se t,ad jas fick uti min hand!
Sc t,ud jae fick att föra!

Det är en helt betagande framställning av den gl:tc1u
överraskning r,ar och cn ar.' de uppbjudande känrra ötcr
den skatt han funnit bland havrekornen. Det är sorn
cr1 ungers\.el1 eller fager jungirr-r legat dold i vanlan oclr
så rned ens sprungit fram i sin rätta gestalt för att möta
ett älskande hjärta.

Det torde observeras, att man åtminstone i de flesta av
våra darrsvisor och danslekar, som äro ar.episk art,
konstaterar handlingens raska framåtskridande. Inga
)ongörer iörekomma. Varend:r rad Ier-er. Skillrrarlen

mera denna gärd och övertog, då sö-
nerna började vära till, den mera cen-
tralt belägna moriarsgården.

Linus D. r,ar 10 år gammal, då han
iörfärdigade sin första fiol; en ganska
primitiv sådan, tillverkad av en urhol-
kad och utforrnad plankbit med lock
och mässitrgssträugar. tlans häs iör
musik hade noc tidist väckts, tt. iadern
sjöng ofta tillsammans med sin ianrilj
under de lfrrga höst- och vinterkr'ä1larra.
I-inus försökte sis pä att spela pä denna
sin fiol, sarnt lr,ckades är'en att iå fram
sniä melodier av cuklarc slag. Då fa-
dern märkte att soncn var musikaliskt
anlagd köpte han en brllig fiol åt honom,
oclr här vid det n5'a hentrret blev Lirrus'
l,åg för fiolmusik J'tterligare skärpt, t:,
då ungdomen om lördagskviillarna drogo
förbi pa landsr'ägen (ct-klar i'ar ej så
alhnänt dä), srnög sig Linus ut gch lJ,ssnaclc till grilglåter
cclr rnarscher, sorn spelades, ibland av tr-enne spelmän.
Rcdau vid 14 års ålder r,ågade D. uppträda som spoluran
på en närbelägen loge. D. blev snart bekarlt ured cle gamle
spelmäunen pii trakten samt fingo dessa att spela för sis.
Så utvecklade och r-rtökade han sirr reportoar efter hanC
som melodierna uppfångadcs. Först vid 18 åis äldcr bör-
jade D. att lära sig uotor, dels gelom självstudium och
dels av en spelman från Västmanland, benämnd ,'Callc

mellan dessa gammaldags dansformer och nutidens ba-
nala dans är ögonskenlig. I bäda fallen fängslar rytmen,
som dock är den moderna dansens hela innehåll, var-
emot danslekens innebörd, som iörut anförts, är vid;r
större och djupare.

Av vad här ovan i all korthet aniörts om de svenska
danslekantas och dansvisornas innebörd framgår, att de
genomandas av en stor fond av äkta iolklig känsla och
Oocsi, vilken ej kan undgå atL göra ett starkt intr1,c1.
Deras inneboende humor, skalkaktighct och älsklighct
rnåste betaga cl1 var, som Itar lågot sinne iör det ur-
sprLrngligt vackra och sunda i livet. De äro mccl ett ord
en kulturskatt av utomordcntljst stort r-ärdc, som det
är alla skäl att lroggrant r'ärda oclt bevara Att dc
också i viss mån äro grunden till det svenska drarnat
pä grund ar. den dramatiska känsla, som i många av
clcrn komnter till uttrl'ck. är ocksä en känd sak. ,,Men

det är en arrnan historia".
Eirtar Rndsltog.

Fjärdsrnan". Av honorn lärde D. spela s. k. McdiLkers-
pclskor. som de kallas eiter socknens namu. Dessa
\ oro genom sin cgcuart av purkterade 6-dels polskor
i masLrrkastil, något strär,a och verkade något främntan-
de iör D. Han beslöt sig då s:i smzi-ningom att börja
samla mrrsik från sin hemb5,gd, östra deleu av Neril{e.

Aren ha nr,r gätt och D. har varit uti
bygderna och trakterat sjn fiol med
bravur, uthållig och taktfast som fä, och
säkert har måtrga tusen ungdomar svängt
om efter hans fela. Han har, dä det va-
rit fråga orn musik, varken sparat ticl
eller kraf ter. Of ta eiter en arbetsiun
r.ecka åkt både 2 och 3 mil på cykel
rned sin fiol på r5rggeu samt fitervänt
hem till morgonen igetr.

D. har vidare deltagit och yarit pris-
tagare vid minst ,i spelmansiävlingar,
först i Lindesberg, sn i Fellin.qsbro och
nu senast i Karlskoga, där han belöna-
des med silvcrpokal och hedersomnärn-
nande iör upptecknande 21, gnmla lå-
tar o. s. r,.

Uuder årens lopp har D. förvärvat sig
ctt rikt arkiv tncd gnmla notcr. Dct
vore ml,cket att skriva om lronctn,

rrtänga roliga poänger, son-r inträfiat under hans resrrr
med fiolen Då r:,ggsn eller i kappsäcken, ntetr utr:.m-
rnct medgiver ej mera denna gäng. 

- Heder ernellertid
zri en sådan ärligt fosterländsk musikcr!

Eld.
I n:ista nulrlmer kommer Danielssons broder. hr Ernst

Darrielsson, att presenteras. Ät,en han är fiolspelare.
Båda äro tillsammans utse<Ida till Rinsens spelmans-
ombud i Nerike.

L'rik Linus Danielsson
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TRANASUNGDOMARNAS
ALANDSRESA

Ef ter förslag iran Äland, komrncr re-
san att företagas första dagarna i
juli, och programmet för resan och de
Lrppträdanden, som skola hällas u:r-
dcr iärden, är nu klart. Man lrar
på de orter, r'ilka av Ålatrds tlrrg-
doms- och Sångarförbuud iöreslacits
som halt- och uppvisningsplatscr,
ör'erallt mottagit rneddclandet otn arr
de skola iå hälsa de sr.enska Lrr:g-
domarna som sina gäster. med glädie.

Kommittdn har föreslagit iöljandu
resplan:

Tranåstruppen anländer till l(arie-
hamn fredagen den 4 juli på morgo-
nen, stannar där några timmar, var-

. eftcr iärden går med rnotorbåtar till
Lcmland, där iörsta uppträdandet
äger rum. Under vägen dit avläg-
ges besök vid Lemböter ruiner (rui-
nerna av Finlands äldsta kyrka), Föl-
jandc dag fortsätter truppen till Sund,
där uppvisning sker i det fria. Skullc
dåligt väder inträff a, hå1les r:ppvis-
ningen ä Ungdomshemrnet. Dagen
därpå iortsättes till Saltvik, urcd
Lrppehåll lid Kastelholms slottsruiner.
På af tonen halles en r-rppvisning å
Högtomt (ungdomshemmct). Pä rnån-
dagen gar iärden tidare till Finströrn,
där fest halles pä Alands iolkhög-
skola, e'r'entuellt i det iria. Pii tis-
dagen iortsärrcs färden til1 llarie-
hamn. Där halles pä aitonen cn stor
fest. Pä onsdagsmorgonen kl, 3,30
skulle hemresan företagas.

Alands Ungdorns- och Sängariör'-
bunds medlemmar samt därtill många
enskilda personer å Åland ha vidare
förklarat sig vilja omhänderhava alla
med rcsan genom Åland förknippade

arrarigemang ocir hälsa Tranå.sLrugdo-
marna sonr gästcr i sina hem.

{<

Folkdunslbt,dittg Thunell i Lirtkö-
pitrg hur ordet:

Söndagen der 6 april hölt I. O. G.
l':s Folkdarrsklubb sitt 6:re rr:rnöte.
Av st1'relse- och gralskningsberättcl-
sen irarn-gick atr klubben undcr ar-
hetsåret r-arir i iivli.g lerksamhet,
iirun pa olika plarser itrom 1:rnCska-
pei. Kassabehållnrngcn till nästa ar-
br:tsaI.r-ar rnl-cket god. Anslarsiri-
hct beviliades. St]'relsen iör det nl'a
arbetsåret iick iöljande sammalsätt-
ning. Ordi., r'. ordf. och sekr. konto-
risterna Einar Åstrand, Nils Köhl och

Eskil Bergstrand, k:rssör typcgrai
Erik Karlsson, materialförvaltare rn,L-

lare Emst Karlsson. Till ledare ut-
szigs hr Walter Thunell. Illand iril-
gonla, som ltehandladcs, miL rärlrus:
"hildandet av flera danslag i Lirrkö-
pirtg". Frirgan diskutcradcs omsorgs-
iL:llt och besliit klLrbben att tillsiitta
el korrmittd att nrreda frägan, bestir-
ende av Einar Astrand, Harald
Straudmau och Waltcr Thunell.

Den 20 apr,1 beslöt klubbcn hål1a

sin sedvanliga årsfest.
fill denna fest, som blev mycket

trevlig, hade även cn del utomstä-
endc inbjr"rdits. Dcn börjadc med ett
par nummcr på fiol av lagets spel-
märr, därefter bänkade sig de f ör-
samlade orrkring dc dLrkade borden

Tranåsungdom pa vandring Från ett besök vid Norra Vi.
Odensvi, Ullevi, Folkavj, Frösvi, Frövi,

(Namnet Vi betyder offerplats, såson
Götevi o. s. v )
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och intog under den angenämaste
stämning en f ör helgen traditionell
iiggsupd. Då denna var slut röjdes
plats iör dans i olika variationer (ej

rmodern), vilken pägick någon timma.
Under pausen var "Olof Ekwall" och
lrans fiol hela tiden i arbete med ut-
fiirandet av ett flertal härliga pol-
skor.

Klubben har under den senaste ti-
den träget arbetat för att iön'ärr-a
r,änner, som krrnna intresseras iörr'är
sak och säkerligcn har, genorn denna
årsfest, flera lrrurrits iör lirr strär'an.

Från gamla tider iinnes goda seder
Som äro r'ärda att bevaras vä1,

Som gätt i arv, igenom släkters leder,
.Ta, seder, vilka stäcka kropp och sjä1.

Masett.

*

Kretsstämman i Linköping lämnade
ett synnerligen vackert ekonomiskt
rcsultat, nämligen över 600 kr. netto.
Kretsstyrelsen uttalar sitt tack till de
lokala kommitteerna för deras upp-
offrande arbete och det utmärkta sätt
varpå de genomförde stämman i alla
dess mångskiitande clelar.

*

"Folkdanslaget Smålänningarna" i
Vimmerby är nu bildat och räkuar
16 präktiga uugdomar och dessutom
2 dugande spelmän. Laget har re-
dan fattat beslut om inträde i krets-
förbundet.

*

Grenna, päronens och polkagrisar-
nas stad, har en livskraftig och fram-
sångsrikt arbetande hembygds- och
Iornminnesförening. Grenna Bergsför.
ening, som den med anledning av
iornhemsanläggningen å Grennaberget
kallar sig, är mycket intresserad av
kretsförbundets verksamhet och hade
till kretsstämman i Linköping sänt
trenne ombud. Av dessa är hr Bolling
v. ordf. i Grenna stadsfullmäktige
samt hr Fong, gelbgjutare till yrket
och tillhörande en mycket gammal
hantverkssläkt, vårdare av Bergsför-
eningens samlingar. I ett kommande
nummer av "tlembygden" skola vi
återkomma med ett utförligare om-
nämnande av föreningen.

*

Ledamöterna i kretsst]'relsen har i
dagarna kallats att sammanträda i

Tranås Kristi Himmelfärdsdag. Tran-
ås Folkdanslag företar dcnna dag en

båtfärd till Norra Wi i'id sjön Som-
mens sydöstligaste hörn iör att upp-
föra "Värmlänningarna" och nu in-
bjudcs rnedlemmarna i stl'relsen jäm-
te en dcl andra personer att mediölia
iör ait kannstöpa om iolkdanskurser
r.rch allchanda andra r-iktiga arbetsåt-
gärder. Nl-tra och nöje!

Som bekant planerar Tranås Gym-
nastiksällskaps trolkdanslag till in-
stundandc sommar en färd till Ä1and.
Vid Älandsungdomarnas genomresa

till Göteborg förra sommaren gästade
dessa även Tranås och det är detta
besök som nu kommer att återgäldas.
Ålands Ungdomsf örbund stär som
värd och uppdraget att ordna resans
detaljer har av ålänningarna givits åt
en kommittd, vari vi återiinna våra
garnla bekanta Julius Sundborn och

Karl Custaisson m. il. Avresan kom-
mer att ske från Tranås den 3 juli
och kommcr truppen att räkna ett
30-ta1 deltagare, då så vä[ folkdansla-
get som folkvisekören jämte "skåde-
spelarna" - "Värmlänningarna" skall
nämligen givas 

- skola medfölja.
Den senaste skrivelsen frän mot-

tagningskommittdn avslutas rned eLr

r-armhjärtad hälsning till Tranåsung-
domarua och ett Ålands Ungdoms-
och Sångariörbunds tiilkomnten.

" F retl" .

ATVIDABERGS HEM,
BYGD SFÖ REN I N G

har hållit ärssammanträde under di-
rektör W. Carlströms ordförande-
skap.

Av styrelsens berättelse framgick
att folkdanssektionen utövat den liv-
ligaste verksamheten samt att den-
samma består av 2l medlemmar
jämte ledare. Under äret ha dräk-
ter anskaffats till samtliga iolkdan-
sare. Flickorna bära Schedevidräk-
ter, pojkarna Vångadräkter. Antalet
inlärda danser uppgår till 28.

En foikdansledarekurs, i vilken ett
70-tal folkdansare från Östergötland
och Småland deltogo, har anordnats.

Ärsmötet beslöt uppdraga åt sty-
relsen, att å en plats vid Nynäs, Åt-
vidabers, där enligt sägnen Ätvids
äldsta ki,rkorlin är belägen, 1åta resa
en miunessten.

Hemb:rgdsföreningens räkenskaper
balanserade i kr. 743'. 14 med en be-
hållning av kr. 8:93. Folkdanssek-
tionens inkomster och utciiter balan-
seradc å kr. 2,380: 62 med kr.320:04
som kassabehå1lning.

Arsar-giften skall utgä med 1 kr. pr
rnedlem. Folkdanslaget beiriades lrån
avgiiter. Efter ärsmötet utgöres sty-
relsen av: ordiörande direktör W.
Carlström, v. ordf. agronom G. Al-
vdn, sekr. löjtnant Arv. Rytters, v.
sekr. rnetallarbetaren John Johans-
son och kassör handelsbiträdet Erik
Andersson. 'l'ill ersättare valdes fnr
llerta Kuhla och hr Th. Kindstrand.
Till rer-isorer omvaldes verkmästare
Klas Kuhla samt trädgårdsmästare
Artur Svensson med f röken Karin
Molarrder som ersättare.

l-ill ledare för avd. I för folkdans,
t:olkvisedans och sånglekar valdes
Iöjinant A. Rl,tters, som även är le-
dare iör avd. II, folkmusik, låtar och
\rts or.

Avd. III för hembl,gdsvård, b:rgde-
dräkter, hemslöjd och hembygds-
forskning förestås av agronomen G.
A1vdn, avd. IV för gymnastik, sim-
idrott, iriluftslekar och vandringar "
agrollom A. Alvön, avd. V för såns
organistcn Sven Pettersson. Til1
aktuarie och iotograf t'aldes hr J. E.
Thorin,

Till st:'re1se för iolkdanssektionen
laldes löjtnant A. Rytters, ledare,
handelsbiträdet Erik Andersson, han-
delsbiträdet A. Skullman och char-
kuteristen Sven Andersson.

Pensionat på ALAND
Rågetsböle, Finström

(invid Bergö fjärd)

Helpension svenska kr. 80: -
pr mån.

Tillskriv ARTUR LUNDBERG
Rågetsböle pr lvlariehamn,

Äland, Finland.
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BLEKINGEI.]NGDOMI

Tack vare den energiske ledaren
för Karlskrona Kulturella förening
bagarmästare hr Axel Pettersson, har
det blir-jt liv uti bygderrngdomsrö-
relsen i Karlskrona och på flera
platser i Blekinge. Hr Pettersson
skriver, att han hoppas livlist att den
vackra blekingebygdens ungdomsnart
skall kunna möta upp manstark och
rned det rätta greppet om sin upp-
giit. Visserlisen få vi blicka upp till
Smaland-Östgötakretsen sorn till
store bror, men lillebror kan bli nag-
gande god han ocksä. Vi få se om
ett par är, t:, Rom byggdes inte på
en dag, och att bl,gga upp en bygde-
ungdomsorganisation,ärejhellcr
något, som går i ett tas. Hr Pctters-
son vill dock genom derrna tidning
kalla alla blekingeungdornarna, oclr
iildrc till en samling kring St.enska
Ungdomsringeus program iör att å-
stadkomma en stor oclr stark orga-
uisation i den ganrla k:irir slLgo- oclr
sägeuomsLrsade blekin.gebl'gdcu.

Hr Petterssr)n, som -startat Klrls-
kroua kulturella iöreitilg. i;ar :.nerj
Itjälp av förstaelseiLtlla och er:crsiska
medlemmar i förelingen komnrir langt
i sin strär'an. och den 23 sistlidnc
rnars f1'11dc iöreningeu .'sitt iörsta ir.
oclr hade da.cctr till ära anorduat en
B5rgdeaiton i Högrc alhnänna 1äro-
verkets glfmnastiksal.

Sedan ledarcn, hr Axel Pettersson.
hälsat "väl mött" och i korthet re-
dogjort för föreningens bildande och
verksarnhet Llppsiämdes "Du galnla,
du f ria" unisont. Därefter k]ämde
lagets 8 bästa par i rned 5 stl-ckerr
folkdanser. Sedau herr ]lernhard
.Tonssou sjungit (Blekinge av Ring-
vall) bcstegs ialarstolen av rekor B.
Lör'gren, sonr t j11 ämnc valt "Ung-
dom och bt'gdekr-rltur". 'l'alareu po-
äugfg1nflg hLtrusom ungdorncn begick
rnånga fel oc)r brister, som bestod i
tanklöshet, självsi'åld, Iättsinnc octt
förstörclsclusta, men trots dessa fel,
så hade ungdorren så m1'cket större
goda sidor att visa när dct gäller,
vilket bäst bevisades genoni deu n1,a
\räg, som böljade fram i vårt land,
nämligen hembygdsidderna, där urlg-
domen gjort sin stora insats, och
ännu har många uppgiiter att fJ,lla.
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Karlskrona Kulturella föreninqs folk,Janslag med iyr.r qäst-1nde Runö,s\enskar,

'].alarerr slrrtadc rneLI cl ilpplirti:ti::g
till alla uttglL itcrnhr',rJ:r urdlrru itri
r iil vltrdlL r rrrt k1'rklgitrdl:'. da r i pir
si.r r is l.li:l ;..i:'.iiv \ irrii iliders
:lil]]lu

-f"',.ti-c:: 
.lppladcradus tacksatnt och

:ui.1lrl: siilg ocir rtLtsik föredragits,
i )r Earnle Spel-Hiiken tilI sirr fejla
ceir stänrde i lned sirra hurtiga pol-
skor. r arciter laget trrcd ett altal
tlanser avslutade dcn 11'ckade iesten.

l)crr 25 rnars a'ntö11 förcningen sitt

irsgille oclr irn igde sitt b1'gdehern i

rtirr aro ir\ ruprusulttlurter iritt pres-
:crr. r-ilku It-ckönskadc föreningen i
dcss verkshrnlret. Undcr aftonens
iestrniiltid ör crlärnnadcs från laget crr

storartad silverskil till dess lcdarc,
hr Petterssou, iör den cnergi han
nedlagt iuorrr fiirerringen. Dans oclr
spel, siurg och )rurra, piLgick scda:r
till iramiit stnåtirrmarna.

Härliga ungclomstid må dLr vara
länge. En rrretllent.

Karlskrona Handtverksförenings barndanslag
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FOLKVISEAFION A ÖSTER,
SUNDS TEATER

irv grevinnorrra Marianne Mörtrcr och
Fanrl' von Wilamor.r,itz-Mocllendorff
blev en hel upplq,else. Att r,år folk-
i isa i all sin erkelhet och sin oftast
ra{oi scntimerrtrrlir Jäggnirrg är en rra-
ticnalskatt och eu vackcr sådan, är
cu sak, som t'i aldrig för oita bli
pånrinda i slagdälgans tidevan'. Oclr
dertna piiminuelse i lördags ft'lldc
alla anspråk - det rar err 11'"f)els-
bcstinia", sorn korn oclt siölg sig irr
i viira hjärtan. \'i hoppls att ctt iör-
ill at besi)k ickc uteblir

Irubliken r ar talrik - folkdansle-
cet iir r ärt r:rr clogc iiir siu upp-
rnrjlstriug i 1r1'gdedråikter oclr
applitderadc hjärtligt oclt efter sista
rrrunret tog sig heliitclhctctr trttrl'ck
i crt appl:idaska, r'ilkeu kr itteradcs
nrec[ eti ptrr extralllu]lllcr.

Grevirnau r'. \\/ilarnon itz-Moel[cu-
doriis inleduilgsaniörandcn till de
respe)«ive 'u'isolla r oro orieu iera:rdc
och sakliga, skriver' Ö. P.'

SEFFLE FOLKDANSLAG
hade iör en tid scdan anoLdu:rt o:r

hernbl'gdsaiton. Det tuitste siigas, att
de ungdornar. solt an'angcrat detrrtr,
höra ha stor tack iijl rlc elgr:rrzi rna
stLrnder de hcruclde plblikc:r.

Plogramnret upptog eti atrtltl l,.t'

r lira lackraste folkdanser. \'isserli-
ge:r saknade marr jösscltiiradsprlskirn.
rtert de «Ianser som irirekornmo vrro
ändä av de vackraste vi lra.

Skriftställaren Linus Brodin fräu
Sunue, känd under signaturerr"Frl'ks-
dalspojken", höll ett intrcssarrt före-
drag om cn del tvper i Gösta Ber-
lings saga, vilkct helt säkert r-rppskat-
tades av alla.

tsrodin kärrncr sin hcmb5'gd. sorn
kanske få diiruppc i Frt'ksdalen, och
hans skildringar av det Värmland,
som ligger däruppe, r ittua om äkta
iörståe1se i skl'ddsarbetet för b5,g-
dens ädla skatter: ej studcrade errbart
i id skrivbord oclr bokhf,lla utarr
blarrd f olket sorn ir]'gger octr bor i
finnskogarnas och rnor'änlidernas av-
skildhet, i rökstugor och pörteu.
tlans föredras blev uu inte bara en
skilCring av persollcrna från Selma
Laserlöfs sagor, uten clessutom en li-
ter skissering ai' dct Värmland. som

Några småttingat från Karlskron.r Handtverks[örening

i sis lrade sa rrrl'cket a'n' sagars skirrr-
nler, rrcn ocksa ar., kiirnfriskt r irkc
,,ulr riilclhrrertlru., t.rrg. sunt r, i rltr
krassa och hlaserade tid oita iiilsli-
\es iii l:ta cftcr.

Förcdragshillareu at'tackades varrnt.
Spelrnanren Dau IJaniclssorr fran

Filipstad bjr)d pa ätskilliga garnl:-r llL-

tar, r'ilka nlottogos lncC förtju:sning.
L)et bler crr plovkarta på garnrnal

{oC allntogcrttLrsil<. t'olkdanslag':ts
spelruLn ski)tte iir crr nrc'J all heCe r
.irr i:,,1 :t:t:lrr ilrrti:ulr.t.

§/ALDEMAR §rAHLÖÖ
En skald, som på senare åren bli-

vit rn5,cket plpulär bland svcnskung-

clorn rir \\'lLlclerllLr \\'rLlrlöri. I r irr
skriit ltLr han rrredlrbetai ocll alla
kiinrra r iil igen och nrinrlas hans

lrirrrlriga prolog Yid lurgdomsspclen i
,\lalmii itr 1921 slLr,ä1 som andra dikt-
verk nv lrans penua. Prologcrr. dcl
lever iirrnu. t.r'lrlartd du rru:t{l för-
cnirrgar. sorTl uu tilllröra Sr'. U.. iörc-
clrages derr ofta och hlivr:r likl r-armt
rlottagcrl var den :iu läses. ,qist iij-
ludrogs tJurr r id SnrrliLnd-Ostgölr-
liretsers stora icst i Lirrköpirrg och
lrirtr: där dct hjiirtli.qastc bjfall.

I Svenska .Iordbrukarrras arsbok
1919 Irar han en dikt, kanske dcn
starkaste a\'hans hand, ur r-ilkerr vi
citcra ett par str0ier.

Stark och trl'gg och redobogen
IJonden.sick och Dlöidc tegeu,
Lrrgna, säkra voro stegcn,
Diir lran gick och röjde skogen.

Qeddo undcr svettig rnöda
Ilädd ät äkrars gl,llne .gröda.

Grär'de, spettade och bälde,
Bröt upp stubbar, sprängde stcnnr,
Hrjgg bort snårens sega enar,
Sr.ediefallets cldar tände,
För att tvinga genom plogrn,
\/ildrnark att ge säd ilogert.

Han har även skrivit en del diktcr
på Nerikesmå1, vilka så småningom
komrrzr att inflyta i dessa spalter.
Wahlöö, som är närking, tog stu-
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denten i Örebro, genomgick sedan
Handelshögskolan i Göteborg, mell
slog sig sedan pä tidningsrnannaba-
nan. Var på sin tid medarbetare i
Orebro Dagblad och har sedermera
varit redaktionssekreterare och re-
daktör i ett par landsortstidningar.
redaktionssekreterare i "Värt Land
och Folk" och är nu redaktör lör
"Trollhättan".

Som iörsta tenor i O. D. har han
deltagit i otaliga sångarresor. Hans
r,änsälla väsen har skaffat honom
många sar'rna vänner. sår,ä1 bland
sängarbröder som bland oss i S. U.,
intl'gar

Kras.

FRAN GÖTEBORG
Den 12 april höll Göteborgs Folk-

dansgille siu andra Allmogeafton iör i
ir i Konserthusets hörsal.

Programmet inleddes av Svenska
Ungdomsringens ordförande börsdi-
rektör K. Belfrage, som i ett föredrag
ga\i erl r'ärdefull oclr intressant re-
surnd ör'er S. U. F. B:s hittillsvarande
verksamhet oclr ungdomsrörelsen i
viLr tid. Föredraget iångade s1'nbar-
ligen de nän,arandes intrcsse och tal.
blev även avtackad med rungande
applåder.

Härefter blev det iolkdanser, bt,g-
deberättelser och spelmanslåtar. "Dels-
bostintan" beredde de närvarande,

genom sina på ett okonstlat och na-
turligt sätt framförda b:'gdchistorier,
en riktig högtidsstund, tl' det är sällan
som vi götcborgare komma i tilliällc
att höra någon verklig bl'gdeberät-
tare. Att Stintan mottogs med ola-
tionsartade applåder är r'äl onödigt
att nämna.

Den gamle, gemytlige allmogespel-
mannen P. J. Berndtsson från Skära-
li«l i Skåne, är numera qn riktig fa-
vorit bland göteborgarna. Han var
clenna gång dock inte ensam, ty fru-
gatt, tem döttrur scnnt ut son, yilka
tiven medverltode, stti inte sirt "pappa"
och liirontiisturc lårtgt efler. De gamla
I[itorna spclat;es stit,iil i orkester, trio,
dtrett som solo, och hiir lortle kururu
sdg4s det yurie tmtntltcr uttördes
nled en brio ot'l.t en iulotlg som tir
ytirt mer( iitt crkiituttutde. Vid or-
Itesternumrens utförande var det icke
enbart felan, som kom till ant'änd-
ning, utan här hado man tillfälle sc

och höra vilken mångsidighet dessa
natur-spelmän kurna prestera. Gub-
ben Bcrndtsson sjäh' sköttc flöjten,
crl av flickorna basiiolcrr. Ör'rica
stämmor ornhändcrhades at' ör'riga
telningar med irLr Berudlsson sjä1v i
teten.

I sarnband härmed torde ullge
Guntram r-ara r'ärd ett särskilt om-
nämnande iör det sätt varpä han
hanterade sin violin, och länge dröjer
det nog inte förrän gamlc I3erndts-

son i honom iått sin överman och
r,ärdige eiterträdare.

Samtiiga folkdanser utiördes av
förenirgens medlemmar. Det var intc
enbart de äldre dansarna, som här
iingo lisa hnr en gammal allmoge-
dans skall dansas utan även en del

ar- iörelirgells Jrngre medlemmar.
Aitoneus upplisning tordc kunun

räknas sorn en av de mest värde-
fulla och r ä1lt-ckade sorn föreningett
någonsin anordnat - och detta icke
minst i propagaldasl'ite f ör rörelsert
i sin helhet.

Efter uppvisningens slut sarnlades
alla medverkande till en gemensam
sup6, och sedan tråddes dansen ar-

ung och garnmal, cfter Berndtssonska
kapellets mLrsik, till långt f ram pii
småtimmarna.

rs.)

F. D. L. »VIKTORIA» GöTE,
BORG

firade den 12 april sin 7-åriga till-
varo med ärssammanträde ä restau-
rang C. S.

Gårgna årcts räkenskaper salnt
iLrsberättelsen föredrogos. [vgflendc
st1'relsen beviljades fu11 och tacksam
ansYarsirihet. Till styrelse för kom-
mandc år l'aldes, till ordf. A. Johans-
son, sekr. O. BjörkIund, kassör C.
Berg. Ör'riga ledamöter blevo H.
Norrman, Märtha Karlsson, H. Jo-
Iranssorr och E. N:'holm.

Föreningen räkuar f. n. ett 40-tat
medlemmar.

Ett flertal störrc och mindre upp-
visningar hava under gångna arbets-
året ordnats, varförutonr föreningert
medverkat vid samtliga av Göteborgs
Folkdausareförbund anordnadc upp-
visningar.

Efter samrnanträdet var eu cnkel
kollation anordnad med t], ätiöl-
jande dans på traditionsenligt sätt.
De båda göteborgsska allmogespel-
männen Larsson och Widdn svarade
f ör den musikaliska delen av pro-
grammet 

- och det vart spelmanslå-
tar, bygdehistorier, dans och höc-
tidstal om varandra och först fram
på morgontimmarna skildes man åt
glada och förnöjda över vad som un-
der gängna året uträttats och vun-
nits.

rs.)En kadrilj ur Göteborgs Folkdansgille i den för ett par år sedan framletade och rekonstruerade bohusdräkten
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SATERS FOLKDANSGILLE

hade på årsdagen av gillets bildande
en bra uppvisning av iolkdanser och

f. ö. ett mycket trevligt program iÖr

aftonen. Det började med gamla lå-
tar av ett par för den gamla iolk-
musiken synnerligen iniresserade sä-

terbor, Lars Larsson-Möckelind och

Alrik Zetterberg. Gillets ledare, A.

Nordin, hälsade de närvarande väl-
komna. Efteråt höll rektor Hj. Mon-
telin ett intressant iöredrag om den
gamla allmogemusiken och dess till-
varatagande. flärpå iöljde iolkdans-
gillets uppvisning. Med kläm utför-
des gammal schottis, "tralln", m. fl.

Till omväxling förekommo lekar un-
der ledning av gillets dansinstruktör,
Erik Bergström, Hedemora, och han
lyckades att få fart på hela publiken,

båd' gammal och ung. Andra avdel-
ningen av dansuppvisningen upptog
flera av de större danserna. Publi-
ken var storiörtjust och sparade icke
på applåderna. Som avslutning iöli-
de mera folklekar och sä unisont "Du
gamla, du fria". Alla medlemmarna
voro iförCa egna äkta sockendräkter'

LITTERATUR
FOLKKÖRBOKEN DEL 1.

Sånger iör bl. röster, saml. och

utg. av Erik Åkerberg, är utkom-
men på Elkan & Schildknecht, Emil
Carelius K. Hov-musikhandel, Stock-
holm.

Häftet innehåller det bästa av till-
gängliga inhemska körkompositioner
för blandade röster ä capella, folk-
visor, andliga och profana sånger
m. m.

Det lilla häftet, del II, som kommit
i händerna på red., sjrnes vara syn-
nerligen lämpligt för Ringens bygde-
körer, varför det rekommenderas,
även för sitt billiga pris ä 90 öre.

OBS.!

Vi uppmana alla iestarrangörer och

vänner av hembygdsskydd, snygghet
och ordning, att likt Dalarnes Hen-
bygdstörbund, vid festligheter etc.,

trycka och uppsätta iöljande
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Todmol utbgtes mot ull

OsfgötodröPterno
Zreoligo orf Billigo

V iitliutt till ttatdrer eu :

Varsarnt far i bygd och mark!
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud!
Bort med skräp och matsäcksrestcr!
Städa efter Er I gäster
i naturens helsedoml
Skövla icke blad och blom!
l'änd ej eld - men om du tänder
släck var glöd i kol och bränder!
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg rned kniv och krital
Skona det som arnans är,
akta allt som minnen bär! -

D. H.

LITET AV VARJE
I

Regier tör bitlrugsinsiindare ur

t'tiru letl.

1., Skriv bara pä ena sidan av pap-
pcret, 1ämna bred margi:ial och
skriv ej tätare än att ändriugar
kunna fir plats mellan taderna.

2 Koncentrera f rarnställniugen, ute-
1ämna oväsentliga detaljer.

3. Begagnas signatur bör dock namn
och adress uppges för red. Ano-
nJ,a meddelanden införas ej.

Retl'

Det är äckligt att se dessa 16 ä 18

ärs l'nglingar, sonr skall försöka ver-
ka gamla blaserade gentlemän. De

hänga på restauraugerna och r.ilj'r
plädera med lediga krogvanor, gap:r

och prata, sdr de närsittande skall höra
hur de "konversera". Skäuta be-

kant, överlägset och närgärrget rncd
uppasserskor och föra långa, viktiga
samtal med hovmästaren om tempe-
reriug av rödvrnet och om olika
champagnerrärkert. Jag tror samhä1-

let för1åter derr som klår upp dessa

snobbar.
Krax.

Oklok man dä i sällskap han kommer
bäst är han tiger,
ingen då märker hur litet han vet
tills han nrycket talat.

Hat,umal.
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Semslöidsforening
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tänker den unga damen. Därför får den unge mannen företräde framför sin granne, vars yttre
vanprydes av dålig hy.

Det personliga intrycket spelar en stor roll i det dagliga livet, i affärer, vid knytande av be-
kantskaper, vid strävandet att vinna en god anställning. En frisk hy med dess prägel av hälsa och
kraft har Iika stor betydelse när det gäller en man som för damerna. Alla vinna på att äga en
sund hud och en oklanderlig hy.

Det yppersta medlet att vinna och bibehålla en frisk hy är att taga Elfströms SVAVEL-
TJÄRTVÅL N:o I till sin daglige morgonkamrat. Den renar nämligen porerna fullständigt
från damm och smuts samt underlättar därigenom hudens ostörda verksamhet. Finnar, pormas-
kar etc. tager den bort på ett enkelt och naturligt sätt därigenom att den underlättar porernas upp-
gift att bortföra avsöndringarna från kärl och vävnader. I dess lödder ingå bl. a. tjära och svavel

- tvenne sedan urminnes tider välkända hälsobringande hudmedel - och därigenom tillför den
huden just de ämnen, vilka oskadliggöra allt, som kan genom retning vålla sjuklighet av olika
slag i huden.

"Han gör ett Eott intrgck. . . . ."

Man må icke förbise att Elfströms SVAVEL-TJÄR-
TVÅL N:o I har inga nackdelar gemensamma med de
gamla, svarta och obehagliga tjärtvålarna. Den är fram-
ställd enligt en speciell tilhsethningsmetod och därigenom en
produkt, som erbjuder liha stort behag i aruändningen som
uilhen annan toalett-ttsål scm helst.

Säljesöveralltälkr.
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