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Hembygden

MIduInIer
Av Kerstin Hed.

Slingrar,ef en snöfylld stig ur furumon,
klingar ej ur morgontystnaden en ton?
Är det ej en sång,
som jag hört en gång
kallande mig hem i flydda dagar?
Sjöng lag icke sjåilv dess enkla melodi,
ålderdomligt och m,ed julfröjdslängtan i,
när med drömljus blick spanande jag gick
ibland granarna i hemmets hagar?

Kanske allt föriindrats, kanske stigen sen
gömts av furuplantor och av risig en?
Går blott skogens äIg,
Diir i stilla helg
jag har vandrat förr i dröm och rninne?
Dåna hovar åin på älvens blanka is,
ekar bjäillerklang ur frostigt morgondisl
vilar mulen sky tung i vintergry
åin på österjasens stolta tinne?

Står ej än en gammal gård vid vägens slut
tungsint allvarsam med furutimrad knut?
Rustas det till jul,
gungar tung och gut
havrekärven än i knotig apel?
Säkert ligger yrsnö åter hård och ren
kring min spanarvrå på badstusvalens sten
och om västan går, hörs väl ock i år
otteringningen från kyrbyns stapel!

Brinner björkvedsbrasan än på hemmets härd
manande till vila efter villsam färd;
hälsar rnig igen
som en garnmla våln

moraklockan ur sitt nötta foder?
Viskar sagan än i vinterkväll, och har
fars fiol den forna drömmarklangen kvar?
Står i dörrens karm än med hälsning vaffn
och med sollius blick min gamla moder?

O, jag tror så visst, att inom hemrnets dörr
strålar julens högtid lika ljus som förr;
där är gott att bo,

helgtyst vinterro
möter tröttad giist i låga salar!
Sången ifrån fjärran, som mitt hjiirta rör,
det iir blott min egen längtans röst jag hör!
O, jag längtar heff, o, jag längtar hem
till min juldröms borg bland ås och dalar!



H e'm b.3t'g d-e'rt,

EII TuLkolos för 50 år seclon.
"Bcr.ars vilkct fling, bå' utan och iuran.
I prästgåln vad stoj och vad stök."

Så börjar fru Lcnngren sin bckanta skildring av cn
fcstlig tillställning i ett prästhus, men i det prästhus, där
dct här skildrade nyårskalaset ägde rum, råddc rrär,mast
Iörc fcstdagen ails intet "fjäsk" - 

utan bara ett lugr.rt
och ' måhncdvctet arilcte, omsorgsfullt förberctt sedar;
1ånga lcckor tillbaka. För redan vid j'r"r1s,lakten hade
tnan det sedlanliga nyårskalasct i tankarna och valde ut
rlcn vackraste skinkan till detta; bryggandet av julölet
r-ilket måste ske minst tre veckor innan det skulle dric-
kas för att det skulle "bornera" ordentligt, liksom jul-
haket arsåg att förhöja festlighcten och mellan jul och
ny-år hade prästgårdens ;betrodda budbärerska "iattig-
hus-Ilaja", betydligt mera bcgåvad beträffande benen
än huvudet, Lros de närmaste t'änfarniljerna lånat och a'r'-
hämtat matsilver och annat för kalaset erforderligt hus-
geråd och dylilit Nyårsdagskalaset i prästgården be-
traktades i bygden som cr1 institution och hadc närmast
karaktärcr.r ,av en rlppvaktning för församlingen5 rnång-
årige kyrkoherdc. Alla visste sig lara r-äntade och r-ä1-
l<omna och alla kom: ortens herrgårdsfolk i två ragnar
mcd vuxna söncr och döttrar och allt sitt fina julfräm-
rnande; domänintcndenten med barn och blomma, sr'ä-
gerskor och informator; kaptenens på Berga mel, åtskil-
liga av sina sju döttrar; bygdens ö'riga militärer och
herrskap; lantbrukare från de små tre\-na gårdarna;
länsmannens; Ianthandlaren rned fru; kantorns och or-
ganistens; pastoratets förnämsta "mannar" som kom-
munalordförande, nämndemän och skolrådsledamöter,
alla i svarta lår.rgrockar och i stram och högtidlig vär-
dighet; änkor och ga'mla mamse,ller av herrskapsklas-
sen; officcrarc från rckrytskolan; julgäster hos de resp.
familjerna etc., etc.

Hur många som kom lisste värdfolket aldrig, rnen
gästernas antal närmade sig hundratalet, om värden
skullc vara riktigt nöjd och rdret hlev han vanligen.

Nyårsdagen mecl eftermiddagsgudsljänst stod präst-
gården med a1la de n.rånga och stora rllnlmen upp'ysta
och färdiga att taga emot gäster redan kl. 3 på e. m. Vär-
den stod färdig, högtiden till ära iförd sammetsväst un-
cler prästrocken. Värdinnan gick omkring i sin bästa
klän,ning av svart sidenrips ooh rnerdr stora panierer samt
i vit mössa rned en väldig massa tyl,lrysch och öglor av
lila sidenband - också hennes näst bästa 

- lugn i med-
vetandet att allt var färdigt och att bischoffen aldrig
Iyckats bättre.

En del gäster kom alltid direkt från gudstjänsten till
kalaset, och rcdan så tirl,igt som kl. 3 började sä'llskapan-
det och underhå1lnin,gen. Det dröjde timmar innan alla
gäster samlats, tim;mar nnder vilka kaffebrickor och
brickor lastade med otaliga sorters småbrörJ oavlåtligen
buros omkring. Slutligen voro de långa, långa sofforna
fullsatta med festklädda fr.uar. Pratet so,m först haft
litet slårt att komma i gång, ljöd som ett dövande surr
i luften. \Ioln av tobaksrök och ;ljud av mun,tra och

högljudda r,östcr vällde ut från, värdcns båda rr-rm, där
de studerande -iöncrna i husct ageräcl,e 'r,ärdar för herr-
gästerna.

Var och cn, roade sig på sitt vis. Dc fyra'ogifta i
fullkomligt obbskrir,liga klädningar och prydnadcr ut-
styrda gamla systr.arna, som hal,vsr'ältandc drogo sig
fram på sin ärvda li1la gård ägnade sig rrcd iver åt clct
goda småbrödet och kaffet. f)amerna i allmänhet be-
skådade merd lir,ligt irrtresse varaldras kläder, då var ocJr

cn, som rnöjligen kunde, dager till ära skaffat sig nä-
got nytt, och dc b,åda gamla mamsellema - "f1[ksnr
lille de ej kallas - i kyrkbyn, som levde som rentier-
skor på en gcmerlsam årsinkomst av tnsen kronor och
åtnjöto stort ansccnde för rikedom, passade på att i
smyg nypa i sina grannars klänningar, för att nndersöka
t1-gets kvalitet. Länsmanncns vackra clöttrar och den
cbeskrivligt sköna guvernanten hos bränneriägaren 91a,d-
Cc sig på förhand åt kommande trinmfer, herrgårcls-
ii,ttrarna ägnade sig bclevat åt dc äldre clamerna, cn
och annan ungherre vågade sig tveksamt in till dan-rer-
na, och till och med "rnannarna" tinade ,upp och glömclc
sin högtid,lighet, när dansen slutligen ,började. För clan-
sades gjordc det - i den tiden var nr:,gdomsglädjert inte
förbjuden i de flcsta prästgårdar på lanid,sbygden.

Den lilla prästdottern, som clenua dag betraktade sig
nästan som of ficiell pel'son och abso,lut offradc alla egna
önskningar på pliktens altarc - 

hon hade fått ordres att
inte låta någon av de kvinnliga gästerna sitta cnsarn och
ha tråkigt hann varkcn prata och fnittra
med sina trästa flickvänner eller munhuggas och små-
flörta med bröderna5 kar.nrater som julgästacle i ?räst-
gården eller med de unga sönerna i vänfamiljcrna.

llen nu fick hon belöring för sitt nit i den höga äran
att få dansa med de allra noblaste kavaljererna, som käu-
de förpliktelsen mot dottern i husct. Hon trycktes, svä-
lade i ralsens ringar mot den gula klädesprydnaden på

dragonryttmästarens ibreda ftrröst; hon flög i cn yster
galopp härs och tvärs från hörn ti1l hörn i dcn stora
salen i armarlla pä den långc agronomen, vilken som crl
rik mans son ansågs som ortens förnä.msta epousör. IIon
hoppade i polkan förd a'r, sockncn,s lärdaste och allra
mest välaktade skollärare, som hö1,1 i henne så fint och
försiktigt som om hon varit av glas; hon gungade ljuv-
ligt och 1ätt i en vaggande vals med den litet fetlagdte,
lnen o, sä flotte Stockholmsgrossören, som tillbringade
julen hos pf,. orten boende s1äktingar ,och i kad5ilje.n
figurerade hon som vis ä'vis mot sjä1ve den tjocke kap--
tenen, känd lika mycket {<ir sin stora kvickhet' som enor-
rna fetma. Och i ringdansen 

- vem kan beskriva htrr det
bjöds upp, både då man sjörlg "Nu är det jul igen", Ro-
ga dig flicka uti dina ,unga år, Roga dig flicka så länge
du förmår", och "Juir,giruq gär i 

.danseri 
mecl rödä §ull-

,band".

Förnämligast av alla danser på kalasct var ändå
"Hopp min Annika",'en gammal, gamriral dan§ liknandc
promenadpo,lonäs, som r,ä1 icke cns rdrå för tiden dansa.
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des på något annat ställe i världen. Men värden själv
fordrade absolut att denr skulle dansas, och han tog själv
upp dess egen behagliga melodi, fast sången sedan ,rnåst
sköttes av prästfamiljens'värder.adä husföreståndarinna
och vän, en gång i tiden primad,onna i församlingens
sångförening och ännu av prästfarniljen ofantligt !e-
undrad för sin sångkönst. i

Kringbjudandet av frukt, hem,bakad,e karameller, be-
römda i orten, samt pträstfruns lika beröm,da bischoff
avbröt för eri stund.dansen,'som aniars pågick till dess
dukningen txirjade. Uncier.denna lektes lekar och då
var det den närvaiande intel,ligensens tur att g1änsa.
Man gissade ord, och det var'att ha reda på både äjurri-

ket, växt- och stenriket, så besvärliga frågor vankades
det. Det gjordes tablåer, lektes ,,gbrnma ringen,, med
förbehåli m. m.

Och så kom sirp6n,, efterlängtad och välkommefl, fast-
än - eller kanske just därför, att man precis visste vad
man skulle få. Smörgåsbord m,ed skinka, alla sorters
korv, sill i många formcr, en väldig hur,rmerburk, sonr
sin storlek oaktat knappast hadc något kvar, när her-
rarnas tur kom, buljong med pastejer, gås eller kalkon,,
uppfödd på gården, och idre övliga julkakorna, klenäter
och mandelformar med blan,crnanger. Och så julöI,
mörkt, stärkt, sött och ljuvligt.

Det var ett julkalas på gamrnalt hederligt sätt.

Bengt Rod§e,
den lovande unga kompositören, som under senare åren
haft en del uppmärksammade komposition,saftnar och
som vid Fritiof Kjellbergs nyligen hållna konsert i Kö-
penhamn, fick sitt ramn sbm kompositör ytterligare
höjt för sina melodier till Dan And,erssöns dikter.

Undertecknad, som va,rit i tillfälle att få höra dessa
kompositioner, intygar ,att det var bland det underbara-
ste rnan kan få höra. Mäktigt och märgfyllt, vekt och
klagande, trolskt och lyriskt, skildrade han i toner Dan

Anderssons gripande tankar i dikten. Det .r,ar en hög-
tidsstund som sent skall glömmas.

Rodhe, som huvudsa,kligast är m,odernist, är likvä1
stor beundrare av vår folkmusik och prisar den högt.
Han har ,bedrivit studier ,vid Nlusikaliska Akademien i
Stockholm, hos Schreker i Berlin samt nu senast i Kö-
penhamn. Vi hoppas få hör,a honom på eftervintern i
Stockholm, där han tillsammans med en känd och fram-
stående sångare ämnar föredr.aga sina kompositionsverk,

E. G-r.
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Gösso Anders Anderssol? med dollet
-- bördi.qa irår b-rn Yilrorg i Orsa - iir:r dc ruc"t irrll-
liidiga bygdcspclrän sour f. rr. finns i Dalarna. Cö,ssir

.\ndcrs utför sina låtar mcd cu säkcrhet, fliskhct och

rcnhct, sonl man iutc allticl iinncr hos alhroscspclnräl-
ncn. Därtill innchållcr hans repcrtoil cn sanrlirrg ar

dc urest tl.piska och lackra dalalåtar.

Dottcrn Anna har nncler sin faders ledr-rilg blivit en

rnycket god spelman och sarnspclar mcd honom på sitt

speciella och vackra sätt.

:oru l)ckant iöretogo cle båda förlidet år en tttrn6 ge-

;;oin hcla Sverige, varunder de gjordc sig mycket upp-

rnzirksammade. I)e speladc även sina låtar på Kungl'

llusikakadcmien i Stockholm och skördade där livligt

tr:iall. ljnder sitt besök i huvu,dstaden blevo de av

H. fI. Konungen iubjudna att spela å Kungl. slottet för
kr-rngahusets'mecll emmar.

B. S-n,



Hent,bygd,en

Bilder från farduagu oc1 stigor I Dololne-

F- rtin S il j o n sb t, gdc n. t'Sr'. Turistticlt in g- )

1St. Tidn. iör är tclzq förekon.r clct cn scric käscranclc
ruppsatser om Dalarnc, mcrämncl ,,Svcnska brcvkort,,
av Srniril. El tlcl av rlcssa uto,nrorclentligt viilskrivna
rberättclser drista vi os5 återgiva, då cle, så att säga, äro
som skrivua cnkom för r'år tichring.

Dct finns flcra .r';igar på r,ilka rral söclcrifrän kan iu-

rncningen, att tnan då icke on-rcclelbart Lrtall mcra omärk_
ligt glidcr in i dalanaturcl. ]Ian kan bc.qaena bcrgs-
lagshalan och möta clcn första fläktcn ar- clet storstilaclc
landet lirl \tessmal. flcn rnan kan också 

- och mar.r
bör, om man kan 

- 
taga viigcn uppför Strömsholms ka-

rtal. Dct ;ir crr visscrli.q-en tidsöclanclc llig, rr-rcn dcn lij_
irar nrödan. Båtarna liro lustigt sn-rå. nrcn ltar:alcn lir-
enastående vacker; r.arc sig nran färrlas rrppför clcn i full
sornmardräkt cller i höstklar oktoberglals.

Signaturen tog rls11 vägen cn gång för tio år scclan
som mycket nrrg vancirirgsnran rnecl det stolta ibeslutct
:Ltt luffa gcrroil lånclskapet, r,ilkct stolta beslut också
fuIlf,öljdes. ::tnnu miuns jag hur starkt.intryck jag fick
:rv det dalska solljuset, c1å båten glecl upp i Barken. ,.lv
clct existerar ett rlalskt solljus, ctt oförklarligt skimmcr
åv säreg'cn beskaffölhet över c1c skönrunclacle höjclerna
med. vitstamrniga björkar och de mörkb1å åsarna. \rid
Engclsbcrg börjar dcn ir.lylliska mälarnatnren övergå till
den: ljust högtidliga rytm sonr kännetecknar Dalarna.s
landskapslinjer. Det är åsarna som bilda horisont, och
dessa hrgnt böljande bergsryggar stämrner en från för-
sta stuncl harmoniskt glad. En durklar.rg sr.iivar en till
rnötcs 

- dct drar sonr elt 1årg stråkton ö,r-er l.röjclcrna.

llcrr dct är dock iörs t r.i11 \-c-s.:nan Dalarr.:a hälsar
frärnlingcn.

Dalarna har trc stora sjöar. får man lära sig i skolarr :

Siljau,, \rcssnran och Runn. Dc1 nrellersta av dem är
Siljan i rniniatl'r. Den består sig mc<I l.rör.a strancli,tcrg.
ait allu sirJol. o.1., höidour:kri-:r i Iaur!skapct krirg sjöir
hctcr Brrrnnslik.

Brnrrtrsvik är r:ksbeka:::. iastän stridcn oru follil-rög_
skolan cliir nu tlstltat.

Lika rili-.bckirr;t är r-äi :ci\c, att Brunl.svik har ett 1ä,gc
sotn sökcr sln i:kc i hela Dalarna och d:irruccl i ircla
Svclige. \-ägr;r irå:r den utr.cket stora och our siu stor_
het mtckei mc-Jtcrua stadeir Luclt.ika löpcr hela tidel rrt_
cftcr s_iöstral:clen och stiger neclom Lckombcrgs gru\.i)r
i en suga:ldc backe upp nrot skolau. Och från clc björk_
kläcida slururilgarna därrrppc har rlan crt undcrhart r.i<1
oe-ir r':rcker rrrsikr ör-cr sjön.

D_iupr ncre licl err r-ik sti- nuri) cn stor. stilrcn gårcl,
.lcr :ii Stcrgårdel, och ciär sittcr. stor s-årclsskalclcn och
skriver på sitt jättevcrk om Dalarna. \,ars sorl h:ur l5lcr.,
Dcn mairncn är i högrq S.racl :in ,rågorl ,,rrruu svcnsk
diktare cu landritgsman, elt rnångfrestarc och sökarc.
I)ct har blilit gr:åa stänk i hans ramsr.:rrta skägg, rncn
ännu gungar ryggsäcken lika 1ätt på hans sltulclror och
,iomlnar som r-inter svikta hans pjäxor lika spärrstigt på
dc clalska r'äga::na. En noutad och en stiguran, som ickc
tröitnar och försjurker i spiscli.rån.

Jag har en liten klockarkärlcli till dcu marlrlen, mcra i
hans cscnskap av outtröttiig r,ägrnan iin skalcl. llan rcp-
resenterar en myckct mallig typ rned allt man kan in_
Iägga i detta ,begrepp av oro h yverbo-
renhet. Ilarr har icke stannat inte nöjt
sig med att bara skri,t-a vackcr rig i lir.ct'l-rlir ctt karlgöra. Han skapadc rlcv skikl-
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ägares r'ägna,r. Lanclcts framticl ! har jag
tänkt, där jag suttit skakandc i ltilcn. Vcm
tycks tänka på dcu i ,c1ess rclation till rdcn

svenska skogen. Jag har försökt trubba av
rnin kritik genonl att för mig sjä1v framhålla,
att j ag är alalf abet på clcr.r s. k. rationelle
skogsvårclers områdc, r.ncn jag har sarntidigt
måst påminra mig orn att jag har cn smul:r
sunt förnuft, och suncla förnuftet sägcr, att
rlct är något på tolt rncd c1c svcnska sl(ogar-
nas r-årcl. XIånga storstilat skötta skogar
nerg i E,uropa ha clykt r-rpp i n.ritt medvetandc
mcclarr jag rusat S-eltom Särna besparings-
skog på r-iig n.rot }{alung, och jag har stuc-
kit min räbb undcruingcu och suttit tyst
solr1 c1t fågel, mcn n-rcd ctt rutclcrtryckt rascri
i kroppcn. Ilåtte jag ta fc1 ! IIåtte allt jag
sctt ar- skr:ip och sk.atc, l<r'ist och ruttnandc
vin<lf äl1da triid intc ha någoir irrverkan
på skogsbcstånclct och återväxtcn ! NIen

i,:l jag tar fcl, iir min yisds rcspektvärd, ty
,:liritr i nrin kälsla för det fattiga, mcti fina sven-

r'årt lanc1 :itrdå r1'unucr ! l,Ian snsar
eftcr den srnala r':igcrr och skogen
kring el. llan scr lligcu, löpa snör-

j'iirL:, t-. -,i-:. -t:-:--':: - ':--::,-:.--,- ,- - -:..--- -.: --- -'.-. - -i.il
llggur ::.:a ..:--:.-:---. -, j::--: :---- -, -. :-- -:- .. - :-.:.- :--: :. _::---..- : -<:,- ijdcntaikcr
.klLlCt i,..-<::-. -= :.--:::::.:, -- : ::jt:--:: . ::- '-:-::,'.'.:t: - :- :t-- .::uf titfttff r
.klLpCt 1,r.-<::-. -= :.--:::::.:, -- : ::jt:--:: . ::- '-:-::,'.'.:t: - :- :t.- .::ur tinturc
itf, tii ',-,.::-::-: : :: i::,,-.:.;-. ,::- ::-- : -i.: : -:.-. .t,'- -.-:::1--::-r:I rrtiitrllig
SöC]iuil. ::-r- :-':a----., -:i:--a-a:. -::-:-:::-i:--:-a:,,a-:
, rC:-L IiL::-,u: :-r- .-<:,r;-t ,tC:f -:,:. <r:L:- Ha::S
;.r1lcic lir :l;:::i.- sr-c'l-,.ki -{r cic; i,ckså oi:i:r::-,:.
sä 2ir dct sioisrilat tänk:.

H2irLrppe i skogarua löpa hunclra stigar härs
ocir tr'ärs rrch jaa- har gått clcm lilla en hösr
och räut s1iirlor eftcr rlenr alla cn r-iutcr. Kol-
l<rrjal r icl Rösjön 

- står clcn kvar ? I :1cn

kojan tonaclc L't1 r'interuatt rncdan tnilan
lrrir:rrr .Err .r'1c'lllarrs jorduf iirtl till Iiol, och tr'å
sotiga nriirr sutto pir bt'itsen och lyssladc til1
clcr-L 1åugc :ragrc {iolspcl:trcn som kotrrnit
iivcr skogarna irån Gräsbclg lika or'ä;ttat
:om hair al1tid plrigaclc komrna.

\Lr är han c1öcl. och qra\-cn lieet,r pä I-Lrd-
r ilit l<r'rlioqår(I. 

+

l;iistcrd(tlLr,t )tu.

\ri«l slart -sirgt r':rrjc station hrrr: jag undcr
en rnåuacls tid mött rkrnna rultrik på ctt :rn-
slag i viintsitlcu :

''.5'z'crigcs franLlitl iir bcrocttdr. (11.,dct siitt,
i'u1' lå'"'åru shogur skötu-r."

Uudcr clc scnastc clagarua har jag färdats
i3-cnorn idcl kronopalker, holags-, boncle- och
licsparingsskogar, och hela tidcn har satsen
Iuir ovan rr111s:rt hotfullt i tnina öron. Jag har
:rtt mossi3a, förfallna. skogsflak, brändor
och hl'ggen, och kärt cn beklämning värre än
på mycket länge. Jag äger själv inte ett enda
träd i detta lancl, men landet är lika mycket
rnitt som ditt och jag har skämts på alla skogs-

'i.;;
't *'!§

,. -:*

17 äst ertlalölaen .tid Åscn.



rät många kilometer framför bileu, men dä och clå gles- skägget skrapade mot skinnkragen, och hjärtat börjadena träden och matr skönjer 'gränsfjällens vita ryggar ar.iä ; hans rbarm. Kanske han inte kunde hålla tårarnavästerut. Så mörkuar det på nytt och rbiten fräsei 
-n]ecl 

tillbaka, stora, starka karlen.
fart söde )Ian tycker att den dramtiska stämningen från, dettaid siclan, trröte ännu tilar övcr landct och rnan får clet kärt, trotsbestämd rlcss kärvhet och inåt,iänclhet.
nvägen f r,

Särna gå fram. Den skall för:korta avståndet till Sr-eri_ Fjäll oclt ktppar.ge för de översta dals.ocknarn,a, förbi11iga cleras levuacls_ tomkostnader och småningom omr.anclla cleras yttre ocl-L rinre människa. Tills för några år sedan hade cle i Iclrc
två dygns resa till n,ärmaste station och skjutsen kostacle
r,äldiga pengar för de fattiga. Nu kila bussarna på f1_
::a, fem timmar däruppifrån gränssocknen titt Ätvaalån
och Li'ma och priset understigcr betydligt tio krouor. I (Ir:om parcntcs sagt är dct lr-rstigt, att oln 1o1ra6er,avinter börja stora postbilar av samma ,rocl,ell s,om <1c 

",,.'är,1., ordet ,,sitta,, i stället för bo - cletta om ettuorrländska att trafikera den sistnäurnda sträckan, ocJr f
rninnena av vinternätter i [röfyll.da skrin<lor med hästens
bjällerklang och de vita, stickande stjärl,orna ovanför, i.)
glida bort i folkets mrinnc. å

Bilen surrar förbi Fulunäs, cträr viig går ruot Norgc. k
Där är vackert, öppet och r,änligt. Nu glida vi nästan
oavtrrutet 1ängs Fuluälvelt, som Västerclalsälvcn kallas
till långt ner i J14ns1rrrr6. Skog, backar, glirntar av
vatten, igasts fjällen i Svcrigc, små
gårdar lotter. En sorgscn ståmning
vilar ö kommer att t;inka på håri
arbete' fiollåtar i moll. H8r ,ra,, pa ögon iaknog han de strandrinjer, som ornera fjällsi-två människor häruppe tala-yi-d-varanrl,ra, bogriper rnat äo.ri få o*se sidor av sjön. Han såg SalIjällcns 1ångainte ett ord, ty de ta'la e[ dialekt som är hait när oge- kam och Rcnda]sölens tre katedraltorn uppifrå.n Jakobs-
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hö_iden och han glacl<ies kanske i sitt svcn-
ska hjäna åt clenna sköna vrå a.r, foster-
lar:drr- okänd av alla utonr bönclern,a, vilka
i gammal tid här hadc sir.r övergång till
den riktiga handclssraden Röros, där marr
br-ttc spanlrnål mot smiden.

Under några kristalliskt blanka oktobcr-
dagar har den ensamme resenären vädrat
sin själ på dcssa breddgrader, pulsat i tin-
rlraude n1'snö på Långfjällct och r.ilat på
södcrsiclau ar- Storvätteshågna, c1är solcu
iör cn kort tid scgrat ö\.cr yiuterr.L och
iejat marken ltar efter första vrr,ädret.
Rcsultatc.t kan kortast uttryckas såluncla :

oktobcr är cn härlig fjälltid. Då börjar clcrr
stora tystnadcn sänka sig över viddcruiL
oih man riaudrar fram i cn högtidlig kor:tl-
stämnin3', cmcdarr lnalt r.ct att rrästa uror-Botttlbröllop i Dttla-I;loda '

r:omtränglig, och man kän,ncr sig som en Lrtlänui,rg. 1i

Vid Sä1ens gamla by står Gnstav Vasastencn och clen

go:r kat r'ärlden ligga vit och clödsstilla ellör ryda unrlcr
«lcn iörsta dånandc uorda;stormerr. X,Ia' skärpcr sinlL
siunen och iakttar allä spår ocJr ijät i clen. tunfla suön.
I)är gå r-argspår ! Ty vargarna ha ett kärt tillhäll uppc
i "blockhavet" kring Vånsjögustcn. Där ha ripoina
tryckt in sina lustiga bomärlten I Och snöfälten äro
ör'erallt sirligt broderadc ar) små gnagares fjätkrunre_
lurer !

En natt i en lappkåta vid pipetr;rJ,e ekl och med näsan
uppstickande 'över 

renfällen --: och mah känner sig tu-
sen mil fjärran från teatcraffischer, spårvagnar ocl.r

t

I
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hokrcccnsioncr'. llan iinncr att man iil ohjälpligt två
halvor', r,ilka aldrig kriuna kittas sa;utnlan. Omcch'ctct
blir mzrr, r,årds1ös orl sin J,ttrc rnänuiska oc'h ltetraktar
nästzrrr,rr-rcc1 rrilbchag clc sorgkantaclc naglalna och clcn
svarta skäg9'stubhcn. l'Iarr talar orn rcnbctcslartrl och
lrötcl fijr rljLrr sont clvcrsl<rida rrrtrska gliiuscn 

- s:idant
)iostal drl,ga slantar iör -f o 1)crsson i SlrrguIjrill, t1. hau
riscr ctt 1)ar tuse 11 rcuar, r'ilkts k1ör'ar' 1<lappla och knäp-
piL tir crallt hiir uppc. I-apparna i Tdrc 1ra 'r'arit lrctiinkta
piL irtt Ilytta liingre uornrt Iör att unrlltolrrrra dcssa ut-
liftcr, rncn dct iir sr'årt att slita 5ig från gamla,l)oplatscr.

llen clet iir intc bara rcnböter mau har att clragas rrrc-1.

flan l<an ihlanrl ocksä fir visitcr av tjr-rvar. För nåaot
irr scclal förlorade rikaste lappcn hiir uppe åtskilligt meil
Pctlgar plns cu hössa. rncn tjuvel gick clock uristt c,:r--

rz,ooo kror.ror i r':orska secllar, ty rlc r-oro inslagna : r::
gammal smr-rtsig tr:rsa, och vilkcn tjLrv zi;' så sk:.::..i:-.:
lLtt han rnisstänkcr just srnutsie-a trasorI l-,i: ::.:-:,
lriurtl han intc 1ångt irrzrr.r poliscr' .:....- s::. .: ::.
l antar på hononr. \-arefter lappcrr iri:r\'::j :::.:---- ::'- :
hankvalr'ct. Tjur cn, sonr haclu 1'råg,- :- -::r::. .-- - r -:'.

;riltt:rtl 'lr1')i, [icl< l<r1-1la irr j r L: :,r.:.1-: .... .

När rcscrrzircn niirrnar sil S:.:: .'- ": :-.:- --- -: ::.:.
ijä11en, l)assc1'ar han cir hr::. : --:.. - :. r : ------:1-
och iriska, r'ttil.t r:-. ;,',.1;;..-;-, .;. ::-''.:'. --:..r....::- . :.

ratlor. \-r i,.: irka ;ö:r'å;.adu i,åca.
licr (11:::r:ll::l:r o!1t l)ri!i" :OlU jlr(,l::1
'.lir. rlcrio rrri::drc hr\.r tnari sig rlttt

rlcn, ntcn gläder si;3- allt rrcr åt r1c .

Lilcts langc l-arrdevej.

U 1p ntot 5 i/i u rr.

Först i (-iagncj rnötes mar:, av rlc
tcrna, burnir. i n-ardagslas. T rrålga

nr'.r11cra dragit fram clen förgätla clräktcn och fr-rnnit
dcn vara l'acker att bäras vid högtidliga tillfäl1cn, me:r
clct är för'st cftcr ör'erskriclanrlct av Gagnefsgränsen
lnair scr clcn 11'sa i 3-rönt, rött och gult pir tlc frodig,-ir
liullolla och tlc 1<r'ickögda Gagncfnrlirrnet. S:rrrnta
!-lrrcia fiirgklatschar har rlcr-r sockr-rct.rs irrlk ocliså isi;i-
lc':r. G:rgncfsl;orna iiro ctt pigut ocl-r n1'filict sl:iktt',
rrcl: ricn sistnämrda cgcnskapcn har oc'l<sir förskafiirt
r:r:r öktlunrct "Ilngor'". \'ill<ct rlock l;ör' r':trl trcr -

lil;.iu rin cpitctct "tun-1nsa", sonr fallit på dc irströtr-
r.:'r--:. biiuclcrnas i Stora Tuna lott.

-)c-ras sockcn :ir lika lackcr sor.n clcras dr'äkt och clcn
.,;.::-1-::liiiscras av dc mjukt nedskurna målga bäck-
-'.:.-:.::-r.. sor-r-r 1ir-rjcra tcrrängcn på båcla siclor orr :ilr'err.

-,:: ri: påfallandc i hur hög gracl jöttarnu iinnn c1o-

::::.::- icn svcnska folkfartasicn. Niistau varjc berg
::'.:.::: iättg och \arjc större stenblocli har slungats
:--' ,-::,-. händcr nrot kyrliklcckor. [,irns klacl< och
'- 

'":::'..t .ilack. som lnan passerar på väg gcnorll Gagnef
r.- : , j:,:::r'llgcn, Jra natLrrligt,r'is sina jzittar ?ivcn dc.
i.:- --:-- :::r-lan mäurriska och vilchlarlt gestaltar sig i- 

,- . -. ::.:::as: sonr erl ltatnp mot jättar. \rilkelt gripart-
,: ".., :.',' a--lt rlct blodsvcttiga arbete son-r ligger bakom
- .. --: :::<e-krrltr-rr ! Då rlan trrunnit s-enom sliogeu
:- -. .:- rl:.:: c: och -\1 och scr nt över Insjön oc'h I-clr-
.:.: =' ::-::.. s-ar cict rcscnätcn, r'ilken miiDgcl nrgamla
:-::-:.-:r-t-':.: :::::.cr rrtrncrl lilr'en och som oiör'ti.dbart

'r::- -,':,.:,:- a---::: k.ri:Lrr priiglar clct-r rräktiga clalcn:
-:.,=-':. .'-::.:- R,,::::r--:.. Hä11a. Tibble. 'f inqsholr, trlora
,, . - :::.:r:-.r: T :: -i':.<:.:: och likinq'aliv av t'lcnr alla.
--,-' :: --,:.: l:-::: i:.1 i.:.:c l,-i',:.rarl har'.-t OCll Upp ti)1

_:- -:::-.-.:-::::. ,: r:c -'-r:-:-:- i;sk:ric och j liglrlc, sotn i

- --:,:-,= ::ä:'.r-; i.L: ;:arrt. som förökarle sig, Lrtllyttc
',.:-;:ckt:i oci ':-,å:c':: :r:ot iorilhackan och spaclcn, svcd
-= a<i':. oii.a-dc kc,r;: och i ti-ltr-rs fr"rllbordan kristallisc-

:-:, -: '-ii s:s t:1. (lct c-rhttliga och nackst\'\'a folkslag soilr
l:.::: c1a]:iasar.

. tc: ä: ttacksttyhttrn :olr fiir oss ö\'t'igir 5rcnslial'
iörsta sockcnriräk-
soclinar har man

."/.:

Gtttuttul qård å .Sollcrön. (Sr'. Turisttichring )
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irlLurstiu' soru clalkarlcl5 friintsta lialalitär.istikon. I det
rlals1<a 11,nnct Iinuas ctt I)ar arclra dr.ag som n-ran Iiitt
lzieger ltärkc 1i11, rräntligel dcn cgcrlo:uliga lrlauclnir-
gcr a\. lidclsclLrll hcnrklirlek och r.anclringsoro. S:ilicrt
hlrl dcn <lalslia bcfolltliugcrt r.;ttclrat l.tcr.äu rlc ör,riga
Iarrrlsliapcus iur'åtrarc 

- 
och dcss ccntraliL roll i r.år

nrcdeltidshistori:r får r iil ii.trninstonc til1 cn dcl skrilas
l)å rir'rrrr:r (.gelsl(a1)s l<orrto. Kullontit ir:iirr llalurrs
liirgo iliirrrr scklt,t rilda till It1,-ssllLrrrl ltcrl ..ina hlr-
:trlretcr och rinnLr i dag r alclra 1<r.iuuor:ra fråu (iaelci
llLnd och t'ikc ruut tucd sina ltand. nrcclnn lirnrtrcrrntirrncn
iråu l-cksand och ntur:rr-rr:t f r-:il R:i1.tr ik iiirckotnrta 1ri
rrll;r ar'lrctsplatscr i Svu;-igr. _[ lrårlc ( iituncl, Lc]tsaurl
rrcl I(zittvilt ät' (1ct \ ttcrrt r lrrrligt, att ntiinncrr har.a
-sitt arl)ctc 1åli1t bona, uren clocl< bchå1la sira små går-
dar och brLrka clem. Ocl-r irmka clcm r-ä1.

l)ctia sistn:iurrrlrL iiirhå11andc bottnar- ;lttr-rrligtri.
\ ttcrst i clronoruiska förhirllander. Oc1-r där-nrcd iir-o r :

in:rc pii dcrr aktrrclla sliiftcs{rågar, sorl blir c1r Prö\-u
stcn lör r':ira jordblLtkssakkunrrigc. Lialitr-rnt är; att si)l-
rlcrdcluirgcn ;rv g:irdar.na särskilt i I{tittf ili gått så 1åler.
att heritllau,cn rnr,r Lrörja lilina cgrahctn. Ett stor.iliiite
iir rrr natioralekonontisk sllpnnlit nörh-ärr11igt, mcu clet
lioutn.rcr att tijrna rnot nlrcltstr-r'lrctcn och hcli'liä11c1ic:r.
och rlct ltcror rrtcslntalrlc på r'cdcrbcir.lr':clc u1.nclighr,tcr.
our dalrrirsarna 11zi. lilisout c1 giLr.g förr., rlå skiitcsft.å-
ean lilr Lliinrartdc, bör'jlr r'öra på sie i hr,tiLrlla åthär'rrr-.

l)e där hotiulla åthär'olla skullc nran cloclt nltstar,
,r i1ja fratniinska, rrär r.lci g:i)1cr turistcrrra. sorl bciolltrL
s:irskilt Lcl<sancl och Rättvili och sonr i sin nå1 l.rirll:L

2iL lttt orrlanrlla Siljalssocltnnr-nas ckouorri. l\larr villt
ocl<så fiir rlalltarlarna sjiilva irsrrickr:trrrle påpel,a rlcra-.
Lerör-nrla lackstl r'hct. solt stulclont hl,tes ntot cn alltfajr:
lårgt g..årrgcn förcL'ag-sanrhct lnot 11c tiolnscrrilcs h?ir f;irrl
liii Si)jarr. l)iir itr' ljLrr'1ict att vara, sonllar som r.intcr.,

7-,,itt.s (lttsia/' L-asrrslrr/-y i tlIoro.

- l.örrrutcr t1'r'iir-r ofta :ttt rrpptriida ltclcr al-
<r', och l:ordc clär'för hållas cu sntrrla rncrrr

:,:'r i,-t alia turi"ter i tilh'lrrol. och är.c.rt rlal-
- ::rä1iitr:tir;gar inf(jr Yirr Ifcrrc I

,jrrlir. ()r'rrä.r, I;alttrr .

- ,,::.:-uir i:1i Lck,srnd upptiiclitcs err ltcl<alt
-: . ',':rit. rtch ntiurrtcrr diireiter har

:- - : - :.1.:ul ltj.lt:lrt titqct och strrr-at in sig
' : :'':r - - ir ,:',1 '1,öriar uttrling-zr rantnct Cns-
:- - :..: -:-s::;l.r:;ti. Och crtrtrlan hcrrn mcri

-:. ,.j.. ::'. .r:-cluq..slr-iichct Läir dct av i
,- :,-:,: ::,- : ,.:_ ir'_,st\larlr ltotgonct.t. \/i

(Sr'. Tulisttidning )
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L-t'tit, I:olit Clrrc; a. Grui'.stut1o.rt.

lärnua llorläugc' oc1'. Tu:la krrka akterut, vi skLrtta förbi
Rotnniehed. Dalregemeniets anrika 1ägcrplats och kr1'ssa
slutligen på Säte:s knagg.iga gaior, där biografaffi-
schernas prål b_iärt a\-sticker mot stadens anda av postil-
la-läsning och "\-eckans berätte1se" i Säters Tidning.

Här är friden genomförd med omedletet laffiuernarrg.
Reflexionsspeglarna sitta fästade helt diskret r-ic1 fönst-
ren intill cle smala gatorna och r'ärldsklol<a ansiktcn
nrönstra S('no1n dcnr c1e får'itska flauörcrna. På ctt för-
rnaksbord i bottcr.rr'åniugen ligger mot deu röda plyschcr.r

prins \\/ilhclms clikter, och katrariefågeln hoppar så lir'-
ligt högrnässoticlcn til1åter på sir.ra tr'å pinnar i stå1trå.ls-

buren. I hans lilla hjärna röra sig eudast vänliga tarr-
kar, och kuudc han tala, sil<rrllc han säkcrt tala vers och

citcra Ida (irarrqr.rist.

Stadshotellct mctl g-enoulgårgsrrllrlncll
ligger herrgårdslikt vid det kala torgct, och

sockenstugan står röclnrålad där den alltid
stått. För irtta år scCan kom jag ti11 fots
ör,er skogarna frän Smedjebacken och be-

tog..s it\- clcrr lilla stugan, ocl-r ickc trtalr rti-
r-elsc åtcrfinrrcr jag clcn.

Yi gå lcr i dcn l.röstliga daieu, clär ån
sl<umtrar hög mt'llan hänqardc grenar och
linrllar ftanr i stillsamrna sh'ng mecl ,röda

Jiir.' på sin glidande yta. Somr.r.raridyllcn är
förbi. serleringsställcrra stå nred förbomma-
c'lc luckor, talarstolen gapar öclsligt och inga
förälskade par halka i leral. En bild ar- li-
vc'ts lerklighct scdan illusiont rua kross:rts.
När bofinkar,nzr sjLurga r.necl darr, ndc bröst
och gullvivorna lysa i backarna är denna dal
en fristad för skalder av gamla skolan. Här
är rätta platsen att läsa Levertin eller Buch

tler Liecler, och kanske att iirnu någon för-
clröjd 1ärling från s1än.q'kappans och slok-
hattcrrs dagar vaurlrar här, magcr: och från-
varande, på cle knastraucle r'ägarna i pingst-
tiden. Det är iclic 1ångt lärifrån till Pung-
trakarbo och Bispbergs ltlack, diir falkarna
häcka, n.rcn han har ju intct ltt giira pzl något-
clcra ställct, t1' r'ac1 gör rlcrt mcll pung, sour
inea gulclm)'nt äscr och lacl ltryr dcr-r sig onr
fa [<ar som har trädgårclssångarcn till sin-
nebild I

Ack, Sätcr I ]Icclan F,orcle:r sus;rr vidare,
och ditt kyrktoru försvinncr i det r,ågiga
landsliapct, öirskar jag mig din fr,id!

\-i rnllrt förbi '1'orsångs r-rtsökt vackra
kvrka och klockstapel och stanna härnäst r.ic1

Orniisstugan. J)en gårdcn skullc jag r.ilja
köpa ar,' svenska statcn, ty pan.rpigare gårr1
på skörarc plats är otänkbar. GläCjen skullc

vare irrllstrindig om sågcn i närheteu inte skräpade ncr
',:::gir-ningcn och om inte den märkliga strlgafls inrc före-
:ride cr.r, sådan ointelligent röra av harnesk och plitar
cch allt möj1igt "historiskt" jox. Varför inte slänga ut
:-e'-a härligheten och inreda Ornässtrlg-an på r5oo-tals-
:ätt; Det skulle vara. bra nycket mera pietetsfullt än
it-tta kaos utan meuing. Låt oss slippa vaxkabinettet
'rch i stället få en stilrer.r bilC ar. cn meclcltida dalsk stor-
':lrr;degård, där iantasien får spcla utan störningar. Är
.ict doktor Upmar[ sorn har nrinncsrnärjiet pä sin lott,
så bör han lida ar- dess nuvaralclc tillstår:d.

\är Forden rullat förbi Olshacka gall1la pittoreska
:,:uk och passerat Grnlriset, öppnar sig rrtsikten över dct
:oibe11-sta Falun. Dct är tur att solcn skiner, ty Falun
: rcgn är ickc särdeles tilltalande. Klockcrr.ra pingla sin
cr-iga såne' r-icl grr.rvar, och i clet iorna gruvkapellet har

Frår Sötcrs shöns dll.
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Rcrgslaget orclnzrt ett berömr-iirt industri-
11ruscllm, där }lo1l-renrs sinnrika plrmpverk
kur.rna åskådas i nroclcllcr. Steg;Lrna vingla
hit och dit i Stötcn och pariljongcn, som
rests ör'cr clen purrl<t. där cnligt s:ignen cl
3^ct f ick r'öclf ärg i ragg-crr och därr.nccl Llcl
gruvans lrppttickarc, lutar )tcttirrkligt.

-\lcn ,crc piL torgct stiir (1cn f<jrt-ärlil.rr
I:-rrgclhrcl<tsgrrlpl)cn sot)r cl lcrhög oclt )ru-
r uclpersoncn stirrar ncr i Sardcrs och SIL-
qcrs ltokhartrlcl liksour för rrtt llisa titliLrna
pii höstböckcrn:1. StiLckar-s karl I llans ijgorr
iastna lid orrslasct till prosLctrs Ekströnrs
senzLstc ltroschr r lnot fclkskolcinspcktör
Rrandt. ^\Ictr harrs rninspel fiiränclras ickc.

l)i,ktcn.s oclt hott.ttt tts Dolon.
Yalt rrlut lzirtrlcr -sig i socknartra krirg

Siljln, råkar rnu11 på konstl:irshcm. Och
:r-Lar urrclrar iltc på att n-rålarc, mnsikcr och
skaldcr trilas och frodas här. Ty Siljalstrakten bju-
dcr jr-rst på dc härligheter sor.n alltirl måstc fån;q-:r cn
konstnär. Dcn öppuar r'äkliga fjiirrsyrcr och ryrn-
nrcr rrrrdrrngömcla id1-llcr. Det;ir ctt sällst,lt lci.undc
:tusiktc clcrira ltygcl iiger, clct skift.r.r i all:r sinncs-
stärnningar irån dct alira ungclomligastc och sore--
lösastc leende till dcn garnle visrrannerrs högtitlliga och
Irrgn,a åsJtådan.

\/isscrligcn fiuras konstnärsboningar också 1tå anrlr.lL
lrlatser i Dalorn. Car.1 Lar-sson upptäclttc Sunclltorn,
()ttilia Arlclborg Gagnef, I{ar1-Ilrik Forsslrrrrcl \/essurar,
-l ohau Nolclling söktc sig till Skebcrg och Crrrl I-arssr,n
i By har tinrrat sin str-rga i hctnsoci,nen. flen clet är i
Rättvik oc r Leltsand de flcstafrirsarrlat sig, och särsl<ilt
vicl Täl1berg iilerflöcla dr. flcn så rir ju också liillhcrq.
hirjCpLrnirtcn i Si1janshl'r-dcn.

'ir Irått Ko j,/>Lt t bcrt1.; k 1'rliLr

:.::::-- : alt,ses iLr Gustaf ÅnliarcrorrrLs IIolcl
.r::-r..r:t korrstnlirshcrnmct: llcn dct iir mcra

r.:.r. -'l rri "r-nut'rligcn r.rirdcfLlllt sådant. l)r.,t
-: - L åstll ,,cl-L irirn lckplaucr-L rrtari:ör h:rr tnan
:'..:. .: i:-.sil;:. I-liirgr-c necl liggcr proicssor

. ----:-. i':i:r'l;tl, r'ille och HLrgo Alf r.[;ts torr -
::r : i:: lci llirskara vnrJlc liolt,stniircr. h:r
.-:: ::- :-- - -:i.:-. ,1.-l.L r,.ligi':r ha talit siL likli.qt
- t .' :-:: -. -j:-:il';t: sj< iro:l torrrtfiirs:ilj:rr--
-- . : :' . j::.. :- ::r:l.i-:i,lt.j-.::.,:- 

-:.,:. -.:::-,-:. i'l:- -tli:: liririoliu rcst sin
: ::::.- ., :. {l):,-.i:I::tc:i unrlcr ltiignct :rY dc
:.:.. -:: -. : S:'::::;. d. irickar dlir llaria utcrl

: : -::.: --,'.' ::- -:.: < -rr,::t lllclranl1c i stjiir-nög-dtr
-: : -:- : I:.: l:r.r lan :in lrrstgår'cl och sirr

r- ' .:.-:. :'-ill<clontslandct lid sidan:Lr
--,---.--...r :. c.: 1':l: l') mlcr han anta3-ligcn
:-: -. -:.:..::.:: <irt. Cårdcil I1.scr stor och
' :: - :. .. :it1-:- luli och l.rtttt Otn pl:tttcn Q.rttll_

-rr: .:- .-..:',:r:i Och loftltoclar, ltcn iivcr.
:.,- -.:-:--.::-:-:.. :.:!r :;Q 11ep 1åL1ga ilae-gstå1gcrr.
r-: :.: -:i.-..:.-- : rlcl gnntla ltvn och lrlrr
:-.--.--::.:- l:ilsr. att l-ri<lolirr oll sonr-

Lr håt ltcrl pipar i

:r.'::--,.'. .' - :,,: täcl<lrag .l ust |u har r å-
:-:. . :: : :i':.iit k;ll1a hirst. ar lijvzrt tr:irlcn
: :,-.:.::-:-. .--l:::.i:tg:rr och sliiLldc:r sittcr r:il i

,.!:-- '. ::,:t: :,:., ,'l:1(alt och lrrrlthlar ör'er r Cnt

-.:t-. .'-;:,-. -:1 t:ri)alDri,i(t. \ä.- 1{ar.cl1.s rrant:t
jr.1s: : ga'::,,:l: ;ö:salpii:lg(lt Sk\.1dar ha1 sig-

iiråhii:-,1i a:r::irka på 11c icta skålpurrrlsgäc1-
,lor 1i,;t :taii,t upp hortir i Oplrlirnnrcn. -\lrtl
sa 1äit konrnrcr nrarr r'ä1:indå irtc ifrån crr
kvi-rtis fråga I

-r' l

Orniis.stutlan.
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När rnan tänker på Dalom som diktarnas land, §låt
det en, att Siljansbygden icke med ett enda namn bidra-
git tili svenska litterature,n. AIla skalder äro från nedre
I)alarna. Karlfeldt själv och Carl Larsson i By från
cless allra sy.dligaste och minst dalska trakter. Gamle
Stjernhjelm från Vika, Johan, Olof Wallin f,rån Stora
Tnna, Dan Andersson från ,Grangärde finnmark. Den
store . skalden och sockerbagaren Ofvandahl bör inte
heller glöm,mas bland dessa namn, ty han är liksom
Wallit tunkarl. Ett enda stort namn har Siljansbygden,
dock icke ett litterärt. Narnnet är ,{nders Zorn. Och
Z'orn yar ju blott trralv dalkarl.

Kommer man till Mora, sä märker man att hans namn
är större än själva konungens. Aldrig har vdl en konst-
när i sådan grad kunnat trycka in sin namnstämpel på
en ort som Zorn f.örmätt i Mora. Till och med Gustav
Vasa lever här endast tack vare Zor-n. Folkbefriaren

hade visserligen redan före Zorns dagar sitt minnes-
frärke i Utmeland - inom parentes sagt ett ej så över-
drivet skönt rrninn'esmärke - men först sedan den [rär-
liga statyn rests nere i Stra.nd blev han riktigt levande.
Zorns bron,sbi.ld och I(arlfeldt5 dikt med Peterson-Ber-
gers. musik ("Han trädde upp i rnännens flock") utgöra
tiflsammans den mäktigaste hyllning någon histori'sk
hjdlte ägnats i detta land.

Mora Strand är eljest en rätt trist för,eteelse. Sarn-
hället ligger flackt och gyttringt ner.e vid sjön och vid
högvatten tränger Siljan in i diverse kaf6er och maga-
sif Det är det historisko högvattnet, minnen från be-
frielsekrigen, som förlänar orten dess skönhet och ko-
rar den till vallfartsort. Det vackraste minnesmärket
frän gamrnal tid är den åldriga gärd, Zorn skapat intill
Skeriol - ett hembygdsmuseum av högt uäfd".Srriril.

AduenI-
Vaknar iag i kulen gryning
ocl^\ ser wita llingor dala
ocf\ förnimmer andlös ilzslnad
öwer wäg och rnarker kala.

Stilla väntar jag som alla
budet, som snart klockor bära
över garnla Sweriges bygder
budet för oss alla kära.

Och det ijusnar i rnitt sinne
när de wita flingor snöga,
nar ett hosianna Ijuder
upp mot }t5zrkval\/ mäktigi höga.

*, 
.-

I(war det dröfer i mitt hJärla
något ljuwt, nör dag ör .liden.

Vid ett ensamt ljus Jag drömmer
om ett rike bortom tiden,

Egron trundell



D eI s zrensko flolbyg ger iet-
Etl samtal med hr Et:/rc Clndolm-

ttrrligtvis i hög grad beroencle av de ekonomiska resur_
scrna. IJtställnilgen hade icke lämnat någon behåIlning,
och de pengar Stockholms-Tidningen ,atritt;gt ,tailitill arrangörernas förfogande voro i .1.t ,ä.."ste för_

mtal med hr Lind-
tt hjälpa det sven_
att det småningom
utländska konkur-

har Sverige endast fyra
pecialteknisk utbildning. Merr
lutande hänvisad till repara-.

emell :1?" :,?.r*:ii:ä,j3;" ii:ller. n förklaring däri, att de fåsvens sin kamp för tillvaron ai_,drig kvantitet, som skulle rnot-

strumentcxporten har tillgodosett både europeiska och.
transatlantiska länder. Skandinaviska,orgel_ och piano-
t;Lbrikens Angelicaorglar äro kända lite iarstans. T. o.
m. rnaestro Enrico Bossi hade ju en sådan.

- Men tror inte hr Lindholm att det hos violinisteri allmänhet är antikvitetsintresset som gör att de hälst

r,älja en gammal. fiol, även om clen bevisligen är sämre
än en erbjuden ny?

- Det må så vara. Alla ha dock icke råd att [<öpr
gamla fioler ,och det blir därför ofta fabriksfiolen som

verna sin verksamhet antingen på egen hand. eller hos
någon mästare. På detta sätt motverkar staten både im-
porten och fabriksproduktionens dnssi rvaror.

- Anser då hr Lindholm att Sverige är i behov av ctt
störrs antal tekniskt .utbildacle fiolbyggare ?

- L:taa trrivel. Förresten är det stora antalet ama_

- Vad kau man göra åt den saken ?

- Jo, i den mån amatörerna hunnit få tekniskt
naturligtvis riktigare vär-
alster. Och resultatet ger

a att bli bättre och 
- bil-

- \rarigenom har anordnandet av clen första kursen
nu möjliggjors?

- 
Det har yi främst hr

att tacl:a för. Det har näml
domsringen ait ay Samfun
verka ett understöd med de
förfogar örer- Det är en anspråkslös början som nu
göres, men det är ju möjligt att våra ansträngningar en
gång skola bära frukt. . .

- Huru mycket tror hr Lindholm det skulle
staten att underhålla en liknande skola som den i
tehvald?

Hr Lindholm småler förstående.

- Ja, jag har beräknat att det skulle behövas cirka
tiotusen kronor årligen. Och så har jag tänkt att lä_
raren under skoltiden själv skulle snida en fiol. Som
undervisningsmaterial. Och den kunde ju staten ha rätt
att få .gratis.

Piccol,o.
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Nyårsklockan
Av Fredrik Nycander.

ing, nyårsklocka, ditt löftesbud
i tolvslagets undertimma,
låt oss vid ditt vackra midnattsljud

§_

vår hjälpande Gud förnimma!
Ring, kyrloklocka, i hymnens takt,
ring år i grav och i vagga,
ring nyborna årets stolta giv alit,
ring frid över Sveriges flagga,
ring trolasthet till vär urgamla stat,
till konung och edsvurna lagar,
ring maning till frälsande fredlig dat, .

till såimja i våndadagar,
ring enighet av all menighet
i ödesdanande tider!
Ring seger i andens strider!
Ring lyckohäIsning till hög och låg,
tilt ljällets färdman, sjöbuss på våg,
till skara, samlad vid härden,
till främling, vänlös i världen,
till rik, som glädes i uppllst sal,
där barnen i ringdans stoja,
till fattig som huttrar i hrmgerkval
i mörk och förfallen koja,
ring kost åt svältande arrna,
åt frysande bäddar vanna,
ring ståndaktighet i den friskes nit
och rosor på kind, av soten vit,
ring makt i predikareordet,
ring böckernas bok på bordet,
ring mod åt den döende, evighetstro,
välsignat minne och gravens ro,
ring åldrringsvila och ungdornsgammafl,
ring alla sveklöst älskande samman,
ring trevnad i nybygge, ganrnalgård,
ring tiggargåva och barnavård,
ring hemfrid, kärlek till berg och skog,
ring kratt i näve och fart i plog,
ring ax i vårliga kornet
cch råge i ymnighetshornet!
Ring arbetarn lön, ,att han trivs med iden
och åt den trötte, när dag är liden,
ring stärkande sömn i hägnat bo,
på ejderdunet, på halmen!
Ring ro, ring ro
med vida ljudande, svenska malmen!

I
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Ulollnen oc0 Iog_
För FIemb5zgden,

I)enna lilla trer'liga uppsats är skriven av

tjänstemannen hr C A, Car.lsor, vilken erhöll
g..uldmedal j å irrstrnmcntutställningen för en

s1'nnerligen r'älgjolcl luta och ett par clito fioler.

Vilken förunderlig tjusnilg' och trollmakt dct ligger
i den lilla nndcrbala tingest, som fått det sköna namnet
r.iolin. En eugelsman har. kallat dcn cn Pandora-a§k,
som inncslnter hi'rn.rne1en.

Violinen har tnder sckler lockat nränniskobanten till
'g1ädje och tårar, släktc efter släktc ha omfattat den
micd samm,a kärlek och härrföre1se.

Det bästa och ädlaste i människosjälens <ljupaste djup
har frammanats av violincns toner, och dess strängar
klungit i oavbruten harmoni, med det silver,strängade
ir.:strnmcut en tnild iörsyn byggt in i mälniskobröst.

Den första gång jag såg rlig
Det lar en sommardag. . .

sjunger Birger Sjö,berg i Iiriclas r.isor.
Så var det med m,ig och violincn. I den de1 av Väs-

tcrgötland, sorn stundom benämndcs »den mörkastc»,
stod min vagga. Fyra mil till närrnaste stacl och »tre
Ijärdingsr.äg» till järnvägsstarion.

En dag från mina barnaår är djupars inristarl i rnitt
tninue än någon annarl. Jag var omkring 6 år, då dct
händc. I sällskap med rnin fader fick jag för första
gången följa med till »torget», en torgdag. Vi gingo
den cn halv n.ril långa r'ägen ti11 fots, och jag var trött
då vi kommo fram, men det gick snart övcr clå jag fick
sc al1 världcns härligheter på torgct.

Plötsligt fick jag höra ctt mrärkr-ärdigt ljud från en

spelades, »å dä va inte gött tc höret,.»
Jag fick cmcllcrtid }röra flera nLlrnmcr av Spcl-Adcl,

och händelsen var dcn största i rnitt 1ir..

ruror: >>Pojkcn vart änna könstig när han fick höra Spel_
Adel». \,[or 1og förståclrdc. De tolerna käncle hon till
sedan sin ungdom.

Några gånger scrarc blev jag i tillfälle rtt höra
Spel-Adel, mcn "Det förstc möde" står d,ock mest 1c-
vande för mig, och från dcn stundcn var jag fiolbiten
för lir-ct. Några få år till och Spel-Adcl r'ar borta.
Den obeveklige hadc bär-gat honom.

>rTorgct:> besökte s även av c1l altnalt spelman, sorl
gick under namtlet »Speler-Ekvist». Ett gamrnalt ori-
ginal. föriallcn och försrrpcn. Hans fiol r'ar spruckcl
och dålig. och ofta fick cn »tvinntr.åd» ersätta en brus-
terr s'iräng. Då han sattc fiolcl uuder hakan och »drog
till» spred sig ctt g1ädjcns skirnm,er övcr åhörarnas
anleteu. Åh vad det var roligt. \lälljud fick han cloclr
fram ur sin ferla, så skraltig den var.

flila föräldrar berättacle att Ekvist varit en stor
spelman på sin tid. Far hade själ.r., som pojke, varit
med på ctt bröllop där Ekvist spelade. Då hade hänt
en del underliga saker. Ekvist spclade så vilt, att icke
c'uiast r-arcnda märuiska som var inom hörhåll måste
dansa, 11i2r, ären bord och stolar följde med i .r'ir.r.1arnc.

Ekrisr kunde icke sluta sedan han kommit i gårg, förrän
en behjänad pcrsor högg honom i armcn. I anrrat fall
hade hao spelat tills han gctt rlpp andalr, trodde man.

"Ilorr:-Pcr hadc oc.kså "r-isat sig" och clcltagit i dau-
st 11.

Såda::i häldc när dc 3arlle spelrnäuucr-L komrno rik-
tigt i 1a<t=::. Gör om dct rlcn sorn kan.

De ssa. tr'å spelniän r-oro >>de sista på skalseu>), a1'
dcn ganla sia:nill.n i min hembl-gd. Det frireligiösa
genonbrot:e-. på So-:aiet 3-jorde sitt till ,att iuga lya
upps:ocio. El <irl spehnärr rlcktcs mccl i rörelse,n och
slogo söadrr siria iioler som »synclerrs rcdskap». l)c
niera be:änlrsan:ila »hängdc upp sina harpor på pilträ-
den>>. r.t. r-. s. på r-inden. När sans och förnuft åtcr--
kom:lo :ogos de ner igcr. I r-nånga fall stämdes nog
iiole:: o:l,:' ::11 aih-arligarc och euklarc nrelodier än ctre

garnla polskor:ta. rlteu fördomarne ha mccl åreu gett
med sig. -{r-c-r: rnin fadcr blcv nrcd ticlcn allt mera to-
lcrani.

Dct -.:oi'a problcrnet för nrig lruclel -6ss1ren r-ar : hnr
hur skulic jas- få cn fiol? Far och rlror \.o1-o omöjliga
i det ialicr. llcn jag ha<lc klart för mig, att jag tai.ttc
.r7,c'1a. Så hittadc jag ctt gammalt psalmodikon på r,in-
dcn .eiier morfar. Iled mors hjälp tvinnacles och r,axa-
des eir srark tråd, som spändcs tpp på instrumgttct.
Stråkcn iilir-erkadcs cgcnhändigt, oc,h granuens 1.räst
fick släppa :i1l taglct. Här var dock ett stråkinstru-
ment. om än ctt surrogat. _fag spclade snart hela Svcl-
.1.-a Psaimboken och Ahnfelts sånger, efter sifferskrift.
llccl tidcn iick jag byta ut »tvi:rutråclen» mot eu scn-
s:räng (en lanlig I)-sträng).

-Jag rröttrladc likr'äl snart på lädan. Jag lråstc ha crr
Iiol, tänkte jag. och kan jag cj få clen på annat sätt,
så gör jag en sjäh.. Ett oryggligt beslut var fattat.
-fas var dä e ir. Jag fick låna en fiol, som jag nog-
srant ritade utar', oclt seclan började ett mödosamt ar-'t'Uttalas !olshe i liorr.a \r-äsergötlancl och Vä::mlancl.
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bete, mcn clet saknades ej arbetsglädje. I\{in första fiol
l<ona så till. Jag så1de den längre fram, och fick 4: 75
för dcn. Eu he1 förrnögcnhet för mig. En skräddarc
biev dcu l1'ckligc ägaren, och han påstod att clet var e11

»riktig fiol». Nu hade jag pengar att köpa s11[ngar
och ör-rig rr.raterial för, och en fiol ti11 såg dagens ljus,
om, något år. \zid rj år gjordc jag en gitarr, som jag
iinnu har i bchåll. \{en scclan 'r'ar clct slut mccl instrrr-
rnentmakcrict.

\rid nognars å1der kom dcu garnla kärlckeu igen ,och
ctt och annat instrum'ent har jag väl på mitt samvete'
l)et har blivit min » robby». Sådant ligger i blodet, och
clen som fattats av den stora kärleken kan icke sluta.
Han är såld. Sjä1v bctraktar jag deuna vurm som ett
livsr'ärdc, oc1.r fiolkuåpct har skänkt mig många ar' li-
vets ibästa stundcr.

Yiolincn är lnngcu blancl mttsikiustrumcrttcu och
kornmcr alltid att förblita clct. Corl-Aug. Carlssort.

-;ottt lt,järtat ltlitt måud' toinga,
när lton, iblattd, de andra går,
liksont, en ros blund, törtten, står;
Iton iir ifrån, »r,ig tagctr.

Dat kom elt Litts f rått österlarttl,
tlct lyser sottl cn stjärua;
Llct aar en uiil jag tycktc otrt,,

den iilskte jag så, giinta.
J Llg tror att gnistan lci.tc r iitt,
sont, kan upptimdtr, Ij.r.s igcn
tntcllun såto viin'ne r.

JIctt shullc z'i rtvii,utter bli,
som såto oiintt,cr z,urit;
rttcn al.drig rygga4' jug ru,in td,
tlcn jLrg ct gång ltar stl'rit.
.Itt, förr skall hinlcn fallo ttctl,
oclr, bcrgcn, snftlta bo,r't sout sttö,

iörriitr iog dig skoll sz'ika!

\-isal rblcr- scdan, något förkortad, införd i "Ny Illtr-
s'rrcraci 'l-idning" r867, är'cn dar u,ttrn rnelodi.

Der.r förste tttcloclir.tpptccktta.rcn till visan fu Richard
i)_r'åccÄ'. son från Roslagcn hämtat siu mclodi därifråu.

ä.s-s.
'1-ill ovauståeudc intressanta framställniug tillåter sig

iirciertccknad foga några orc1.

Förf. åtcrger en r4rpgift av Arwirlsson, att textcrr
-.i11 "Dct står ctt ljus i österland", som ,dcnuc uppteck-
nat clen, skulle var:a cliktad av cn blind gosse, vars 11am1t

t. o. 11.r. meddelas. Upptccknandet skcddc i Kisa år 1816,

vzrrför orden och tilläverrtyrs även mclodin skullc vara
a:t bctrakta som härstammandc från östergötland.

Dctta sistnämnda är alls intc otänkbart, dä sagda
landskap 

- eller Linköpings stift i dess forna omfatt-
ring - mecl rätta kommit ,att ibctccknas som den sveu-
ska folkvisar.rs huvuclbygd. \{en uppgiften om den, blin-
de gosscn Olov Svensson som tcxtens upphovsman
n1åstc lrog auammas med största reservation, i varje fall
förscs med tillägget: eniigt folktraditionen. Ty man far
tvivelsutan vilsc, om mau tolkar saken så, att den ung'
clonrlige skalcler.r sku11e ha lcvat i cn ticl som 1åg nära

Folkulsons undelboro uandrlngar -

''Dct.rltir ctt lju.s i östcrlnttd,
Llct llsgy sonL ctL stjiirua;
dct lyscr för nin lille vän,
soru ja.g har äIshat giirno;
jag tror rnin, aän, iiau, tcacr iitt -hnn tifutd,cr il?p sitt ljts igen
att lysa för hans riitfier,."

I'Icc1 denua l'crs r1r dcn gamla slcrska folkvisan inlc-
clcr clcu ibekaute danske författarerr Jolttuutcs I/. -lör-
(tcttscn siua skildringar "På ,r'äg till -Iernsalem" i Sr-cn-
ska Dagbladct clcl z-1 jaur-rari r9zz. och han fortsätter:

"Och rnedan horisontcn låugsar-nt och rcgelbundct
gr-rugar upp r-,ch ncrl ntanför h1'ttiötrstrcn och havcts
sus kourrnrr itr gcnom den öppna rutan, ljuder i salon-
gerr clcrr gamla nordiska sångcn, t'ars författarc itrt
Lt[drig lttttttmt uppspåra*, mcr] sonr bättrc än någon ar:-
rran jag känner ger nttryclt ät nordbons käuslor för ori-
cntcn. "I)ct står ett 1ju5 i, Österland" 

- 
sångcn sägcr c-i

otn dct är ljusct från Bctlehem. I)en stjiirna ljtscr
liknas r ic1 är nog intc hcllcr julstjärnan. Dcn r'än soru
zinnrr lcr cr clärborta, iir kanl-räncla samma "alIrakärastcr.;
nri11" sor-n i dcr bckanta svcnska visan. I,Icn ,clcnra
obcstäruclhct, clctta svrivandc mc11an mänskligt och heligt
rrcr jr-rst säugcu rless stämning och fyllcr sinuet mecl eu
1ängtau frarnåt, sorn tillika är längtan tillbaka rnot rrå-
got kärt rnarl en gång kriut - något sorn sått iörlorat.
l1-lcn ickc för cvigt - något som ännu är till och sonr
tåligt och trofast viintar i fjärrau ."

Så Iångt clcrr hcrönrcle danskc författarcrr (sonr i sitt
hetnlartcl rncst går nnclcr smeknamlrct "Johannes \:".)

Kairslrc clct iir flera än dcn clzrrske författarcn. sorn
skullc vilja vcta något litct om visans - 

"Dct står ctt
ljus i österl;1111j" 

- 
först upprinnclsc ?

l)err 1'örckommcr i sin helhct första gålgen 
- 

doclt
tttttrr, ttr,clotli 

- i,1. I. Årititlssctns .5'z,ctt.rÄrr ljornstittqcr
llI (r9qz) och lyclcr sålunda:

Gosscrr Olof S'uenssr-ttts 17isa.

Upptecknad i I(isa sockcn ar' Östcrgötlancl år r8r6 och
diktad iLr- cr-r hlincl gossc nrcci or-:rnståcuclc rramn.

.llls ingen lLichu lastur jag,
därti\l iir jttg så, riu,ga;
ttcn ttog t'ct jug acrn jucl z,ill 1ru,

I

'l') Kursii'eringer gjord al rlcssa antcckuingars förf.
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den, då upptecknandet skedde. Häremot talar ju redan
det förhåIlandet, ,att tvenne and,ra upptecknare, båda
samtidiga med A. (nämligen Ahlströmoch Dybeck), fun-
nit samma visa på helt andra orter. Vad däremot den

danska versionen beträffar, avviker den ju helt från de
svenska 

- 
på ett intressant undantag när: versrader-

na "så lånigt som himlen är f'rån jord, så långt är du
från dina ord". Detta uttryck återfin'nes inte ,blott i
föreliggande svenska folkvisa utan går igen även i flera
andra rsom en stående, tydligen mycket favoriserad fras.
(Jag citerar som ett ,belägg härför ur en Mälardalsvisa:
"långt är himmelen från jord, långt gick-han från sitl
ord".) Redan detta visar, att texten från Kisa, som Ar-
widsson npptecknade, har sitt ursprung - 

inte i del
natur-lyriska och romantiska poesi, som ungefär sa'mti-

rligt börjar omhul'das av de "hÖgre" klasserna i vårt
land för att småningom under rSoo-talet tränga ned till
de "lägre", utan i den lyriska diktnin'g, som blom'mar i

Sverge under 15- och r6oo-talen, en tid som vi i motsat§

till den enkla medeltida folkvisepoesins kunna ka1la den

sentimentala (:känslosamma) folkvisans guldå1der.

Det tämligen obestämda innehållet uttrycker gärna
i dessa visor, vilkas melodier tillhöra de r'änaste kleno-

derna i folkvisornas skattkammare, ett ungdomligt sin-

ues vemodiga trånad efter kärlek och livslycka. Den

regetrbundet besjungna "vännen" är lika regelbundet

"låigt härifråi' - kanske rättare sagt oitd förefintlig
en.dist i den l,ängtande enslingens fatasi.

I här föreliggan,de fall anges vännens uppehållsort

vara i "österlancl" - ett ganska svävande geografiskt

begrepp, alldenstund Österland kan vara dels Österlan-

clet, d. v. s. Orienten med Det heliga landet (i vilken be-

tydelse ordet nyttjas t.' ex' i den urspr. rent religiösa
åog"t "Till österlan'd vill jag fara") och dels landet

på andra sidan Östersjön, närmast Finland, som ända

in på r6oo-talet i svenska ,handlingar officiellt be-

nämnes så.
På frågan, vilket av dessa tvenue geografiska områ-

den som traditionens blinde rnen fantasiskådande "'Olov
Svensson" i sin avskilda östgötabygd åsyftade, tror j'ag

vi klokast svara: han visste det näppeligen själv helt

klarL Han visste bara, att han kände stor och stark

l:hgtatr efter tyc&ans ljus över sina vägar och att "hjär-
tats nyckel heter sång". Och så sökte han förlossnin§ i
tonertra oct sjöng ut sin äkta, personliga känslofutlhet

i en bildrik och med liknelser starkt smyckad kärleks-

visa 
- 

precis i den ton s'om blev på mo'det under r5oo-

talet ocfr vars uttryck 'alltjämt i samma grad förtjänar
att bli 1å modet, därför att tonen ändå var äkta och där-

för att männi*ohjärtat clocli innerst alltid förblir sig

Iikt' 
saert Kiersön'

Dct tw at ghtg - ör ullt scttr, stå.r tillbuha,
frr sorg* dfunPat lioeis Poesi.
AW f,d oi nist, men oldtig lärt försaka,
stfu, liH en morgohhiigring, fram diiri.
Dct rs el gång - det är clet aldrig funrua,
vars tjrotingskroft oss lockar år från år.
Det oor et gårg - det iir den aldrig ou.nnd'

net drhtdo llckan frå,n aår ungd,onrcttå,r,,

Det rar en gå,ng - det utgör siöl'aa bå.rd'en

krhg allt, zwd stort och skönt, som li,aet gaa.

Det rar en gång - iir ztita ma,rm.orztå,rdan,

som tdcber det förflutnas tysta grao.
,Vdr sftt f'örgöngelsen sin gärd, skall taga
och *ör förHingat ho,r ntin sisto så,n7,

Sö ko*sbe sholl, min egen l,evnailssaga
i tutor rktos med: Det oar en gång.

DeI Dor en göng - -

Av Ernest P. Berrctrös-

Belönactr med försa priset rid Samfudet
S:t Eriks pristävlan r9e3

Det uar en gårtg - så, böriar aarie saga

meil rosenshinwer ifrån flyCd,a d,ar.

Det uu' en gång - hur lött tle oril.en d'raga

tr,r m,innets djuf aar skatt där gömtmes kztar.

Det aar en gån11 - det ligger dolt i orclen

ett fagert eko utaa hoPPets sång.

Det käraste aa allt ai, ögt få icrd,eu
't'dnhs inneslutet i: d,et aar en gå.n7.

Det aar en gång - i aerhlighetens s!ånod
ett inslag uti PurPr,trförg det ör.
Det oor en gång - det dr aårt kiärtos trånail,
som flntnrtat uP! en gåttg i l,i,asbegär.

Det oar en gång - ör en kl,enod ai ztärna,
ty il,lusionens glans den speglor matt.
Det aur qn gå,ng - det ör en'aönl,ig stiärna,
som l,gier geno?n tidens d.unhl,a natt.
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Fiolbyggarnas avCelning.
För Hembygden av Hcnrih Friberg.

(Forts. frn föreg. n:r)

Al1t tai om äkta Stradivariusmodeller är av ringa be-

tydelse. Stradivarius har under sin långa levnad utar-
betat massor av modeller, och om en e1ler annan av des-

sa ar-ritas mycket noga ,och t.du. ,'t' audra åter och

åter avritas, är det ej svårt att förstå, att "Stradivarius-
rnodellen" kommer att se ganska olika ut mot origin'a1'et'

Det öästa marl kan göra för att erhålla en bra modell,
är att utväIja en, som man tyckcr bra om samt avrita
d,cnna och scrlermera sjä1v företaga rdc mindre ändrir.r-

gar; som kunna vi,sa sig vara av behovet påkallade.

Av stor betvdelse för utseendet äro hörnen. Bli dessa

för långt utskjutandJ h ir modellen ej vacker, och trli de

för knappt tilltagna, verkar det hetra stympat. Inlägg-
ningarna kunna då ej heller erhålla sitt x'ackraste trt-
seende i själva hörnen. Hörnens bredd i sjä1va rund-
ningen är en finess. Avståndct mellan hörnen kau vara
en smaksak, mcn det bör ickc vara detta. Om avståndet

öIir för långt el1er för kort förtager det utseendet hos

en i ör'rigt vacker fiol. Stradivarius har å sina bästa

och vackraste fioler hållit ett avstånd av 7,8-8 cm.

Kubeliks berömda Emperor-violin har i här berörda ar'-

seende ett mått av 8 cm. Guarneri är känd för att hava
gjort just detla avstånd längst av alla instrumentma-
kare, och likväl äro hans fioler ansedda såsom synner-

Iigen, vackra. Ingen fabriksfiol, som' är e1ler utgives
för att vara el1 kopia av en Guarnerius, är så vacker,
som originalet, och skiljer sig troligen i flera arseen-

den från tletta. Bland de äkta Guarneri-fio1er, som jag

sett, ha två haft ett avstånd mellan hörnen av 8 till 8,2

cm. och en endast 7;6 cm., alltså ungefär samrna av-

stånd, som fiu.nes ä Stradivarius fioler. Dessa fioler
har varit tillverkade av Guarneri del Jesu. Bland andra

fina instrument, tillverkade av Andreas och Petru5 Gu-

arneri, har jag funni't ungefär samma mått.
l\{an kan genom studium av de stora mästarrtas i

fiolbyggeri instrumeut finna, att dessa hava haft sina

olika periodel uuder ,vilka de 'byggt instrumenten större
cller mindre. En fiol av stort format ka,n man kalla

den, som har eu längd ä såväl botten som lock av 36

cm. och eri bredd av ornkring 17 cllr,.' rr,4 cm' och zr
cm. En fiql av litet format kallar man den, som har en

längd å botten och lock av 35,5 cm. De stora virtuo-
serna söka sig helst en fiol av stort format, i synnerhet

då det är fråga om en Guarneri de1 Jesu-fiol. Maggini
byggde nästan alla sina instrument i stort format'

Ett villkor för att en fiol skall vara fu11t spelbar samt

se vackcr ut, är, att den har en noga 'avpassad bredcl

över mitten. Blir dcn över mitten smalare ä11 rr cm'

el;ler bredare än rr,5 cm. förlo'rar den i frågaomutseen-
Cet, men det sistnämnda är även ifråga om spelningen

en mycket stor o1ägenhet. D'ett'a kan dock regleras ge-

nom gripbrädans olika höjd or"an 1oc[<et och r1ärav föl-
jande stallets höld.

]Ied bottens välrvning kan man variera' Ulaggini,

Staeiner, Amati, Rugeri m. fl' hava byggt sina instru-
ment myckct högvälvda, under det Stradivarius och

Guarr.rerius i scnare perioder icke gjort välvningen så

hög. Å såväl lb'otteu som lock är välvningen å dessa

instrument ungefär r5 mm. Idealet för en välvning
torCe tara I5 mm. En ,avvikelse härifrån' måste dock

bords Guarneri-violin är över mitten rr,5 cm. bred och

har en välvning arr r5 mm., men på grund av den' stora

bredden och den ringa välvningen är också denna fiol
litet svårhanterlig. Fulländat byggda äro däremot Ku-
beiiks Stradivarius och Paganinis Guarneri del Jestt-

violin.
Om botten å en fiol är hel eller delad saknar fullstän-

digt all betydelse. Bland viloinister och andra före-
kommer ofta diskussion om denn'a sak, och många för-
ståsigpåarc kassera en god fiol endast därför, att bot-

ten är delad. Huru oriktig denn'a uppfattning är trely-

ses bäst av följande redogörelse: Hel botten hava föl-
jande: Kubeliks Stradiva,rius, Marteaus Maggini, Kr'eut-

zers Stradi,raritts, den av Stradivarius r769 tillverftde
praktfiolen, ytterligare cn Kubelik tillhörig, av Stadi-

i-arius tilh'erkad fiol, Joachim hade flera fioler, av vi'lka

.några ha hel, bottcn hava

bl.;. följande Guarneri del

Jesu, Vendy5 ärneri, WillY
burmeisters G Guarneri del

Jesu, kapten Bernströms Stradivari'us samt många and-

ra. Det n,u sagda bör vara tillräckligt.
I-ocket bör alltid vara samlnansatt av två delar' Detta

tiir ha skett så, att de trängre årsringarna komma åt

rnitten. Försök alltid att till trä i locket få sådant, där

årsringarna icke äro breda're än z mm. och ej smalare ärr

, **l Kanterna å locket och botten, som böra vara

lika och h,ava santtla tjocklek å varandra motsvarande

ställen, få aldrig un'derstiga 3 mm' men kunna å mit-

ten vara 4 Inm. tjocka.
Inläggningarna taga sig bäst ut, ont de placeras på

ett arvstånd från ytterkanten av 4 mm. De rböra vara r,5

mm. breda. Deras största betydelse tordc väl vara, att

de förstärka kanterna å botten och lock'
Beträffande tjockleken å botten 'och lock, så är det en

myckei omständlig sak att beskriva t. o' m' sina egna

..tod.t. Här vill jag eudast hänvisa den intresseradc

till direktör Rydbergs ibok om fiol;byggeri, vilken huvud-

sakligen handlar om stämn'ingsteorin' Efter att ha stu-

derai närnnda skrift, är det bäst att med' ledning därav

experimentera sjäh'. I goda lioler är botten från 3,5--5
mm. tjock, å hackarna från 3 rnm. ända ned till r,r mm'

En dei bottn,ar äro jämnt, andra åter ojämnt b'earbetade
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med större eller mindrs hålkärl. Locket är allticl mera
jämnt bearbetat.

Stradivarius 1är i allmän över hela
ytan ha gjort locket 2,5 ru Bergonzi,
Stradivarius bästa elev, ha violiner, å
vilka locket rvarit ända till Guarncri

hållit si,na å mitttcr.r
. En fi,ol, nt byggrl,
udpinnen om alltid
ock, och d tt se fult

och snedvridet ut.
.)

F _s cfurlblott, t iLL fi.ol,

Varjq insil,umcntmakare har en viss karaktär ifråga onr
F-hålen. Dcnna schablon är ,av mig själv ritad och an-vänd. I storlek och rundningar likn,ar den närmast

Stradiva,rius F_hål.

F-hålcn å en fiol ha stor betydelse för utscenclet. Des_
sa måste vara jämnt och lika skurna samt placerade så,
att de inre utskärningar,na bli bestämm,ande för mensu_
ren sa,rnt ange, på vilken plats stallet skall stå. Vid
r-rppskärningen av .dle nämnda f-hålen får man aldrig i
rlcss mitt skära det sp,alare än 6 mm. utan hellr.e ö1a
,dcss bredd till 6,2 mm. Är fiolen stor till formatet eller
ligga hålen långt ifrån varanrlra, kan man öka breddcn
ända till 6,8 rnm., ja till och med tiil Z mm. mcn m.au
rnåste då noga tillsc, att den övriga delen ay f_hålen
'bli tillskurna i proportiol därtill. Är f-hålet för litet,
't,erkar fiolen stympad, och om den i andra avseelden
är aldrig så rväl skuren, så ser .den ful nt. Det har ej
saknats uppgifter om, att det skulle vara .av betydelse,
om f-hålen sitta längre ifrån ,eller närmare intill va.r_
andr,a. Jag har sjäIv mycket funderat trräröver, men .på

grqnd av de kontraster, jag på sista tiden i berörda av-
seende sett, vågar jag.påstå, att ,betydelsen härav inga_
iuoda är så ,stor, som man på en del håIl r,el.at g8ra
gällande.

Hur ska' vr göra?
Inlägg n:r z.

Xågro fuaderitgar rörand,e arbetet för Sztc.n,ska

U n g don x ritr, g ens m å,1.

Ehuru innu ej officiellt tillhörancle Ringen fast i
alltgillarde dess verk verksamhet, ber jag härmed att få
yttra mig i den viktiga frågan rörande Edert program
och a-rbete-

Mängen anset vet jag, att hembygsrörelscn är ett
tidsfeoomer, som har sina orsaker, men som också
kommer att i-örsvinn,a. Dcssa rnänniskor, som säga så,
se ju yllfut 1å saken, men clet kan nog ligga en fa.ra
uti, att om def hela ej bottnar nog djupt, det kan gå
som dessa olycksprofeter spå. Därför ,r-ar kandidat
Kjersrc ord ett brd i "grevens ticl,,. Rörande folk-
darscrna anser jag som han, att man kan mycket väl
börja i shlatr- Där måste man 11og' ändå inskränka .sig
till fdkviscdanserna, ty an,nars kanske man ',stöter på
patrull" fråa rdfuiöst hå11. Dessa folkviscdanser fiunas
ju i en -nEng mm användes vid Nääs. Så kornma vi
till folhfrcn och sången. Här vill jag kraftigt stryka
rtder, att åcmb5rgdsföreningarna mås.te.tillse, att den
follrmnsik, s utföres vid deras festcr blir av bästa
slag. Spchi@ctr måste utvälja sina bästa låtar och
f-id sam.Id spda rtnt- Man får komma ihåg, att icke
aII fdkn'siL -r rird€full- Det gäller att leta ut ,,pär-
loroaa Erfir aascr jag, att de yngre spelmänrnen icke
bara drde qrdr "cftcr gehör, utan också käqxa noter-
ra- Kurstr #c k aaordnas och jag dnser;,att folk-
musilsLohn i Ärvih. tör få många efterföljarc, och
\-ore då fonfrag*dmna särstilt lämpliga härför. Tä,nk,
om s4rdmänncu tmrte spda ur N. Anderssons samling
av hiirfta lbr! Stulle icke då de'gamla melodierna
få liy igu ott frmlör aIft ,bli rätt spelade. Sånge,n
är iveo ctt rfttigt .ämne. Här kan man ju tänka sig
ga ellmin adrtnirr8. till det riksförbund; som lru är bi,l-
dat- Sm dcma tidning är oigan för hembygsrörelser:,
tycker jag, 

"tt vi tillsammans skulle hjälpas åt att få
sårgsidan lite* mer givande. Undertecknad h,ar för-
gäves tilldrivit en mängd personer och begärt bidrag.
Små stillriagar av sänga.rfärder, så'gpedagogiska ar-
tiHar, såryer etc. vore här pä sin plats. Många kuntle
säkert merverka, om de komme sig för.

Nu tmer jag till sist till det aihtigoste, nä.mligel
lrcnfrygdsforskttirgen. Här 1är finnas en bra,lhandbok
utgiven av J- U. F. överlärarc Helger ,har skrivit cn
bok om Gåsborns socken, vilken bok kan tjäna sorn
mönster-

Inom varje hembygCsförening skulle man försöka
åstadf,orrxna en sockenskildring. 4L.r_" intresser,adc
personer slogo sig til,lsammans. En samlar sägncr, sa-
gor och låtar samt ordstäv. En annan tager narnnen
på sin lott. En bok, som heter "Våra ortn,am', av Lind-
rot, är mycket bra. Andra personer studera natu,ren
och soc.lrrens historiska minnen 

- 
,'sveriges fornmin-

nen" 4y ALngren är här att rekommendera, Så fort-
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skrider arbetet. Små skildringar inflyta i ortspressen,
och så en vacker dag är boken färdig, förenin§en till
heder och fromma. Man får akta sig för att drunkna i
ctretaljer och strängt koncentrera sig. Allt som berör ut-
vecklingen bör med men sj mer. Som pricken över i
kommer sedan hem'bydsmrlseet mcd sina samlingar.

Lägges arlretet så, som här treskrivcs, kanskc man i
cn framti,d oftare får skåda den "svcnskhet", som kan-
didat Kjers6n så t,ackert skrev om, ty hembygdsrörelsen
blir då en kamp för just clerrna sr-enska egenart.

Egron Ltntdell.

Inlägg r.rr 3.

Det är omöjligt försöka kritisera Sven Kjers6ns
åsikter i artikeln "IIur ska' vi göra", och kanske man
borde tiga som de övriga ringmedlemmarna gjort i se-
naste numret av Hembygder.r. Men som vi gärna vilja
se flera art. i ämnen av samma förf., och som ,vi ,bo i
rarna skogsbygden, ha vi intc 1ärt oss "veta hut" och
va' tysta.

Nu är det endast förhållandena på landsbygden vi
kunna yttra oss om. \/ill Sr.er.rska Ungdomsri,ngen
är'en söka nå landsbygden, eller har Ni överlåtit denna
åt en annar opolitisk lragdomsrörelsc med ungefär
samma program, nämligen jordbmkareungdomens för-
bund ?

\ri ansc att rdessa båda organisationer ööra bedriva ett
intensivt samarbete. Båda ha hittills gått framåt med
jämna steg, och vi hoppas så innerligt, att cle fortfa-
randc skola'göra det, men mcra ömsesidig förståelse
och s,amverksamhet fordras för att kornma till några
resultat.

Ålla folkdansledarekurscr, kurser i mötestekn,ik och
studieledarekurser böra anordnas gemensamt i alla dc-
lar av vårt land. - För att återgå till ämnet: Hur ska
vi 'bäst kunna sprida våra gamla vackra dauser och 1å-
tar? Att införa dem som ett led i gymnastikunclenris-
ningeu vid {andsbygdens skolor, går nog ej i err, skola
ltea hlmclra än sä länge. Vi måste försöka väoka in-
trcssc hos clem, som möjliger-r om en ro-r5 år kan få
någon bestämmanderätt på landsbygden, nämligen bland
clevcrua vid våra folkhög- och lantmannaskolor. Därför
får ingen möda sparas. Kanske går man för långt, om
man sägcr: Bort med den vid folkhögskolorna, på grun,d
av outbilda<l ledning och dåliga lokaler, mindervärcliga
gymnastikcn ! Vi anse cl,cck, att ,den knnde crsättas mecl
folkdar.rscr inomhus och några orienteringsöl'ningar i
skog och mark. Hälften av tiden, för sång må avstås
för inövande av folkvisedanser. I nöjeslivet vid våra
ungdomsskolor finns h:ir och var ännu mycket stora
brister. Eler-erna böra lära sig sunda, enkla nöjen, son.r

clc själva kunna ha något nöje av, och rkursen blir då en
verklig ljuspunkt i ens ungdo:n. Låt oss i fortsättnin-
gen inte få bevittna, att landsbygden,s ofördärvade poj-
kar och flickor resa till folkhögskolan som äkta byg-
dens'barn och komma tillbaka som jazzgossar och jazz-

tuttor. - 
Detta hör vä1 ej till ämnet precis, varför det

är bäst att'hå1Ia sig i skinr.ret. Emellertid ibör Svenska
Ungdomsringen sätta in all sin kraft på agitation land
dessa ungdomsskolors lcdancle mänr och erbjuda dem
lämpliga instruktörer.

\rår paroll skullc vara att varje årsklass elevcr fr.
o. m. tg26 blcve utbildade folkdansare med den förstå-
clse för vår rörcIse, att man shrppe se dem komma hem
som jazzfigurcr. Kanske vi sedan i andra hand krtnrra
börja med våra folksl<olor.

Scn kornma vi till f,rågan om hur man, skall kunna
"väcka allsidigt intresse för vår bygdekultur". Dan,sen,

låtarna och kanske mcst dräkterna göra ju sitt till här-
r-idlag. Men sen, att söka "forska" ut vår bygd, kunna
li i rcgel inte. Men vi kunna samla en hel d,el stoff,
som den lärdaste vetenskapsman aldrig kunde upptäcka.
BeträffanC,c detta kan vi tala om hur vi gjort i vår
egen föreninrg, som har bildats a'r, och tillhör J. U. F.
(För vårt danslag ha vi dock Eder av oss högt värdera-
de instruktör Gustav Karlsson att tacka.) Därur :bilda-

des sedan, cn liten hembygdskommitt6 på 3 personer.
kgen av oss har dock haft någon särskild tid att an-
slå för hembygdsartbetet, varför artretet gått sakta. Vi
ha dock på ett par år hunnit samla omkring §oo ha.pd-
skrivna folklåtar, av vilka cia 2oo st. (ej förut kända)
antagits av hr Olov Andersson, Åhus, för att utkom-
rna i verket "Nils Andercs6i15 §vgnska. lätar". Men på
detta område ha vi äunu mycket ogjort. Så ha vi upp-
spårat och hoppas kunna ti1l våren re,konstruera en man-
lig och en kvinnlig dräkt, som icke burits senare än utr-
der förra hälften av r8oo-talct. Så ha vi en hel mängcl

sägner odr berättelser, bara vi f å tid att ,upptedkn,a

dem, och hinna 'r'i mer, ktlnn'a vi rita ,av gamla bya-
planer ö. d.

]Ien för att nu sätta i gång och leda dylika sa'mlings-
företag 'bör S. U. ställa sig i förbindelse med veten'
skapsmän, som äga förståelse för ärlig vilja hos sam-
Iarna. Sedan får vetenskapen utforska r.ad som npp-
samlats.

Så kunna vi cj annat äu kraftigt nnderstryka, att stu-
dioserksamhet bör bedrir'ras i,nom till Ringerr arrslntna
avdelningar.

Därvidlag är J. U. F. förc och kau hjälpa Ringen,
men i folkdans m. rn. bör Ringen hjälpa J. U. F.

I frågan om studier så finns för övrigt just inget att
tillägga utöver var Kjersdn sagt i par. 3, 4 och s av sir.r

art. Ja, nu slnta vi i,Ccn förhoppningen att ha kunmat
reta åtminstonc någon, så att har känner sig som en
"irtresserad medlem" och såluncl,a gör ett in!ägg i frågan

Kisa clerr t;/rt rg2'r.

C. G. Lintlt1.,,ist. Rtttt.ttt' Johottsson.

Såväl red. som artikelförfattarcn till "Hur ska' vi
göra" har med stor glädje kunnat konstatera, h,ur nämn-
da uppsats mottagit med intresse i Ringens olika kretsar.
Ovanståen,de tvenne inlägg ,bär,a även oförtydbart vitt-
nesbtird härom. Vi kunn,a på goda grunder motse ett
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livligt och givande rleningsutbyte i Hembygdeu undet.
nästkommande år i denna för r,år orgar.,isation så rvitala
fråga. Dess inledare ämnar i sinom tidr söka närmarc
rrtveckla sina önskemål och sin uppfattning i vissa punk_
ter. 

- De från olika håIl spårade tecknon iill levanclc in_
trcsse och ansyarskänsla gör, att vi alla kunna sc rnccl

gott mod på stundaurde år och är,en hoppa5 på allt fas_
tare och målmedvetnare arbetslag till fromma för Sv.
Ungdomsringen och dess tusentaii medlemm,ar. Härtill
l<ommer .r-år ordf :s storstilade gåva av kr. r,ooo : --som anslag för främjande av utbildningsverksamheten.

Rcd,.utskottet gm S. Kj.

Ilorrd z'id. b1,qdcn, hnttlrta gttlottr. ttrbetc

'1'1' hcmbvgd är cj
vuxlt upp eller där
nena, traditioncrna,
barndom eller dct
nrng.,

nriiktiga bund.

cn<last naturcn ornkririg oss. rIär r.i
vi lela, det är också hemrn,et, min_
allt det som bildat ramen krine. r,år

Grevinnan Alice Trolles tal till hem-
bfzgden vid festen i Tranås.

or I Ungdorn från när och fjärran
h tade, kasten för några korta stuncler
l sido och lyssnen till suset från Er
l, och rle minnen som därmecl äro för_
knippade, stämmen Edra hjärtan till hembygdskärlek
och hembygdslor'.

Hern,bygden, Er hcmbygcl, Vår hembygd I

mo: hc-=rb1-<en. \i mt ären bygder_
nas bara. \i behöi, essa, för -ångu,förlorade s:igar, ty med bygden och
Edra i:r iöi-rinna p t är hemmavant
sedar bar=do:nsåren, rren andra finnas för vilka hem_
b-rgden bl:r:r rill nästan en saga. De ha ilat ut i värl_

me: o.'l: iör 'o-r-gden. ;

Eit ltent, 
- de t iir. f iistct.

He:n 
- r'ad se vi för oss då det ordet uämnes, vilka

uinnen r-äcker detsamma. Det blir varmt i hjärtat, kan_
ske ock-€ r'emodigt. Vacl r,i först då minr.,ås är barn_
domshearmec. och vi minnas röster, kärlcksfyllcla rös_ier soln kanske nrl tystnat för alltid, men r.ilka tlock
ieva i råra hjärtan. Då känna vi dcn trygghetskänsla
omkr;:.ig oss som vi brukadc känna då .,.i 

"oio barn och
\-rssic art r-i i alla skiften kunde .r,ända oss till far och
rtror för att få stöd och förståelse. \ri se för oss rum_

som omgett oss under vår lir,sgär_
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skingrade långt borta och de, som llu sova den långa
sömnen. Livet kan bjuda Eder så mycket - men endast

en mor kunncn I äga, endast cn far. Leva de än sä

sänd dem ett varmt tack och en hälsnig i Edra hjärtan

- äro nu borta så tänk nu en minnets tanke på dem

mecl tacksamhet och samlen Edr var för sig i helgad
rtr,skildhet.

Hem - åtcr ser jag er.r bild. Nu det egna hemrnet.
rlet som rccldes där två unga hjärtan funnit varandra,
två händcr fattat larandra. Hemmet, sorn Ni själva
hyggt upp och vårdat, där Ni själr,a satt prägel. Ty i
varje hcm råder en säregen andc, anden av den, av
rlcm, som skapat det. Ju starkare en personlighet är, ju
starkare måste den sätta sin prägel på det omgivande.
\linns Ni orden:

»Ett hem det är det fästet
vi rest med mttrar try.gga

- 
vår egen vär1c1 - den encla

vi mitt i världen bygga.»

Så sjunger vår storc .skaid Heidenstam. eDu urätr-

niska, s,om intet hem äger eller intet ihem har att min-
rias den är det synd om, den har gått mistc om något

al lir.ets bästa.

'l/«il her hcnbvgtlen gi'i,it? I/ad

fordrar ilen?

Bygden den är också r'årt hem. Se hur der.r just t.tu

iyser fager och grann omkring oss. Och vad vi i dag
vilja det är ju just firandet av bygden. Men såsom fal-
let är i varje känsla av kärlek m'åstc finnas cn växel-
'r'erkan mellan ge och ta. Dct dugcr ej att den ena par-
ten endast tar emot, då uppstår snart en klyvning och

cn känslans förslappning blir given följd. Sak samma

rned vår hembygdskärlek. Låt oss stanna inför spörs-
rnåtret:

Vad har vår hcmbygd givit oss ? \/acl fordrar den
igen av oss ?

Den har ej bara skänkt oss naturen o,mkrirg oss, den
natur vid vilken våra hjärtan vuxit sig fasta, hemmet,
rninnena. Den har givit än rner. Låtom oss betänka vad
som vuxit fram ur denna bygd, den egenartade kultur,
som århundradc efter århundrade blivit just denna
bygds egendom ända från cle tider då de äldsta invå-
narna börja röja och lbryta mark, från den stund då
clen första plogbillen plöjde den första fåran och de
första skördarna gåvo bröcl. Det ligger mycken möda,
rnvcket *rbete, många tysta, strävsamma dåd från clenna
ti«l tills nuet, då traktorer p1öja åkrarna, skördenaaski-
lcr och tröskvcrk surra och elektris'ka kvarnar förmala
säden.

Hur började cj i dc gamla tider då hederrdomen äunu
satt r'åra förfäder i blodet de gamla sägnerna och sa-

3-orna om natrlrens makter, hur levde ej strörnkarlar
och näcken och skogsråct och huldran - och berga-
kungen satt i siD sal och rövade sköna jungfrur in till
sig i berget, hur gledo ej sjöjungfrur över vilande vat-
tendrag medan älvorna dansade över ängarna-

Allt detta som levde i våra förfäders fantasi och i hlo-
det lever kvar för oss i alla de garnla sagor och visor
som finnas bevaracle, i de gamla låtarna, i dansens sym-
bolik. Allt är det dyrbara arv från clem som fordom
varit bygdens baru.

Hur har ej dcn gau.rla alhnogekulturen blivit till ett
med bygden, varje land, \,arje olika landsändar inom
dessa länder, från vilka i dag ungdom hit samlats, ha
sin speciellt utprägladc kultur, i mycket stämplat av na-
turen omkring'. Då spinnrockartra surrade och vävsto-
larna dunkade, då var rlet uartren sjä1v, som vävdes in

i dessa olika mönster oc r färger; där som näturen var
ljus och leende blevo färger och stoff trotsigt starka,
gnistrande av färg e11er tttnga och allvarsblå' Ej min-
dre ha vi att tacka den kultur för, som gellom tidernas

längd levde i mörka vinterkvällar kring spiselns flanl-
mande stockeld medan männen täljde och kvinnorna
sprulno, ty just dä sjöngs och berättades det, som nll
anses som fädrens kostbara kulturarv. Vi fä ej heller
glöm,rna den kult.rr, den andliga odlingen på olika om-
råden som fortplantats genom herrgårdslivets traditio-
ner och i de gamrla prästgårdarna, från vilka så många
bärande kulturpersonligheter franrgålt.

Körlekeu, till bygd,en cn h,jd,rtedel.

Allt detta och rnyckct rnera ha li att tninrtas då r,i
ge hyllningen till vår hcrnbygd och vacl den givit oss.

Kärleken till bygden är något som är ett med oss

själva, en del av våra hjärtan, dbn har gått oss i ,blodet.

I hembygdcn råder ctt sällsamt samförstånd med natu-
ren, med allt det som lever rurrt om oss, vi bli till ett
därmed. Hembygdskänslan är icke övermod, icke det att
rilja framhäva det att vilja framhäva det egnas förc-
träde framför någo1 annat, det är bara det, att våra vä-
sens räter med osynliga trådar äro sammanvuxna med
just derr nejd, där vår vagga stått, eller den där vårt
arbete utföres.

Det andra spörsrrålet var: vacl krär,er vår bygd ar'

oss ?

Alldeles särskilt vänder jag mig i det sa.mmanhanget
'till &ter alla, Ni unga från skilda länder, ty det är Ni,
som är framtiden, Ni bär den nya tiden inom Er, alla
<ie nya id6er och strömningar, som jäser i nuet, skola
av Er omsättas, bli till kraft och handling. Vi äldre stå
och stampa med å,tminstone ella foten i det som varit,
rnen för Er gäller at1 gå 

- 
och att gå framåt.

I-yckliga Ni som få bli 'bärare åt så många nya tan-
kar och dåd. Livet har intet av stillastående - får ej'försjunka i ;blott ctt beprisande av tlet förgångna och
ar gamla minnen. Nt är dct Ni sorn skola sätta rnär'-

kena.
Så oita h:rr jag hört rlessa or:d och för varje gång

crfarit crr stark förtr)'telsc: \/a11 r'år tids ungdom är
dålis..

Det är orätt att säga så. Vi skola tro på vår tids
rrngdom - den skall säkert lisa sig värdig en sådan

tro Den är olik gången tids ungdom, den är självrådi-
gare, självsäkrare, men den är enklare till sin lägg-
ning den är starkare, den drömmer mindre romantik,
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<len harrrllar i stiillct och oitast vct clcu lad dcn vill,
och dcn är i rcgel målmcrh'ctcn Avr'ägar gcs gilctvis,
rncn när ha s,åclana cj funnits ! Räck, i ställct frjr att
lasta, lrjiilpanrlc l-xindcr ti11 clcr-n sour cll.tl tardra, 1ärcu
itlt lirnr r irlsvnta, f ijlstiLcurlc iör ancllas Iir . uurlras
iit.ct't),gclscr. Iiiirslåclsc sPälnsr 1rr.r,g_-.r irlcr: lrrcdr
L1 i,ftor.

-\iL!-on sarlc hrilourdagcn ti11 rrig rlcss:L orcl: dct iirns
siL rnvckct iolk,nrcrr sir få rniinnislior. ()rclct slog- nriq
qcnorl sin slLrrrring I)cL iir jrrst rlcttlL : \ al'e tr rnlir:ni-
skor. flärtnisl;:L idcttlL ords iullrstc ]rcrliirktlsc. Och
\ arc11 nog mälris1<a a.tt fiirltli ccler sjiilva och :rtt ul-
rllig- söka hvlir':r dcn pcrsonli3-1rr.tcrs 3'.nista sorl:ir
r iLrjc näunistr'as cl)'r]tarastc skatt.

Ni ungclon.r, f i tro på lidcr och liLa till jidcr. Gii
n.rålrneclvetet cclra liigar framåt. Då bliva clc allt och
strrnrlour eltcr rnisslag ocl-r avlikelscr til1 hccler ocl-r

saar iör dcrr 1-rcnrhygcl. sorn sliärrkt Ilr lrrr-ct.

-lrbct.tl'rut'tt, liirt!il:tcl.:c)t utt sli(1 h(t 1t\o i'ätdcil.

\-ar1 kr:är-er c1å clertrra b1'gd av I}1cr. Dcn krii.r.cr ar
hcte, dr'n kliiver ulrsvar. Ty i all suun hcmbl-gclskälsl:r,
hcnrbl,gdskär1ck, r.nåste ligga förpliktclscr. Stort är
r iLrt ansvar clir vi 1-retänka va(1 \'i äro skyldiga r'år )tygd

- 
r'i r-nåstc känna att vi cj cnrla-rt förvaltl det rlr,, r'i

fått från iädtcn, ävcn orn dctta är iörcr.rat mcd oficr.
lianskc mccl att rrppgile lågot ar- dcn cgln I1-ckan, r'i
rnåstc stänrligt ha klart för r'år iure miir.rniska, att clct
arr,'r'i iått,clctttL sorr rcprcsentcrar iäclrcns ntöda ocl
lir, clct skall av oss fillas r idlrc. 'lirlcr och lirav r iixlir.

askåcl:::r:g=s:iLi och scclviinjor, ctt stär clock fast: för-
p1ikr.1s.:t ar- cict ri fått cnrottagr, för'pliktclscu av att
.k:..:ri ;11'2.. r'lirtlcn. rya n-iinncrr för rlcm, som konrnut cf-
ILr c):>. l-r Lt r1r'r.rr-ra litirsla iir allt r'ått t:rl om ltcrl-
lrllr:. :. .- r u:': iirandc lrr- hcurbygd l11ott lik cn sirl-
lrril,', '. - .: iiannil orcl sonr Jr1åsa lrolt för rnilsta lilrl.
J)u::.- -- :,:,icn utatr ili:rrrrllilrgcn, sont rår l<;insll Iiit'
l,r- .-' .- r iag siigcr dct, rivcn iiir r'åra hcnr, rlc nriL

\':.... :' :. r,iur linga, skall ltcvisa-.. (liillcr tlrt oiit,r'
.i-::-:.- - ': r...:t sort i clag i t1ädjc och ic,sL iirrL 1r_t'grlt|,
:ii. -r-,.:. ,i:iltill. l)ct kau \':tr';t stol'a oficr. sirrlanlt.
:/L:t- :r'r : ::! lt rlrt Iian ocksii Iara of f c'r, sotrr t nd:rst
:ra : - . r i:::. of icl r aroln c11 kärlpanclc och strirl:rn11c
:r:i.:':.:.-. .j. - :rloil ltar lctskalt. Ni unga rnän htir- r'rrnt
,,:r i-:r' : -- :.:i :to1la Er f ana för cr hcmbl'gcI, slikc|
( i:- :. -::- . :- .-:t de n högt i ära, iircn rlcn på dct sätt
1 .:a j. -,:-- -:r- lcves och Ni ulga l<r'ilnor, ta tnod
, i:-- .. '.: -: '-.- .: rrr i Eclra lir' - på så r i-. ektctr och
r-:-.:- - :: :. - :.r- ql11g11n tidcr. på så r'is iostr-crr l

-\r- : , .--- .::- :- r r oss alla 'i cn h1'1lning till var- och
\. :l: -:: ,-

:. ltt .§o,,r !.lcr lntL.tt oall ttiirittcl,
;ir. oclt oliid.it, rui,ttur'tt otlL J'iir-:-;- Lfcntbygd, dtt sont f ött o.t.r, dtt
: ,--lr,r,rrrr brcLlcr ttt ditr Inttrn. tiir z,i
.' ,; l.'rr. '1'uc1 dtt t'tirt tack f ör dittt
' :;. -)t ttttl oclisti ,t'tir hraf t oclL ";..,tit
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MIN STCR,STA BJOR,N.
Berättelse vid brasan av Ursils.

Gatnlc Korach bcrätl«r ztiil nyingetr.

»4, dc ä vä1 int nåt att ta1 om>>, börjar gamle Ko-
rack anspråksIöst sin bcrättelsc.

Jag hade håIlit på och snarat ripor hcla vintern, och
rlct hade varit god fångst, så a.tt när jrg på r'årsidan
körde ncr med ren,arna till han Green i Gälli.r'are, så hadc
jag allt ctt par pulkor fulla med snarfågel. Handeln gick
)tra, och ej så få >>hlar.rkor» haclc jag i utbyte mcd rnig
hcm. I b,örjan av maj var jag åter hcrnma, och det första
Kathi hacle att mäla var att hon de senaste dagarna haft
rrpprepaclc besök ar' »Nallc» i get-härbret.

Det var kvällning, d,å jag an,länt hem,.r-arför den dagen
ingcnting blct, gjort. I,Ier äu cn rrallc hade jag förr
spctsat och r-ar bcredd att ta en dust är-cn mccl denna.
Följande dag, ticligt, ltörjadc jag spåra >;gettjnr-en>>, mcn
snön var i det närmastc borta. och skaren 1åg hård på
det lilla som fanns klar, så att dct dröjde flcra dagar,
innan jag fick någon kännedom om björnens tillhålJ.
Getterna hadc han ru lämnat i irc*J: dct såg nästall ut,
som om han märkt nrin hcmkomst.

Det var en av de sista dagarna i maj, som jag rändc
ornkring på Årpotjäkkos sluttningar fö.r att ta upp eu
del utsatta slraror. Arbetet var atsluiat, och jag skidar
hcmåt ncd för den björkbcvuxna sluttningen av fjä11e1.
\,Icd cus kastar jag om på skidorna och stanuar. Frarn-
för urig var markel och suöfläckarna på eti stort områdc
nedblodacle, voj, rloj, så där såg ut. Småbjörkarna yoro
rccltranrpaclc, blocl och köttsla.rnsor överallt. och här-och
r ar i de I hcla, stora tramp a\- cn irjörn. Här hade tyd-
liget cit vildmarksdrama utspelais. björnenhade slagit en
iilg, nästarr hcla bakciclcn var bc:tförd. \u hadc jag ctt
s1;år, och clär bjässcn släpat köttmassen ciicr sig, skidar
jag. Väl cn timmc följer jag spårer uren måstc bida till
fö1jau'de clag, på gruncl ar. ati n.rörkrc.t föll på. Hemkonl-
men berättar jag för Kathi, att björacn r-ar frurncn, och
att jag följande dag tälkte räuna i kapp rned gcttjuvel.
\risscrligcn blcv mors ansiktc Iitct d1-stcrt för ctt ögon-
lrlick, hon fisst3 nog hon, r.ad cn björnjakt betycl<lc. och
ej ctt ord yttradcs på crr lång stund.

Sista clagarna hacie clet snöat litct grand, och dct konr
tlig nu till pass. Skidorria löpte lätt, och snart r.ar jar
iuryo vid slaktplatsen och klyftan på Årpotjäkdo, där björ-
rucrr görnt köttct. Från slaktplatsen och till klyftan går
jag rrcd spjrltspctseu blottacl, nren uågon björn stocl ej
till a,tt finna. Nåja, r'ar jag nn en gåug här, så var clöt
inte att ge sig. Jag skidar runt Råveåive och Saivepakte.
där, på dct sistnämlda fjällets sicla under de branta strr-
pen, hade jag en bra utsikt.

Medan jag tar en överblick av terrängen, gör jag elcl
för kaffepannan, den bästa kamraten på en så.dan färd,
och just som jag sitter och sörplar pä det varma inne-
hållet i pannan, får jag hetrt oväntat besiik vid målti,d,en.

Bakom mig, rakt nedför bergct, kornmer björnen tras-
l<ande, och först när han nått r1e närrnast mig liggande

klippblocken får han sc mig. Ör,craskningcn lar ömsesi-
clig. Nalle brummadc hemskt, rcscr sig på bakbenen och
nlötes a\- uritt: »\roj, voj, hua!»

Raskt slängcr jag på rnig ski'clorna. 1åter grejorna ligga,
viss om att scdcrmera finua dcrn på sarnma plats: Sc, jag
ska säja, att li lappar ingenting taga för varann, åncj,
komrncr nåt bort här, så är det allt sörlänningar sonr
r-arit framme, kom ihåg dct han !

-fag'r'ar uu cftc'r bjässen, som, s-c)rast då hau sctt nrig,
il1'ktat bort, ntcu dcn rackarn stickcr rätt rrpp för bran-
tcn, där intc cns cn lapp kan följa. Som cn pojke steg;rr'
han uppåt, säl:ert stigar, sorn hau förr trarnpat.

Då och då r-änder hau på huvudct. och jag sänder cftcr
lionom ctt ljudligt: »Satana Perkula». - Så lätt ska clu

intc slippa undan. Så fort sorn skidorna kuuna glida bär
det av runt stupet, jag rill genskjuta houor.n på platån,
ör'cr vilken han synbarligen ämnar sig.

IJppkommcrr, ser jag honom rutscha ned i cn ravin.
Det var en rädd rackare, tänkcr jag, och ändå är du så

stor, er av de största jag sett. Kanskc han förr pxivat
ctt lappränr? Snart är jag framme vid ravinen, endast
för att sc hnr björnen tar sig uppfö,r hrantcrna, på
fjä11cts motsatta sida.

Själv hade jag nog klättr;Lt i fjällcn cfter örrrbou, nrcrr
hiir var clct rrig omöjligt att följa. Dock, friskt rnod
visserligcrr :ir rlu cn fullpiskacl rackarc., mcn vi lappar li
också eur-isa. sonr »siirfolkct» srijcr.

Suart är jag cftcr hortonr på 'bcrgcts urrrlcrsicla iuvirl
strrpct, mel nu s1'nes björlcn hålla sig på skarc'r':, och
sr'årt är att följa spåret. Sr.r.rt har jag uppg^ilit l.roppct
ltt iå prova miti gaurla björrspjut på honom och är pir
liis att söka rnina grejor för hemfärclcn. Följandc dct
Lrrarrt stupandc Råvcåir-c på cn sural avsats crr gcnr'äg ti1I
kaffeplatstr. går jag försiktigt. Den mcd svallis täckta
a\-satscn tar sr-årfranrkonrlig, cndast rncd nätt och nöd
krrlde jag taga mig fram, ibiand stöcld på mitt spjut och
trvckt cmot fjällväggeu. J)ct var cn iivcntyrlig rnarsch.
mcn 'r'id slutet på avsatsen låg en garnmal känd björn-
håla, där jag som cn sista utväg att finna björnen villc
göra ett besök. Al'lt var tyst. LjLrdlöst glidcr jag franr.
Fjället stupade här: nästan lodrätt cu 2oo ahrar. Sakt:r
och larsamt går jag framåt, och srart skymtar på cndast
några alnar själva hörr-ret av fjällkautcn, där aysatscll
sr'änger åt högcr. Där bakom låq björnhålan, och di.r-'-
ifrån blir vägen bättre ned mot lägerplatsen.

Den sista biten av vägen är värst och så srnal,
irtt jae' blott n.rcd möda kunde hålla rnig kvar på avsatsen.
]Ied lättuad scr jag nu, att endast någira stcg återstå till
hörnet, då - 

ja, för första gången i mitt liv fick jag cr-
fara vad rädsla vill säga,ty där framför mig, på ett par
alnars avstånd, 'l'ikcr just 

- 
björnen runt bergshörnan på

avsatsen. Resande sig på bakbenen ger han till ett brum-
mancle, som ekar i brrnterrra på andra sidan. Nu måstc



I:[eutbygdctt 27

rlet bli kamp, t1 itrgctr at oss kttrt:1c riiudiL. Slallllt har'

jag björnspjr-rtct flatt.råtriktat mccl skaftct stött sä gott

-.ig 3^ora lrit rn,tt stigcn. NiLeol stöt lar cj att tärrka pir'

r.ncn nccl sutntuatrltitilr tändcr llcslöt ja3-- zrtt ej gc vikit'
l)rt llir lliir,: 'htus\: iccllLll i st:ir1i ns 1rörjan, 1åg häri

li:1t1..i. r :::s,-. ? \-:,:' ,'.r: irirkll,r'i:rlrri Trit f trlrlcs s.l'gslla

ui 1r1 3rnnd av det tr'ånga lltrymmet rubba f'rån sirr

1;1ais, rnen följde nrcd spctscn besteus röt'elser. Så stodo

r':. hur längc, kan jag cj säga. Ticlen går n.rcc1 snigelfalt
i :;,r.:'l1.nn11c sitttatiorlcr.

JIil motsiånclarc tyckcs rlLr 1,rörja förlora tå1ar-nol'1ct, :tn-

-r.--t:: bli tlitalc. Ilslict 'llt'tttrltlartclc visar hatt -silla kraf tigiL

- hrr Lc:lutat lLtl gii ti11 arrizril.
:- '.:]irrust r:rrot mig, stint bliglt
..., ::r :r'å liiitnpar, r'ilka gå ti1l
-:r r':.::-rdras röre1scr. Bjiirnctt
:.::. : ::.,. ::r:q. sir-iirlct toldcs jlrg

löl'rt:inc1cr, tuelllrl r illia salir crr IraclgzLuclc sjllder, och

la:tar sig emot tnig. Snabb szinl<cr jir spjutct, cttcr vil-
Itc: han famlar. rncrt för setlt, dcn skarpa spctsc:l har rc-

riair irtlrängt i dct lrrrviga bröstet. Vild av smärta gct'

,r(| iirrii(lc 1rjörrrcrr r1ll1) (.ti Yrirl. sttilt ltiistart ltoltltlrcr tltiS



28 Hembygdeil

att förl,ora fotfästet. Urs,innig på grund av smärtan s,lår
han ett kraftigt slag mot spjutet, r-arvld ri bårla förlora
balansen och tumla rrt över stupet.

Fortsättnillgcn hade nog aldrig berättais. åtminstone cj
av dcn garrla Korack, och att denna björnjakt ej blcv
clcn sista, det har jag nog Kathi och lappen Tuolpak at,l:
tacka för, ty på andra dagens morgon iunno de kämparna
liggande nära va,randra, björnen död, gamle Korack
vid liv, virrig i knoppen, men i ör'rigt oskadad.

Vännen Tuolpak sade sedan. att jag rnåtte ha r-arit arg
mod besked, ty spjutet stack en god bit ut genom björ-
riens ryggsida. Sjäh, tror jag dock att detta skett vid
Ljörnens fall mot marken. Att jag slapp förhållandevis
lätt undan bcroddc på, som dct scdari r-isade sig, att jag
fallit ut över clen sluttaude moräukanten, rullat utför,
,rch r,id bottucu fåugats av ett fjäl1björksbesiånd.

-'in cr.r gåni1 har jag stått mig i kanrpen mot nalle, kau-

Drickondc ltff. iForo \. TL,,::asv,n. S Triris:r.

ske rnest tack vare mitt beprövadc spjut och mitt . . . här
tystnade Korack, tar med handen omedvetet mot bröstet,
c1är iruranför svaltjon hängcr väl hans lilla »sejte». ..
I,Iånget brunlurvig nalle har sedan dess spetsats på spjrr-
tet, nten den stridsplartsen där uppe kan jag än i dag cj
se 11pp ti1l utan att känna en rysning efter ryggraden.
Gärna rnöter jag ännu cn björn men - r'oj, r,oj - 

intc
r1ärt4rpe...

Så slrrtar laplrcn siu bcrättc1sc, nyingen har lästan
brturnit ut och de sista glimn.rande glöden kasta ett röd-
aktigt sken ö'r'er ett ska,rpskuret ansikte, där trlicker.r nu
blivit inåtr'änd och grubblaude.

.innu en gång famlar han ör.er svaltjon, och jag täu-
ker: Förunderligt präktiga, men till undergång dömda
natr.rrfolk, som mitt i kristenheten och civilisationen segt,
om ock i hemlighet, hålit kvar något av forntidens hc-
denclom och ör'ertro.

Undcrvisnirrgcn avscr att utbil,da cluktiga amatörcr.
llera begår'ade elelcr utbildas till lärarc och fackmu-
sici. Eier-cr förbercdas till inträdcs vinnande virl
Kungl. llusikkonservatoriet i Stockholm och erhålla virt
llr-rsik-Institutet ävcn fullständig utbildning för organist-
och rnusiklärareexamen.

Undervisningen meddelas åt varje eler enskilt enligt
fastställd läroplan. a\- i pedagogik erfarna lärare-
krafter.

llusik-Institutet5 stadgar angående honorar och alla
ruödiga upplysningar yåndas gratis.

Borås M.,riLinstitrrts syften ock måI.

-\Iusik-Institutet urrclcrvisar eftc.r crr r-äl ordnad l:iro-
plarr (som i stort sammalfallcr rned läroplanen vid
Krrngl. 1\,Irrsikkonsertatoriet i Stockholm) i följarrd<
iack: Sång, Piauo, \/iolin, Altt'iol, \iioloncell, Orgel-
harmoninm, Konscrtorgel, I,Iusik- och Harmonilära.

I anslrrtning härti1l ha följande genensamma kruseu
(:ilcn för amatörer) blivit iu,rättacl. r. Enstmblesång
(sång från bladet och gehörsutbildnilg). z. llusiklära.
3. Harmonilära. 4. Orkesterspel. 5. Kamrnarmusik.

Upptagen som elet kan envar bliva efter uppnådda /
års ålder.
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So7ers lolkdansgiÄe
hacle för cu tid scl:.:.:.:-,,r:-:^å:,:i-
lonundcrbål1ni::i. i.l ;r:s:a rör .a-
s{)llgCll :l'-..1 (:- ::,:.:::1.:',S::äittitla.
vartill hr.rlc :: . i'-::::s 35 ilo.spciarc
il1ortr S:::c:s :::.,-,,,c:i s,llketl,

E;:.; :-i--::. :::'.:si.:.:vckcu lrv Nor-
:11.::'.:--:: i: -.-,.-.::t::.-:l hälsadCS tletr
;,..,:.:.::-.:.,- :-:. -i.:eli och spehlriirtnetl
' .-,.- :: :-:. ,.'.' !:'luts ordl'' \I. Eriks-
- :. -,-:::::.: samtliga spclr;in gc-
'..,:.:::r-: :::iör(1c ttågra stärttttirtgs-

-- - -L...1 .

E;rtr ett kort nren lärolikt före-
:iiag av rektor lfontelin övcr ämnet
''En konstnärs testarlcnte" förekour
åter gamrnal, vacker mLrsik av Nor-
manskvartctten, r'arcfter gi11et gat'
uppvisnirg ar- folkclanser, sanrtlig:t
rrtförda raslit och hurtigt. Efter
iolkclanserna r"rtförcles rrusik al spcl-
nrät,. Vidarc förekommo iolklckar
lrnder hr Erili Bcrgströms käcka
lcclnin;:,-, r'ari nngdotlcn mccl liv och
Iust r1cltog. Programr-rrcts sista rtuut-
lncr \':lf daus, rttctr cndast gamural
sårl:Lr.r. Pr-rbliken, sår'ä1 yngrc sonr

rildre, haclc loligt och var särclclt-s

lrelåten.

l)vlika aftnar har gillct bcslLrtat
:Lti orclua nuclcr rlen kotntnattclc r-itr-
iern säsom nrotviltt ti11 alnat nöjcs-
lit srm hjudes staclens och h1'g-clcrr,s

iolk.

\-i rrpplci'a i. n. pii ilcra ornr'ådcn
crr rcll:issa11s. Så 2tvcn, 1-reträflandc
iolkrnusiken. Ett hclägg för dctta
påståcndc fick man i lördags å Sii-
ters folkdansgillcs unclcrhzillnings-
aftou. \/arför ickc kalla dcssa al
rurångerr eftcrlängtade aftnar för
hcrnbygdsaltnar? Ty progranrurct är

-så lagt att dct tner äu väl försvarar
sistniimnda namn. Oclt Iörcuingcrr
arbetar i }rcmbygdeus tecken. Pro-
grammcts intressantastg Iluntlner Yar

rrppträdande av spelmän från våra
:era b1-gder, och de voro så talrika,
:-:: :ran kunde kalla aftoncn för cn

:- j'::r:-r,sstälnrna. Getrom dcras npp-
.,-: ',lcl dtt iör' aila uppcnbalt,
: I :älerb1'gden hava många

: - :'.'-::.:1. r'illta icke hava

- - -,::-1 . 1åtarna ocl.r vilka
:: - -- .:-:,:! '.rtör'a dcm. Näl

-:=:=- -'::.:':i::]än en gång

- -- :'- . a ...: i=::'.: ko:-.it åter'

. ^ii ii a^lac. slr ko;ltt:: (1u att trzicla

::l::Tr eil eiier ail:rA1l.
I-örcia gc lr la r i ti g.':r !e r-,,r ral tltiitrst-

: il-g. Dcr hir sa3ts. .:ii li la nlån-
ga. rnårrga ilcrlt sprl::r:'-:t lllir- och var
i Lygdcr. Dr-r si..-;: I'ara att fir
j:'zrnr cicttt oclt git:r .:!:1. (1.'ras rättx
pl ats.

Meddelanden Jrön
Rikssryre/sen.

I{iksstl'rclscns r'.:.-::itiliitlt1u rtt-

-.kott har föijaridc s::::-:raIlsätt11i11Sl :

Orcliörar:de : Xö:. .:::itiir Kurt
Bql lragt, Stockh,rl:::.

vice olclförand.: i:.::cirlat Svcn
Iijers6n, Jakobs:er:.

Sekretcrare: IIc::'l.trttrlr lias-
nr11sson, Stockhol::r.

licc selitctc;a:'.: I:r:i Litrstai
I{arlssort. Stoclthol::-.

Kassör: JIerr ':::..: ClLllir:q'
Stockholnr.

Rcdaktör: Retla-<:-:
h u:rurar, Stockh, ,l:::

Rikssty::clscns :. :
gt'iin tl z,,Stochlto!it:.

i-l:irsr (lrart-

,-: KiiLltrr-

Raskoryg-
Nolc1. llusIct h:.::--'. citcr I]ura

års sökandc l1-ckat. :.::.-ie blått och

g.rölt s. k. "t'asl;a:r -". r'i1lict rnns6-

ut rrtlrjtttlcr tiil s;,,:: :.: .'-t i,ris ar' 4
kr. pr. tttctcr. Tr'-a:. s,rltt hltlrrcl-
saltligcrt aur'äutlts .:-- - l:k-iidcrt, sct'

ut Sol11 lllyckci. till-:: c.-t' iot rrclr lir
lrlarrkt på bår1a sitln:.

TLLL l/embYgdens arade
lasore, unga cc) gomio,

kuinnor ccE manl
\ti r'ädja larr-nt ir^- r lir sarltt hcl.tt-

b1'3,-11sr'än att stöcija r'årt iilla blad
Zivcn nästa år. \ri r:lia i san.rband

1-rärr-nec1 ;i1'sn, på1ysa. ati cn 1-re1 c1el

skrifter utgivcs si.,rin s. k' hem-
bygsskriftcr men i rent geschäft-
s1,fte. Dct har blilir på modet att
driva gcschäft mc:i r'år hen.rbygcls-

kultur och r'år hcmilsgsr'årcl. En re-

ligiös affärsverksanri.ret i Nässjö
l-rar cj "aktat för ror-" att lägga sig

ti11 ncd r'år tidnings 1'.:111111, trots 1'1

1öst utgivaretillstårld f ör llamnct
"FIcmbygden". Dcs.a tidirlgs- och

affärsföretag l.ra gott om reklam-
pengar. då r-i där'emot äro mYcket

\
Iattiga rrch blott iänita på vår: rätt-
visa id6c11a sak och på r-åta läsares

bcr'ågcnhct och sympati.
\zi bcdja dzi.rför var och cll, solll

rundcr sista årct haft ticlskriftcrlr, att
itv'cn i for'tsättningcn gyntra oss urcrl

l)rrl11111rcr:ttiotr och tlcssutorlt är'c ti

sliu i.ia crt c.lcr f lela Prellulncralltur,
Pristt iir kr. 4:8o pr hclår på Post,
,:llcr rlirckt till rcdaktion<:n. Se vi-
clarc gcnorll cir:l<ul:ir r'år:a i'ill-
kor lijr omlrn<l och preutttlcra[,tupp-
tagarc. ,4lla rctlbora sucnska tttiitt
oclt liaittior /riso o/1os z,år tidskt'ift
" 1 J ,11111 1' g cl cn" .

PRLNLTII'IEREIIA I '1'ID !
P. S. Nästa är komrna li att

irten ha cti ar-rlc1uiug fö,r kolonister
("L'år stttgtt oclr täpptt" ) tlr.rder mecl-

lctkan av r'åra kärrcla kolonivätltrer,
c1äriblard fröknartra I-indhagcn och

,\bclgsorr, arkitel<t Rrrdsltog ocl-r

trri«1gårclsassistcnt Grccrt sanlt träd-

3-årclsnrästarc Attclcrssotr i Bcrgiarr-
ska tr'ädgårdcu tr. 11.

Prcnumcrcrtt. i lid!
1 I jiil !> oss stritla f ör cil (JoLl sul;.

Rcrllkt iorlcrr
gtn .Errr.tl Granltatttttrt r.

Meddelonde ftån
Ringens slyre/se-

\r-id scnastc samttrauträclcl., diir ctr

hcl massa för förltul,clet vilitiga frå-
S.,or diskrrtcraclcs och llehandlaclcs,

upplystc rhörsdirclitör Ilclfrage atl'

l-rarr Iör liLtrser och propagauclavcrli-
samhct sli2inkte r,ooo 1(r. A'r' Sarn-

fr-urdet för Hembygdsr'årrl är rrtlovat
z,ooo rkronor för' cn fiolslöjdskurs,
sorn f. u. pågår, sarnt för div. rndra
I<ttrser.

\Ierllcursltortct l;cstärndcs och

Itommer att st:,arast tttsäuclas till a1la

distr:i1:t, klr-rbbar, förcningar och erl-

skilcla betalandc ledan.röter. Kortet
rrtgår eftcr det antal scm distrikt
och föreningar r-rppgiva som akila
hctalande ledamöter. För hcderslc-

clamöter, stiindiga lcdamöter och

passiva, kan rncdlcmsl<ort 1ösas di-
rckt 1.ros Rilgens kassör ti1l ett pris

a\' 25 örc. Kor:tct föreställer en ty-
pisk slen-sk strrga i svensk uattlr och

iir ritat av konstuärctl Å. San'd-

ström.
De som önska kurscr eller för'c-

draq sanrt hjälp li4 startatrde't av
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distrikt eller föreningar (spelmans_
förbund, hembygdsföieningår, folk_
rlansklubbar och stLrdieföieningar)
torde inom närmaste tiden tillskiiva
Ring'ens sekreterare eller resp. sek_
tionsledarc. Ringcns adr. är som be_
kant Källargränd z, Stockholtn Sl.
.En Ringens c.qcn hcmslöjclsrrtstäIl_

ning och försäljningsbocl i Stock_
holm har av särskilcl anlcdning clis_
knterats inom styrelsen. Efterlästa
sammanträdc komnra viclarc mecldc_
landen att_ clelgivas i denna ticlning
om dcnna för hela förbunclet så vik"_
tiga angelägelhet

G. Rt'tsnurssot
Sekreterare.

Folkdonsscj//s kopel
Apoells rnlnness kr i/ t _

_ .. 
Folkdanssällskapet .lllett,, trrr-

hörande Svenska Ung.clomsringcn
för Bygdekultur, högticllighöl1 i fcö_
nrari d. å. sin zo-åriga tilh,aro. Dcn
minnesskrift som vi merl anlechiing
därav rrtgi,vit, vilja vi bibringa alla
r'åra r,änrner och i, tresseradc. r,ch
hava vi i den sökt att i ord och birrl
berätta Sällskapets historia uncler de
gångna zo ärcn. priset är kr. z:5o,
och kan densamrna erhållas fåu
Folkdanssällskapet Appell, postfack
zo, Stockholm 4.

Stockholm r925.

Fol.kdanssiillskapei Af p ett,
Styrclsen.

Pressuttalanden ;

St. T. rtr. rr. 2.25.
"- - - givit ut cn litcn fest-

skrift i synneriigen gedigcn utstyrscl
och god redigerinig. 

- - _ I,Iin_
nesskriften är läsvärd även för dem
som stå utanför denna rörelse.
Bland bidragen märkes en intrcs_
sant artikel av Fil. Kancl. Sveu
Kjers6n om "Folkmnsikens renäs-
san6", en annan artikel handlar om
"Bär,ande id6er" och hr Ernst Gran-
hammar i Svensrka Ungd,omsringer
skriver här en liten väckande aiti-
kel under ru,briken ,,f ,brytningsti_
der". Minnesskriften är för övrigt
rikt illustreracl mecl bilcler f rån tu_
ristfärder och utflykter 6. 6. _ _,,

Sv. D. d'. 13. z. 25.
"- * 

- ett av Sr.eriges äldsta
folkdanslag, fyller i d.agarna zo ir
och har med anledning därav utgivit

:, festslirift, där rninnen och håg-
komstcr rrr dc tr.å dccenniernas krö_
nika behandlas
Dct vackra häft
flertal r.ä1 utfö
flott utstyrt och
svmpatis,l<a publikation en kostar
2:50----."

tle m sloj d sulsl ollnlng _

en i Ttonås_
Ett, rcf resentatia och t,ockcr ltclt"

sl.ö jdsiltställnin q.

grannfl1etell i utförandet. ][an kau
konstatera att åtskilliga av dessa ar_
l;etcn väl kunna jämstäl1as med gam-
la tiders, särskilt en dcl 1inne- och
dr-rl<tyger. Därcmot torcle rnan kuap-
past ,knnna jämföra r-å,r tids ko,nst_
vri''nad i yllc rned den garnla ticlcns
arbetcn i samrna stil. Rcnt tckniskt
.cctt är skillnaclcn kanskc icke sir
stor, ntcll clärcrnot framträcler detta
förl.rålla»clc i färgsamurausättnin,ear
och mönster. Där står den gan.rla ti-
clen ouppnådd. f mattorna, såviil
tras- som garnmattor, återfirirucs
crnellertid den gamla traditionen.

Denna stora samling av hemslöjd,
som sarllats i rien gamla Hcmbygds-
gårdcn, visar glädjanrdc ,.,o*, o,t ,
vår bygcl ännu lcver kvar kärlek till
hemslöjden såsorn sådan och cle rc-
sultat av densamma, sorn här visas,
bådar gctt för framtiden.

Den avdelning av utstälLtingen,
sorn omfattar snickeriarbeten av oli-
ka slag, ,ar av prisnämndcn helt
förbigått-s, r'ilket väl förklaras av clet
lirhållandct, att de utställda föremii-
.icn :ncra äro hanrtveriksföremå1, än
rcn hcmslöjd. Utställniuqcnr..isar.
.:ncllertii att träindustricn i rr.åra
b-r'gdcr står högt och att rnycket al
den gamla trdens stil räddats oct
iörts med. t. o. m. då tillverkn,ingcn
ör-ergått från hemslöjd till industri.

I-tställningen har ordnats på ctt
rrtmärkt och överskåclligt sätt och
:rdnandet av dcssa hrrndratals förc.
mål har säkcrligcnr rckc kostat 1iten
inöda. Att resultatet blivit så gott,
som det är och dct hela så tilltalande
måstc väl i första hand tillskrivas
iru Århild Pfro, r-ilkcn på orclnan-
rlet av utställningen lcdlagt ctt in,
trcsserat och målmeclr-ctct arhetc.

Bliu ung - genom att
Iosla.

Professorn i fysiologi r.id univer-
sitetet i Chikago tror sig nu efter
treåriga specialiserade studier i äm-
nct ha upptäckt ctt ofeltbart medel
rnot åldra,r.rdet. Det recept han ger
clcm att följa, vilka r.ilja njuta av
cvig nngdom, är icke precis nytt,
mel1 ändock gansk;1 uppseetdeväc-
kande som medel mot ålderdomcn.
Han sägcr helt enkelt: Fasta ! Sr'ält
er!

FIemslöjdsutst;iII n irr<en
bygdsgården har u,.1.-,
den hittills hållits öppen.
söltts och väckt berättigaci
srmhet.

; Hem-
de dagar,
lii'iigt bc-
:rpprnärk-

Här fin,ncs i dcnna stora -.ainliugpå nära 7oo förcmåI av hemslöici.
sorn utställts, så rn1-ckc: r,ackeri och
r'ärdcfLrllt salrt sc\.är:. Frå:t ia.r_
fars och farfars fars iicl :::::tas ut_
ställningsförcrnå1, nrc.n är-r.:: irån
r'år tid, r1å allting får: ..:r a:::::,r: prä_
gc1 och r-riistan r.crkar l:\so::r i:ic,:
rncra lättr.inrlieI hopk,t:r::r-rc:. :::::r.:
rrvcket att beLrnclra.

Rummcu ät södcr u-opiag.-s :i;;
största clelen av prol på äldre hc-:r:-
s1öjc1 och hantr-erk. Ifär iianc-s bl.
a. några gamla hanclmålaCe iacci_
stycken i da
ker, bl. a. S I
16z8 och så i
ostkar från r -
anordniugen för rnjölken :ned en"silduk" a\. granris \-isai. a:t en
.gången tids rniinniskor lä:tre än nu-
tidens kunde reda sig me<1 enkla me-
clcl. Vidarc finnes en ,rarniing ar,
garnla, fira och omsorgsirrllr uiför-
da sömnads- och r,är.nadsarbeten, r.il-
ka säkerligen kostat sina mäitare
mycket arbete, -Stramalj arbetena
särskilt äro ett vittnesbörd om den
noggrannhet, som präglar all gam-
mal hemslöjd. Dct gick fömrodii-
gen, ickc så lätt att förfärdiga des-
sa arbeten som det nu går, när crr
duk eller en kudde broderas !

Den nuvarande generationen har
fått plats för sina arbeten i storstu-
gan. Dct blir en annan karaktär
ör,er dessa arbeten, men här finnas i
denna samling arbeten, som visa att
det ännu lever kvar en fläkt av den
gammaldags omsorgen och nog-

I



ji t Llcrtt,bStgdctt

liör att bli Iöryngr:r61 bör uran nu-

der ijorton dagars tid så uryckct sot.tl

rnöj1i3t ar'hålla sig fr:in att äta, sii-

gcr profcs.orrt. \iir tl'lltII uiL(r u1'l

såCan fjotton clagers hlttt.ltrkur ätet'

1rörjar äta soi.tt 't-littligt. klii.Lttcr iu;Ltl

sig rrppirisklid och nråirga iLr 1'ngr'.',
sir" att ruan ri:cr kiinnt'r lrrst att spclir

ltttnis clicr cr'1ikt, sotn t'oa11c crl, trlir
illaln \iir ui:].

"\-i l:r iastställt", IörklariLr pro-
icssorr. "att iastallclet giir kroppcrl
irngdon.rlrgarc. På r'ad s:itt clctta skct'

rir oss emellcrticl ännrr cj fullt hc-

i;ant.'

Jullius.
Täurl riira klara ijrrs. dtr ltelg s,rttr

gf )-r
si. ljLr.-. sii. hii-1 nrccl gi:ttt. it'irn jrrlar

{a1:311ii.

rncrl nriuncus 1-relgd kring clagarlt:ts
be-st1'r !

I årcts t1-ngsta urörker ..-å r'i iirrrg-
1lL1 

-tri.nil -jus, drr vita jrr1, lttt rlriirl;t'ct
ili'r !

l-r's ,,is till fr:i11 I \ri ha så br'åt'., så

irrått,
s:r =li-ll,:: siirlrna li, så säl1an sc I i
:,ir r-:.-t:rs lc dct goda sorn li fått;
r-, .:r:.:::.:s skatt sir njrrggt och föga

,,. i-!:,ss. iLrl, och liir oss g-öra gott!

r;:-,' -.. :.itt ljr-rs, att li må sc och tro
(:. l-.1.s uretlilrg llortoul allt sot-Lt

härrder,
:.:.: :::,,;ci stiktar urldcr tvir'lets k1o !

,-:.: -.s i:tt bygga r.lPp lned trägna
h:ir:r1er

-ir.3 vcrli i tå1anrocl och ro !

- r.:.1 ,-lint 1ilarl ljrrs för oss sol-r gl
i ,'.'-l:,kla stigar rrtlclcr stormal'

r-reda !

,1'cka längta li, n.rot ljus vi trå,
'r'cta cj, vart våra vii3;ar Icc1a.

i<lara iius, att li ej vilsc gå I

I{erstitt LI ed.

:::- rorggumma beskylldcs för att
-... ,i'.rial1it e1t anrtarl oc'h slaqit

:.:::ikLct ure :1 crr fisk.
:.:.:,rivokaten till käranclerl:
. t:.; irar hör:t att tti var ctr

: --- -1.-l l(IL I

- ::.,- ::.d fiskerr' fö11o fj;il-
- -.-- 

i-^-l.--. - 1 'J: r)) .

o B s.!
,\11a rncrllcnurar a\- Sr-. llrgrloms-

::ingcu och alla prertL::rerarttcr 1'at'-

rlas iör' clcrr fråu \r.:siö r.rtsrirrcla

konkurrcnstithliugen "IIu;trltlgdcns

_Iu]1ur,,v1cr''. r'i1kc1 är'.:: : ir tortlc
lutliornnra 6c11 lil;5ort-t : -t,- .rli11a ti11

rurcd cn massa trå.1iil--..:',rch lras-
sc1 iör llirt irrl,ru:t:'. .:.

KolkLrrt'cttLctl hrLr- t.'. :- i,a:irkalri-
ta1 ocir klLrr pir sl s:i-.: -..1- r:t stor lii-
scl.rrets, r'jllit'l r'åi -:- - l:.it,q hcll
s lLl:rt a r.

-Rit/.

" Julfrld" oc) " Under
Ju|dogor,"

rlc ör er heliL lancir: - :-

niugat'na från IIall= -
ping, hu t a 1111 i1:\,-: ,

-sDil r anligt Pa t1t(.-.:.
ruing :Lr' 1<r'istlig ttr- -

har al1tid tilliimp:tt r:::
tlct hästa är gott t:,r-
cipcn har fö1jts ri''-
årcts "Jnlirid" oc:--

gar." Dcu sottr kii:rt:
likatiorrct hlir bcliit.:
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