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Om Ole BulI
Ole Bulls bild väcker minnet av en av de

största konstnärer norge har att upglvisa,

"den rake och smidige man rned den raske,

elastiske gång"' När Ole Bull rned viofinen

atnder armen småIeende och hälsande kom

fram över konserttribunen, strök det be-

r'ömda håret från den höga panaan, lade

v.iolinen under hakan, kndppte sakta på

strängarna octh begynte spela - 
vem ryck-

tos icke ured i ett sådant ögonblick?

Ote BuII kunde som ingen annan konsten

att hänföra, att behärska massorna' Han

visste, att han hade tusenden med sig, han

stod över sina avundsmäns opposition, de-

ras försök att skada honorn kom honom en-

dast att framstå i en äir skönare dager'

Alla norumän r:,ppfyllas av sboltihet när
namnet Ole BulI nämnes. Han hade något

av Peer G5.nt-natur, fylld av äventyr'slusta,

djärv och trotsig' Ett egendomligt, nästan.

sagolikt violingeni var han, och som den

norska m,usikens ibanbrytarre står han som

en nationell heros. Hans yttre var så vin-
nande, atb det har sagts om honom, att
hans samtid knappast hade att u'pqrvisa en

man med vackrare växt ärr Ole Bulls. Hög-

rest och sm,ärt, kraftigt och sa,mtidi'gt plas-

tiskt byggd, blev han uppstzilld som ett
icleal för den norska folktl'p'en' I det ener-

giska ansiktet lyste under en rikt böIjande

hår.man ett par ibruna, själfulla ögon, vilka
röjrde geniet. Han hade ett bröst så

ibrett som en jättes ' han var arir-
stark som Herkules, han kunde som ett intgt kasta en

fultväxt man ör-er sitt huvu'd' Genom ständiga klopps-

övningar bevarade han hda sitt Uv sin eleganta och smi-

diga figur. Som gosse giok han varje morgon, §onunar

som vinter, ned på gårrden odh tog en dusch under pum-

pen. Ole Bu,l lmenarle, att rnan för att kunna spdtra en

bra fiol måste ,rnan ha en ar:rnstyrka av ej vanliga rnått'

Nu avlidne professor Börjesson be'-ättade, att då han en

bl,ick mecl sina oför'likneliga stråkdrag trollade frarn de

undersköna tonerna på fiolen, som han ömit, nästan sme-

kande lade lid sin kind'

O'Ie Bull föddes den 5 februari 1810 i Bergen och häT

växte han även upp' Hans fader var apotekar"en Johan

Stor"rn'Bull ooh hans moder, föitrd Geelmuyden, av gam'mal

holländsk familj. De hörde till sin stads kulturspetsar

och voro båda mycrket musikalliska' Redan som helt liten

passat på och smugit sig in i teatern, clär han gömt sig

,"r. fto. ortestern. När förest':illningen skulle börja'

fattades en av violinspelarna' Ole var icke rädd för att

stiga fram ooh erbjuda sin tjänst, och i brist på någon

annan blev han antagen ooh spelade nu sitt parti rned

såclan säkertret, att inan blev livligt applåderad'

Omsider tog år 1828' men där-

efter gav han båten för att helt

och hållet ägn gamma1l drog han

ut i vär'lden. TYsklands störste

violinmästare, Spohr i Kassel, för atf bli dennes lärjunge'

Här blev han emelrlertid kyligt rnottagen och ]ämnade

pojike började Otre BulI lägga sina mnrsika-

liska anlag i dagen genom att gnida en

käpp på en träbit octr gnola därtill' Vid

fyra års ålder fick han sitt första instr"qr-

rrrent, en gullacrkerad barufiol' Som fallet
är med måna stora konstnärer hade Bull
ingen framgång i skolan, I latinskolan i
pergen gjorde han så ringa framstag, att
rektorn sade tiII honom: "Tag du i stället

på allvar till din fela, pojke, och gå icke

har octr förspill tiden." Ole fötjde rådet och

gned, jämnt octh ständigt på sin fela' Till
sent på kVällen höll han på oclr odta smög

han sig på natten upp ur sängen ocrh fort-
satte sina fantasier på den kära fiolen'

Sin första konstnärligt seger vann OIe

Bull på sin åtbonde födelsedag, då en kvar-

tett var samlad i hans hem. Då man skulle

börja spela, visade det sig att en av delta-

garna blivit illamåerde och var ur stånd

att utför'a sitt parti, sorn var första violi-

nens och mycket wårt. Oles nroråroder

ropa.de: "Nu Ole skall tlu spela! Friskt
Dod, så skall du få en bit socker!" Oqtr

Ole, som kände till kvartetten, var strax

villig, och tilf & närvarandes stora hiip-

rad utfiirdo han det wåra partiet mod rik-
tig bravur, och på grund [rärav blev denna

afton av största bebydel'se för hela hans liv'
Sitt första uppträdande inför en större

publik fick Ole Bull lika tillfäIligt och

redan i sitt tolvte år. Det var vid en

föreställning på teatern' Ole BuIl hade
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och i viss mån lyckades han härutinnan. Från Paris be'
gav han sig till Italien, där han blev mycket f,irad sorn

den "N'or.diske Paganini". Urltler ett halvt århundrarde

klang sedan Ole BuIIs violin genom tre världsdr:rlat, ftän
Nordkap till Crheopspyramiden, från San Francisco till
Petersburg.

Ole BulI frarnträdde under svåra förhållanden. Den

italienska rnusiken var råLdande, till och med Tysk'lands

scensr genljödo av italien:ska melodier, och då OIe Bull
kom till Paris, fick han göra bekantsloap rned de italien-
ska operakompositörerna Lablanke, Rubini, Santini, Pasta,

Malibran, allt under Rossinis ledning. Det var den ita-
lienska sångens glansti'd. Själva Mozart hade må*st vika
för Rossini, icke en:s Bee'thovens s;'ntfonier uppskattades.

Schuberts sårrger voro då litet kända utanför IVien och

Prag och hans instrumentalsaker vo o en dM skatt. Pa-

ganini firade tr"iumfer som tiden-. -tiirste riolinisL Ole

Bull älskade Mozart, som han framdeles jiimte Pasanini
och sira egra saler helst spelade. Beethoven tyckte han

ej rikigt om, Wagners bullra-nde musik föll horrom icke

alls i smaken och en Mendelssohns violinkonsert av år
1843 ljitd aldrig från hans violin.

Öb Bull s'pelade för sä gott som sam,tli'ga av sin tids
storheter'. Så spelade han bl. a. för Karl XIV Johan i
Stockhol,m. flan var gäst hos Geijer i Uppsala ocih kon-

serterade tillsammans med Lirszt i London sarnt Anton

Rubinstein i Amerika. Han var en typisk representant
för den rornantiska riktningen inom musiken. Ifan hade

en häpnadsväckande teknik och kunde på sin violin göra

vad han r"ille. När han spelade ett staccato eller en

svindlande passage, korn det snart en strålande,, varrn,

nobel kanti ena, en flersöäm,rnig sats av underbar väI-

klang, ett fyrwerkeri av alla konstarter, av hans fan'tasl

utfört på stället. Vad som starka.st kvarst'od i minnet

hos hans åhörare var han's sä.tt att komrna fdolen att
sjunga. När han t. ex. spelade sin egen komposition

"Sät:'rbesöket" gav ,han åt densamma en glans, från vil-
ken man hade .svårt att frigöra sig,

Idealist och entusiastisk fos;ierlandwän som OIe Bull
var, hade han satt som sitt mäl atfr, väcka den nationel,la

andan i Norge. Öppnandet av den första nationalrteatern

i Bergen var ,hans verk. Men såväl d:,tta för:etag som

hans jättestort anlagda plan att grunda ett Nya Norge

i Amerika beredde honom de bittraste rni,ssräInrinrgar samt
fullständig förlust av sin betydanrde förnögenhet, han

under ånsns loptrl spelat in, Ända till hans sista stund
forhfor hans ftrjärta att klappa trika varmt för Norge och

hembygden. S,itt barndomsftrem i Bergen hade han tro-
fast bevarat ,liksom den lilla ön "Lysön", som han hade

köpt och där han hade byggt si,g en viJla med d€n mest

förtjusande utsilct. Det var här Ol,a Bull den 17 augusti

1880 dog av kr'äfta. Då dillen närmade sig, låg den

sjuke orolig, och det var tydligt att han önskade något

m€n var för svag för att kunna tala. rSlutligen gick det

upp för hans omgir-ning att han ville ha nägra btrommor

och då man ute från berget härntat ett l<nippe ljung-
blommor, vilka han älskad,-" mest av Floras barn, blev

han lugn. Ett tyckligt leende gled över hans ans'ikte,

och en sbund diirefter insomnade han lugnt och stiltra

under tonerna av Moza:rts "Requiem", sorn han bett att
få höra. Ole Bul,Is minne l,:ver och en av hans skapelser

kommer att leva genom tiderna såsom uttryck för något

av det skönaste, som norsk lyrik åstadko,mmit, toner av

varm, ornedelbar ingivelse och sitrålande poesi, "Säter-
jäntans söndag".

Ole Bull begrovs under sto'ra högtidligheter på Stads-

kyrlnogården i Bergen. Hans grav finner man genast

då man gått förbi stadsporten och in genom kyrkogårds-

grinden, Här står med guldbokstäver på en stor urna

Ole Bull. Gravkullen vårdas fortfarande oc,h är helt ocftr

hållet breväxt med ljungblornrnor. I stadsparken i Bergen

står såsom ett annat minne av den store konstnären en

staty, utfönd av bildhuggaren Sinding. Hans barndoms-

hem är emeltrertid numera nedbrunnet'

I

I

Ole Bulls gl'tlD i Berg€n.

Eriberg.
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Frön Bygden
Väsira Äker.

Många hålla före, oih kanske med rätta, att Urppland är
ett mycket poesifattigt landskap, men för den infödd'e,

som ser på sitt landskap med trons och kärlekens öga, blir
det icke så. Han har insupit detsammas lynnesdrag, han

känner dess för andra icke uppmärksammade stämnings-

språk och aktar sig för ati ta,la illa om det. Man förtalar
icke det man älskar, även om rnan sett något mycket

vackrar:e, Den som sett höstsolen lysa på de små går'dar-

na och tjällen, när han vandrat över slätten en septem-

berdag ooh känt den stilla, l,ugrra ro, sonl den landskap's-

bilrlen ger, stäIler nog icke heller Uppland i så ofördel-

aktig dager. Eller rnan går kanske en stormväderskväll
i gammal bygd, där bautastenarna stånda, gamla och

grå, och tänker på Odin medan stormmolnel för ens fanta-
si taga gestalten av valkyrior på Väg till Valhall. Jag hat
många gånger känt något liknanrde, när jag kryssat vägar-
na fram i V. Åker, den socken, där jag några år velkat'

Denna lilla jovialiska plätt av jorden ligger omkring
l1k mll från Uppsala sarmt gränsar till Balingsta, Rarnsta

och Datby samt Låstaviken (en vik av MäIaren). Socken-

namnet Åker eller Akir betyd,er väl odlad bygd oc,h den

har hetat så sedan urgamla tider. V. Åker är överhuvud

taget en sa.,mmanhängande slätt med lösa eller jordfasta

stenar, s, k, flytbblock. Här och där har dock en nådig
fönsyn placerat några små höjder, vilka sticka upp som

skogbevuxna holrnar på slättens sjö' Någon verkl'ig skogs'

mark finnes icke. De lösa jordlagten består av lera.

Socl,oren är rnycket liten och just icke sammanhängan-

de till forrnen. Jag kan gå en 500 steg från mitt hem

och vara inne i Dalby och sedan fortsätta en lika lång

väg och träffa på ett ställe, som till,hör Y. Åker'
Invånarna äro till antalet något över 200 samt syssel-

sätta sig alla mecl modernäringen såsom småbrukare' De

äro lugna och sävliga, som upplännilgar anstå1 men även

ihärdiga och arbetsamma. Dst kan icke så mycket skri-
vas om dem. Man kan dock med glädje anteckna, att gam-

rnal hemslöjd och gammarl folkmusik hållas högt i ära'
Här dansas efter klarinett och fiol de gamla sprittande

bondpolskorna under ljusa sornmalkvällar' .

Nu gä vi till V. Åkers gamla minnen. Vi gä

d.å först till den gamla kyrkan' som är uppdörd år
1331 av firu Ramiborg till Vijk. Den är i romansk stil
och uppförd av gråston med de inre väggarna av t'egel'

Skeppet har två korsvalv rned högvälvda kupor och rund-

staviga kantbågar. Allt murverk i kyrkan är konstnär-

ligt utfört. Kännare ha uttallat sin beundran rörande hen-

ne. Man behöver ral<t icke vara förståsigpåare för att
frapperas, när man kommit in i denna helgedom' Vilka
vackra valv! utbrister man. Vilka stilfuIla, fast naiva

målningar på väggarna! De målade ornamenten angiva

fin smak och omväxling i kompositionen. Eklöv ooh ek-

oltron ingå flerstädes i dessa slingor, MåIningarna här-

leda sig från slutet av 1400-talet eller börian av 1500,

samt aktas högt.

Det märkvärd,igaste i hela kyrkan är dock fru Ran-
borg Israelsdotters grav till höger om sakrisäa^n, norr om

altaret. Den består av en spetsbågig nisch i muren. Fram-
till är en stenskiva rest på kant, på vilken står skriven

en förbannelse över den, som bor-ttager den kopparhäll,
som är lagd över graven' Gustaf Vasa, som ju var en

stor kyrkoskändare, skulle ha velat taga den, men då han

läst förbannelsen skulle han hava sagt: '''Låt gumman

behåila sin fä11." Över: grawalvet är också en st:n, som

omtalar att fru Ramborg låtit bygga denna kyrka år
1331. Sägnen förtälje:: att hon fått pengar till detta av

trollen i Kumla trollberg, Balingsta.
I L:rkan finnas ock graYar under kyrkogolvet. IIär

vila några saligen avsomnade personer, av vilka märkas
präster såsom J. M:delpadus Scheptuensis, Laur'entius m'

fl. sant adelsnrännen Bjelke och Vadenstierna, vilkas

vapen hänga på muren, m. fI.
Templet är ganska mörkt, ooh sitter nran en gråväders-

söndag. rlå !ju-n brinna framme vid altaret, förstål man

litet ar den katolska gudstjänstens mystik.
Nu läm-nar jag det k3'rkomystiska och helgonstamnin-

gen i d:n gusla k-rrkan och för läsaren ned till gravhö-

garna sorE Uga pa Björks fuorsid Miilaren'
Jag har smdom sttit dar och rantat på båten rÅn-

gen vacker ormartrsäll oeh känt mig mm eD' ung man

från "he&n.bd, sm sitåer få gravhtgEn och ruvar på

sina mirrm - Dct-qa*dr i-Had'cn,-och-de I'drande vå-

gorna Jå psfl kl'ng av -=ird mot stranderu Världen är

iockande fager och rit, men man ka'u' dock ieke rilrtigt
lciinna sm er uDt heining- Dct fiilts atltid i den krishea

sj glighet!
från järnåidern' Gräv-

ningar foreoge år 1911 och 'rnan fann några saker av

intes.w-
Uånga rErr-{enår filrtas i socl«ren' En, 'som står på

Luntla ägor, är rest över en kung Kråka'

Nu skul!,e jag väl även säga något om, vad jag tror
om soc os ftsmtid. Jag anser, att någnt'storb uppsving

kan den altlrig räIna på. Därtil ligger den litet för av-

lägsel Yi hå tre fjärdingsväg till järnvässstationen Ba-

Iingsta (Ilppsala-Enköping) samt över en mil till de

närrnaste bryggorna ( örsundsbro-Upp s ala, ö rsundsbro

-stoclftolm)- 
Man kommer här att fortsätta sitt stilla

liv och giira sin blygsamma insats tills rnan "kolar vip-
pen'.

Nu säger jag amen och vill ti'll sist, som de gamla kän-
parna h:är kanske gjorde, kväda en'sång' Den blir dock

icke on strid, utan blir blott en hälsning till hembygden'

Hell dig, hell d'ig, h'embggd så' kiira,
lugrw och fridsammo bggd"

Hör, d,ör ai mödorta biira
och' fostras i hemmens skggd"

Egron Lwtdell,

GAO
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EII stötligl gommoldogs bondbröIlop I Jarusö
Troll från alla beslungrra berg i Hälsingland irådde Cansen

Aw F- ucn Daller
BröIlop firacles den 30 novel.nber' 1921 i \orCsjö, Jär'vsö,

då bondesonen Er.ik Jonsscn i \or.d,.l'ö n:r. 1 samman-
vigSes med bondedotteln i Ka-ir- n:r 7 llalgareta Jonsson.

AlIt gick i garnmal häsdr-unr:en ::il, utom bilkcltegen till
och från prästgår'den. \-ig:eln i'örrättad:s av kyrkoher-
den A. Åkerblom, som ri.l de n1-gifta höll ett valn.rt och

anslående tal. Då bilkor-,egen och bröliopsskalan nälma-
de ,sig brudgunmen-i l:er:. iät: festen var', inspelades de

från bron, öv:r'r:lke:r e:: s:l:ai;iull blorusteldekolation rned

bludparets r-åtl':I: §år as :er-ar:de växtel anblingad. Se-

dan brudparei och -.a::::liga gä:teura inspelats och fått
sedvanlig ga:r.r,ai,iag': rålpIägnad. blev en stund sar-n-

splåk i -.!iilja gr-lpper. in:ran :-'.onriddag.n, som räckte i
tinrn:ar::a :re- :og r:<i, .å :amling i gr"upper och kaffe-
cirickr' ::3: r--. r-. urid€r der att de gamla spelmännen drogo
på :::er :ina månghundr:aåriga låtar.

I\-. l}.3t-l e. n. kom den spelman, som skulle leda dansen
på ier r'5mliga logen, där lyktor här och var voro anbrin-
gaie. En gcd stund förut började massvis av "knutal'e"
närma sig bröllopsgården och på dess plana rektangulär'a
gårdsplan fingo de dansa efter de gan-rla spelmännens
polskor, gammelt alser och schottisar. Det visade sig ock-
så snart att en stor del av "trollen" vol:o mästar-e i den

gamla hälsing:dansen, ty då det sades tiil att det var
delsb.opolskor, dansade flera av paren "äkta dellbo" med

den egendomliga benföringen, och då det spelades Forssa-
polskor, dansade ett trettiotal par "for:ssabo" så väI, att
om Liv Erik varit där, skulle han trott sig förflyttad
tillbaka till clen tid, då han spelade på det ena 8-dagals-
bondbröllopet efter det andra. Hambo dansade en skar-a

"B]acksåstrol'I" utmärkt bra i den gamla rena stilen, då

man lyfte fötterna från golvet och icke släpade dom som

en tröttad skidlöpare. Schottis dansade två par utmär'kt
vackert och graciöst, liksom den dansades i Forssa och

Delsbo för 50 år sedan.

Man bör ihågkomma, att br'öllopsgården är belägen i
en av vår provins mest sägenotllspunna trakter, Klacken,
Ramsidan, Grövjeskullen, Hälgberg, Gumbacke och Knap-
pön är.o liksom fastkedjade vid otaliga trollsägner, vilka
fortlevat på bygdefolkets läppar ända till vår tid. Sago-

vär"dens mystik och den oilgivande vackr.a trakten efter
hela denna långa daltjusa har tryckt sin prägeI på dess

idoga befolloring, där det ännu finnes präktiga typer av
den urgamla gelmanska starnmen.

Detta synt,es aIIa knutare haft klart för sig, ty de re-
presenterade troll från alla besjungna berg i hela Hä1-
singland. Sålunda syntes en riddar.e och jungfru i smak-
fulla r.r.redeltidsdräktel och då den cirka två meter ståtiige
och välväxt: r'iddar.en stä]]de sin jungfr,u framför sig,
hade man Rickard Bergs tavla i levand,e foln-r. Riddaren
sade på tillfr'ågan var han var: hemma, att hans rike var'
Elvå:en nred Fagelnäsvallen i Bergsjö.

Ett annat trollpal i blått, gr'önt ocir vitt ägde hemma

på sjäIva Högtuppen i Hassela. Så kommo två fina troll
i :,kärt och vitt, de voro hermma på Bolleberget i Bergsjö,
och sen kom en hel flock. som sade sig vara henrma på

\råIåsen i Delsbo.
TiIl sist började det komnra fula troll, ty när man minst

anacle, var själva stormor i Hälgberg inne btrand de övriga
t.*ollen. Hon syntes vara i långt framskridet tillstånd och

hade en 1ång stav. Länge hann man ej beskåda vidundr.et,
förrän hennes man Horsajöken visade sig i allt sitt mraje'

-.tät och åtföljd av ett otympligt tro]l, som bar rnatsäcken,

t1 Horsajöken sade sig ha kommit d;irelrb från Ljusvall-
hatten, dit han flytt undan för allt ramrnel, som varit
i skogen kring Går'dnyrren, hans gamla hemort. Betjän-
ten tog upp €n dråpIig flaska och bjöd Horsajöken på en

"kaJl.-up", och då steg stormor fra'm och fattade sin väl-
diga stav på sanura sätt som en atlet en kulstång, satte

den :å undel Holsajökens förskräckliga näsa, och eft'er

en för'-.kräcklig tyft öppnade sig göken's ginungagap så

mycket, att tlolldr'ängen kunde sätta halsen på den stora

buteijen i det her.nska gapet och hälla på. Sen lade stor-
:nor dit en grurlig tlullbänk ul en otympLig dosa, var-
efter: det rälda paret tog en dans, och då syntes dot att
stol-nrol kunde koketter,a och sätta pekfinglen i skulder-

bladen pä sin kavaljer likt en av våra modedockor.

Kring tolrtiden var "knutatnas" antal mycket stort, ocrh

pä log.n trådde r-nånga av dem dansen med liv och lust.
Dä den sedvanliga bluddansen gick av stapeln, fick själva
bu:den dansa med "trollen". Alla trollen syntes äga ge-

nltligt sinnelag, ty de skötte sig utmärkt väI.
Ett troll, sorl blev en verkJig sensation, var ,En flicka i

delsbodräkt. Ifon var smidig och graciös samt satt inne

r.ned en dansskicklighet, som Yat: rent av fenomenal. Både

spelmän och cl,ansörel hypnotiser.ades av trollungen, som

påsbod sig vara skogsnuvan från D'elsbo Lillvall och alla
b-iör'nsky'ttars skyddsande. Det fanns inte en dansJcunnig

1'ngling på logen, som ej fick sig en sväng med det sköna

tlollet. Lyckan g1'nnade även äldste av fiolisterna så, att
en tomte från I(lacken en stund drog upp några präktiga
Iåtar'., Tomten började ned den vackra octr livliga Vingel
Anders vals i C-dur. Tomtegubberr hade en glänsande

st,-åkföring, och efter tomtegubbens förhävande toner
trådde den gamle för en stund avbytta spelrnannen dan-

sen med "skogsnuvan", som var väl hemrna i såväI gam-

melpolska som ga,mrnelvals, schottis oth hambo.

Tomtegubben avbyttes sen i 'sin tul av ett stort troll,
sorr val hemma på Järnvallsklinten. Detta;troll var mäs-

tare i att spela för dans och hade teknik och liv i sin
spelning. Troll kunna både spela och dansa.

Då rödlisten visade sig, tillsade sp,almännen, som voro
tle, att det en stund skulle bli delsbolåtar, detta tiII ära
för delsboctr'äkten och dess bärarinna' Skogsnuvan var så

fint tnaskerad, att ingen )<unde gissa vem det i verklig-
heten kunde var:a, TiII sist tog en skicklig ung dansmäs-
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U ör-
Liirkorna lelca i lgsand,e sol
under en blå; baldakin,
kuittra och sjungo, i år som i fjol,
Ara aD tå,duftens oin.
Starar pd, åkrarna trippct omkring,
skcitot-no, skratta, d,t rakt ingentinga.

Vitludna aidena spriinga sitt skal,
höngen ao koppar och, gull
lysa frå,n buskac" aa ha,ssel och al,
örter ur rnarkernas mull
und,rand,e lgfta sitL blomögas frans,
bli.ga mot hitnmelens bld,a fajans.

Vårliga oindarna aiinslas med, allt,
luften med trdna,tl iir miingd,,
jäsanÅe safternas l,i,aand,e salt
sjuda i skog och, iingd.
Hum,lor och bin tumkt graakna k4ng,
bromsar.na brumma, och konta lå sting.

Allt iir förtrollat, ett under har skett,
liusrnod,et taknar pd, nytt,
Vinterlcglt blod brusar å,ter hett,
sorgen för gliidjen ltar flgtt.
Littet och hiirleken sluta förbund,.
Gliid'dig natur i bebådelsens stund,!

Spe/monsb^rerr.
Högt ärade redaktören för ,,Ifemby;gden',, herr Ernst

Granham,rnar.
Då jag, eller rättare sagt vår son, helt nyligen som

gåva av riksspelrnan öst fick oss tillsänd en av honorn
komponerad enkel minnesruna iiver vår bortgångne vän,
riksspelmannen A. Eriksson i Ärila, föll det oss,i tan_
karna, att vi borde tillsända redajktionen densamrrna, ifall
den befanas lämplig att intagas i ,,Hernbygden,,. Vid

i denna tidskrift, som
hans. spelmansgärning,

na lilla vackra hyllning,
ytterligare befåista och

höja kärl.eken och förståelsen för vår folkmusik och akt_
ningeu. f,ör dess utövarel dessa bygdens självländ.a, enkla
mga lik*.toItt framstående konshrärer.

Även framg:iLr härav hur önskvärt d,et är, att spelmän
såväl inm ett landskap som inom hela landet stä i för-
bindelse red varandra, och det sker ju ibäst genom att
Iäsa ocä shders sernma tidning. ,,HenJbygden,, år för-
medtalen av våra iatressen och blir rred- varje dag vår
allfuera svtåIhe vän- Därför överlämna i nu denna
lilla toostafdse, vilkrn ej behiiver återsändas, då origi_
nalet finoes tuer-

Eskil.sturr da tl agil 192,5. Högakturriagsfullt
E, A. Olsson.

Waldemar

w
Wahlöö.

tare sig för att efter en hofs, som ha.n flllkrokade i alla
möjliga och omöjtiga fasoner, utforska veui den sköna
okända kunde vana, men trots hans åsnesparkar och skarl_
lerormsslingring, kängur:uhopp och spindella,5rpnirlg m, m,
kom han lika litet till klarhet rned Li.lrlvalltrollet som de
andra.

Det, var inten§vt mör}ct octr regrrade, ffren som,de flesta

,som knutade, utan wildwest+nän, cowboys, indiraner o. s.
v. Ett pa,r föreställde den danska prinse noch hans ame_
rikanska brud.

Så blev det kafferast, storrnål igenn förplåi,gnad. på lo.
gen, brudparots skåI, då de dricka upp rungdomen och bii_
ras i guJlstol, sarnt tiII siist den dra.ns, då kronan dansades
av bruden. Flickorna dansade ri ning, bruden står med
förbundna ögon och så nappar hon i en av flickorta; denr
hon träffar blir först gift. Nu var turen sbor, ty den
som blev nappad ä,r förlovad mqd en av socl«rens ståL

ligaste kad.r. Ift Uev det pojkarnas tur att utföra sam_

gummer, så alt he höll på att ramla omkull. Den träf_
fade var o ry de Fgsta i ringen,

samt avltrtning,
lades och hru:ra_
var deru-a trev_

TiIl ö€d€r :6r spelnannen, som ledde dransen på logen,
må säga+ alt sten han bilats hem, gick han genast till
sitt a,ftde.

sffi på # dård- Deras stamträd förl ra sig i urgrå
foratid-

Ja, lrc fo&et bing Kalvsjön, trollen i bergen och må
tomtelycka alltid f<ilja de nygifta!

(8.T.) GaD
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Cål nyckel§arpan be)ålJo sin
gomla plols-

En uadjan lill upplöndsko spe/mcin oc§
upplandsk ungdom au A. \X/adman.

Folkmusiken har i Uppland undel clet sista årtiondet
varit föremåI för' ett urycket djupgåendc intlesse.

Välanordnade spelmanstävlingar i U,ppsala ha av 1är-
domsstadens spetsar r.ned förståelse lett till goda resultat.

Kunde det då tyckas för'mätet, om en rös ute i bygden
något be,*ör ämnet, men när' intrycken samla sig och det
så att säga rör ens hjär'tesak, så ha dessa ::ader rent av
tl'ungit sig flam.

Det kan icke fördöljas, att folkrnusiken alltjämt om-
värves av många falor. Dlagspelet anklagades föru sorn

huvudfienden, det hal nu fått en mäktig bundsförvant i
grammofonen. Det kan ju ha sitt särskilda intresss i
avlägsna bygder', att genor-n denna i och för sig genialiska
uppfinning kur,na elhålla någon föreställning on t. ex.

en opelasångares plestationer'. Men det rgår här sour i
en del andra fa1l, när en kritiklös alimänlhet stäIles i
val -- det blir o,ftast den dåliga sinaken som får överta-
get. Gramnr,ofonen går som ett jämnande strykbr'äde
över landet, tryckande på varje provinsiell egenart. Spei-
manstävlingarnas 'uppryckande inverkau på inånga håII
är dock glädjande. Hur pass var.aktig denna pånyttfd>
delse är, ko,rnmer framtiden att visa. Det kan ju tyckas
att fiolen bör äga någorlunda bärig&ret, under svåra kr:i-
ser. Med nyckelharpan däremot, om rllan frånräknar den

nyfikenhet, som första anblicken av dbtta instlur-uenl
plägar franr,kalla, är för,hållandet helt annollunda. Pe
olika sätt har man söikt förklara, hur r:yckelharpan fått
sitt namn. En del ha kallat knafralna, tangenterna, för
nycklar och ,sökt härledningen däri. AnCra åter ha hän-
visat till harpans långa stämskruvar cch benärnnt cless::

för nycklar.
Jag vil Iej påverka till någon för'hasiad slutsats, men

det torde vara nindre bekant, att speirtän för'r i tiden
begagnade en sär'skild nyckel, som -rattes på stäu.lskr.u-

varna, när* halpan skulle stäntmas. En på :-ur rid m1-ckei

berömd spelmari, sergeant Söderstedi i Tierp, B1-ss-Cailes

sarntida, använde lid sämlnandet av sin harpa en :ådan
nyckel. U,pp,giften är efter nedskrivarens far{ar. som

kände väl till Sijdetstedt. S., som hade ett oroligt tem-
perament, var, för att låna ett uttrl'gl( av r:eda-}rtör'

AIb. Psilander om samme man, ett "geni på harpa". llan
dog sedan för egen hand vid Ullfors bruk 1847' Byss-

Calles dödsår.

Vi tämna nu gammal historia. - En vädjan till er,
nordupplänningar och andra från orter, där harpan va-
rit bofast: omsluten detta instrument allt fortfarande
rned något av den tillgiventrret de gamla hyse för densam-

rna! Den har: slöjdats i stugorna ooh från släktled till
sliiktled i folkets liv hjälpt till att lätta mödan under-

stlävsamma dagals id, och spelmännen ha förstått att
behandla harpans strängar så, att åhörarna r:örts till tå-
rar'. Sådant skämtas icke bort.

Då 'harpan har sådana anol, 'bör' deb kännas som en

plikt att väl vårda och förvalta det ar:v cle gamla ofter-
ld.rrnat, men icke så att konsten betr:aktas solr 'en antikvi-
tet, utan den bör ännu kunna blorrastra och skjuta nya
skott.

J onas SIco g lunrl, Skansen s ny ck ell t arlt s1t eku" e.

Man får ju icke begära för myoket av detta instru-
ment med dess starka begr'änsnirrg på tonlägen, Nyckel-
harpan har där:igenom koil,mit på etl plan för sig ooh

cle melodier, som sett dagen på densamlna, äro av en sär-

egen alt, rlen icke därftir mindre värdefulla. För nyc-
kelharpans vänner torde det betralrtas som rena för'fallet,

clå man på harpan föredrar slagdängeri:relodierna för da-

gen. Varken instrumentet eller sp'elmannen kornmer i så-

,dana fall till sin rätt. Haraan har sin så att säga klas-

siska repertoar, byggd på den gamla glunden! Den räc-

ker. Det finns för närvarande ingen bättre gr"undskola

för unga harp'spelsämnen än en åter-gån'g till den gamla,

Bys,s-Calles ooh andras. Vid tävlingarna, i U'ppsala var
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'det veteranerna som förlänade glans åt nyckelharpspelet.
Något som också är lätt förklarligt elter det iägervall,
vari spelet råkat sedan flera tiotal år, önskligt vor,3, orn
därför: de få, ,som sitta inne med de geimla äkta tagen,
ville betlita sig om att överflytta ,sin konst på en 1'ngre
generation. Begr.erppet spela nyokelharla är åtminstone
för nor:dupplänningar något helt anna'E än ett nödhjä]p-
ligt frarntragglande av melodierna. Bla,rrd annat är stråk-
föringen någonting som på intet vis får förväxlas med
fiolens,

Nu kan rnot dessa synpunkter riktas arunärl«ringen,
att harpspelet ändä skulle få nå.got gammalt och förlegat
över sig, rnen ingalunda bör så bli fallet. Harpmusiken
kan på den gamla grunden i goda händer alltjämt' ut-
veoklas och skickligheten höjas. Mästerskapet vinkar åt
alla. ,Huru en av Byss-Calles lärjungar', den sedan som
skicklig spelman ansedde EIin i Tierp, såg saken fram-
går av hans yttrande: "De ä skräp till spetrman, som inte
själv kan sätta ihop en polska om de krdper."

Ett ord till de unga oeh framför allt till de något för-
sigkomaa: ar.beta flitigt, hav sträng självkritik! LäSg
ej det ytliga berömmet mer på hjärtat, än att speknans-
hrumöre hålles friskt. IMånga som ägt arilag ha stäckt sin
bana blott därigenom, att de för tidigt trott sig vara
fär:diga.

Vallonel vid u,ppländsLJra brruk och arrnorstädes, ätt1in-
gar av de släkten, som till våra landa.mären m,edfört
grundstommen till vår nuvarande nyckelharrpa, sluten er
tillsammans och bilden närmast den ring, som aktar på
att gammal god sedvänja håiles i ära. Gören vad I kun-
nen för goda spelnaäns fostran oc,h låten nyckelharpan
behålla sin gamla plats vid de upplänCska br'ukens mid-
somrnardanser. Bibringen det unga släktet förståelse för
den vackra stämning, ,som vilar därö'v-er, och lären dem

rätt uppskatta det musikaliska värde, som en h:,nrtrak-
tens rnelodi äger framför den lätt glörndc visan för dagen.

c--rc'--\- l

Sorundo oc) sorun doborno genom liderno
Au Kyrkofierde Andeel

diskrat och diinrpat sila in genom fönstret. Få kyrkor
på landet skapa en sådan stämning sonr. vår. Det är cn
glädje att få tillbedja här', det är ett privilegium att få
predika här.

Om kyrkans åIder tvl-ta de lärda, men att hennes äId-
sta del daterar sig från 1100-talet tord,: vara fastslaget.
Även henaes hlctoria sammanhänger med rtre två stora
gårdarnas och deras inn€hayzlre. \'Iäl til'Ikom d'et första
templet eller den äl&rta C:len av detta genon allmogens
frivilliga offer- llen på 1400-talet utvidgades kyrkan
på bekmtnad av medlemmar av Folkungaätten, som då
innehade både Fålhäs och Fituna. Kyrkan omnämnes
sa tidigt som 1282 i vissa handlingar.

,Sedan §-rkans allra första tid ha gårdarnas inn:ftrava-
re ihågkommit henne med dyrbara skänker och konstför"e'
måI. Flera av dessa äro nu borta. Jag tänJ<er då sär-
skitt pä de 1'Eterst dyrbara nattvardskärlen, sotn bort-
stulos natten till den 2 nov. 1848. Bland det gamla, dyr-
bara, som ännu finnes kvan, nämner jag våra gamla,
värd:fulla paramenta, av vilka korkåpan är den ur konst-
historisk synpunlrt värdef ulilaste, I ju'skron crna, kruc ifixen,
bilderna och tavlorna. AIlt debta är gåvor, vilJ<a visa,
att dessa ätter och slälrter iirrnmade för Guds hus,

Valifrån det värdefulla altarskåpet nr,ed en framstäIl-
ning av den Hetrige Andes utgjutanrd,g över apostlarna
jämte 12 helgonbilder kommit, har icke kunnat utrönas.
Möjligen är det ett krigsbyte, möjligen en gåva från
Fållnds eller Fituna.

Predikstolen, som claterar sig från 1667 och av konst-
kännarre högb skattas, skänlrtes av frihellinnan Fleming
till Djursnäs och Fållnäs. Varif,rån den av professor
Curman sa högt värder:ade Mariabilden kom'm,it är höljt i
dunkel.

Men varför dröja vid allt detta konstrika och vackra i
vår kyrka? Mina kunskaper på detta område äro för

(Foc^ts. frd.n föreg. n:r.)
Men Per Nirl,så han va inte lessen för de han. Så va

de förstå gångerr han ,skulle ge ,sej i kast rne fiendri.
Han satt på hästen sin rne värja i handi, å visste inte
rilrti.gt hur han sliutl" bärä sej åt. Men bäst de va så

kom en väldier påJhake dängandle på e black häst me

sabeln i vädri å gay te'n e sittopp öler stålhatten. Hatten
hö1,1, siom lyckä va, men Per Nitrså vart arg han, å demrmä

så lrögg han te på]haken me värja si, å Per Nilså va
ettervärng han, för han drog te nerifrån och oppåter, å
så skar han åv både l<äkremmen å halsen på påIhaken,
så han damp å hästen, å 1åg där å gapä. De tyclate kun-
gen å alla d'i andra ,mä för rexten, va ett karatag, å så
fick han heta Frirnodig, å kungen gav honom ett helt
he,rnmän för te hjälpä opp rustlhålle me, å de behövrde

*ran aldri betalä kr.onpängär för. Men nu tyctrcte kungen
så rnycke om'en, att han vi,lle aldri sl,äppe'n ifrrån sej,,

utan d'ä tijvä aderton år, innan han kom hem igen..."
Nu följer en lång historia hur han kom hem igen, hmr

han red in i kyrkan och fram till altaret i full nrrnCr::
ring, rnitt under gud,stjänsten, hur förändrad han var',
och att ingen vågade tillta"la honom för hans helgerån
för att han "va så go vän rne kungen", men det rnåste
vi förbigå.

Om rishögen på Fröl'unda malm, orrn stenblocken på
Torps malm, om domarringar och gravkummel skurlle cn
hel del sägner kunna berättas, men det får anstå.

VIL Kyrkan.
So,rundabornas klenod, oc&r ögonsten har alJ,tid varit,

och, jag hoppas, tiII stor del är vår vackra kyrka. Vi
;b&töva j,u inte ta,la om för främlingen, att den är vacker
och vördnadsbjudande. .Alla se dr:rt, alla enkänna det.
Hefuedomen med de rnån:ga rninnena talar sitt eget väl-
,taliga ,språk, särslcilt kanske en ,solig dag, då en hel del
av det oskattbara och vackra belyses av solstrålarna, som

I



I

I
/

+

ytliga och min penna för trubbig, Vi vänta att mästaren,
profe,ssol Roosval, snart nog skall beskriva det för' oss.

De många glavhäIlarna vi trampa på i vår. kyr-ka, cl.e

urånga vapensköldarna, föt'evigande fler.a av vårt lancls
för'nämsta ättel och släkter:, ej rninst det enaståend: Fle-
mingska enitafiet, vittna om, att här .ir.rte blott bott
ättlingar: av dessa slälrt,er eller att cle var.it inbesläktad--
r-ned dem, utan att dr också velat prl4cla Guds hus ucrl
sina sköldar och vapen.

De:sa minnesmärken äro på sitt sätt ett stycke kultur'-
histolia, son minne:: crn gamla tider, De vittna ochså om
hul när'a förbunden vår kyrka ät' rreil kulturen i dess
olika skeden, även orn d: ej kunna sägas bidr.aga något
till höjande av andakten.

Vi, som se dem söndag eftel söndag, fä-<:a o.-. .j -.ä
mycket vicl den-r, men f rämlin gai', -.är-rkilt krltut'lt:-tcr':-.k:
intr.esserach,ta gär'na cleI av dc:it och sök::5,3: ci--.-r

runor.
Låt o.:s till ,.i--t förfi1-tta os-. eri hund::a år .:llbaia i

tiden. Bygden lig.'eel ciå sonl nu tlis-.al: och t'ager i .-ir
för'sor-mralsklud. På vägalna fr'än noll och söCel ko:r:-
ma helgdagskläCda sockenbor', äkande, r'idanCe och gåen-
de, alla klädda i sina fär'grika dr'äkter'. Ut: på vägarna
linglar strömrren av foll<. AlIa äro på väg till Gud-. hus.
Valför'ir.rte? Det är ju söndag, Helrens dag. Val skull,-
folket vara cm inte i kyrkan på clen dagen? Det ligger
l-relg i luften, det är: helg i sinn,:na. Allvarstunga ,xh
värdiga skrida de fram mot målet. StiIIa och anCäktiga
träda de in genom poltarna tilI kyrkogården. Und:r-
d,en djupa,ste vördnad gå de in i templet. Kvinnorna sätte
sig pä den vänstra och männen på clen ,hög.-a sidan. D-
böja sig alla ned till tyst bön. I)et är en Her:ren behaglig
syn att se dessa allvarliga människor i sina färgrika dläk-
ter i kyrkan; det är färg och ton cch andakt i hannoni.
Fylld är' kyr-kan till sista plats.

Or:gelns f,ong1 
- 

redan då hade Scr:unda kyrka ett or-
g:Ivell< 

- blusa fram under- de höga valven. Den vit-
hårige kyrkcherden träder inför altaret. Jublande sjunga
de en bönepsahn; de ltundo sjunga, de gamla SolunCr-
borna.

Guclstjänsten förIöper son nu ungefär:. An'däktigf lyss-
na de till oldei. Inga rnen och inga orn hön:s från pr.:-
dikstolen. Så talal Hclren Eder Gud, säger herden, och
ir-renigheten tal emct oldet som ett ord från Gud.

Fyllda av allvarliga tankar och med ökad kraft iåga
de ut ur t,:mplet, när gudstjänsten är' slut.

Därute träffa de släkt, vännel och bekanta. Man var

mera ett i-ned varandra på den tid,en än nu, därför att
ilan kände varandla bättr.e och träffades oftare. Kyrkan
val den stola för"eningslänken.

Om den slags r:ligiositet, som besjätade Sor-undabor:na
något senare, kan följande händelse vara ett belägg på.

Eld hade brutit ut på Torps malm under. pågåen:de
gudstjänst. Bud sänd.es till kyrkan. Klocl<aren går upp
i prodikstolen cch viskar till prästen. Denn:r for:tsätter
lugrrt sin predikan. Folket, utonr ett par av socknens
för't-roendemän, sitta kvar i lugn och rc. Låt skogen
blinna! Vi sitta i Her:rens hur och höra Guds ord. Natt-
vardsgång firas. Inte en nattvardsgäst reser på sig.
Skulle man öv:t'ge sakramentet för att sIäcka elilen på
rnah.nen? Nej, nej, det vore att göra sig skyldig till synd
pä Hellens lekamen och blod.

När' gud,stjänsten är' slut tåga alla med prästen i spet-
-.en till elden och släcka den.

S:nale tiders barn le åt en sådan händelse. Jag ler
inte alls. Jag bara önskar mig tillbaka ett hundra år i
,:den för' att mötas av en sådan djup religiös känsla.

Så hal jag då tagit El uppn.rärksamhet i an,språk allt
:ör' iänge, nren materialet är- så omåttligt och min kär-
-=k till det gainla och lelgjutna är så stalk, att jag villc
i-i,l detta 

- kanske de,t encla av sitt slag 
- tillfällr: hålla

Eier' Iival så länge sorn u-röjligt. Solundabor - unga
ocir gar.nla, infödingal och utbölingar, av skilda politiska
cch leligiö-.a åsikter 

- 
yi [n en bygd att vara stolta

örer'. r-i l:a att vala tacksamma n'Lot det kärnfolk, s,cm

när b5ggt och bctt undel många århundraden.
B5gCens natur är' väl i stola drag densamma don valit

i alla tider. llen d:t folk som här' albo'uat, kärnpat, IiCit,
.egrat e11e,- b)ivit be-;eg,*ade har- drck gjort bygden till
'r-ad den är' kultulellt. Vad den är i sit,t va::dande och
r-ad den skall bli i flamtiden, det kon-rmer os,s alla vid,
tr det är: vi sorn nu sätta mär'k:n för framtiden. Ska
ri för'sämra den kulturellb, molaliska och andligt, eller
ska vi föi"bättra den? Vi l.ra att välja.

Hundra år från nu skal1 det inåhända filas en hen-
b1gdsfest i Sorunda. Vad skall då föredr:agshållaren
kunna säga om vår tid, cm oss?

1Iå vi hjäIpas åt att rensa tcrt cn del av vår'a olatcr
cch svagheter, må vi lära oss handla som män och l<vin-
ncl av fi':jdad stam, och nlå kärleken till hembygd och
fosterland aldrig förkolnzr, må clen gudsföitröstan, den
gamn-raldags from,het, sonr ibesjälade våra fäd,er, bli vår
inle »ränniskas plydnad.

Leve Sorunda! Gud välsiEne Soluncla!

Hembg

Sknrs rtrs bäglnft --,
irtst §en plnts surr hrist liinrpnr sig f.;r 6frr,t

mr§lcmmtrr. .5m,i cnsliil§u runr fär slutnn sii[[:rkrp.
06utt trnffc. (5rri§§rråfflur. llltusik §ngl. 5,:50-Je 
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TilLuöro sdngore HI:I 
.,

Här'nrecl bedja vi få ureddela, att
direktol rru-sices d:r. Hugo -{lft'6n
välvilligt åtagit sig fast dir.igent-rkap
för: sat-ntliga köier inom Slenska
Ungdornslingen.

Detta synner:ligen goda föt'r.är'v av
sångledare, varigenonr vår.t föi'b'und
lyckas få Svet'iges kanske fräruste
körledale till för'ste förbundsdii'igent,
ä," i och för' sig själv något synner-
ligen glädjande och torde sporra va1.-
je till Ringen ansluten sång'kör att
få r-ned allt flera körer. ,sonr medlem-
rnar i vårt föi'bunC.

För'dcnskull voi'e det synnelligen
önskvärt, att så många körer som
möjligt anrnälde sig och besökte son.r-
rnarens stora bygdcundomsstämma i
Tranås den 7, 8 och 9 aug., varest
cle då kunna få gör'a en per,sonlig be-
kantskap ruecl d:r' Alfven, vilken -sotn

Södrn Vi prii.stgrird, tnc bygdenuseuttL i Trttnd,s. Irtt'iges'r'i,1 S .-

komnrcl rtt -.- :.. . r. -r. . :

Till ledning för :rn.ka-:.:-:-: --.-

notel till de sånger', :o:. :t: -'- -

tagna å prrograrninet, ja -.-- ,. =-,= =
följande:

1. Heli dig, älskade \:- : :--- --
i Svenska Skolkvartctter)

2. Djupt i havet (cl:o).
3. Nu vilja vi bcgl-nn: t.:. .:. -- . -

dans; Vi ska' ställa ul- .:- - - ---.-'
rlatrs. (I)essa två sangel' :;:.:: .- :

cle-.sa tlagar' å Hovnru:il.:l:r.r-r- : --

Calelius förlag, Stockhol:-.I
l. Uti vår' hage, riär' r'är:. i, .- -....'

(finnes å t'örlag Emil Cal.e--:;.. S:,-'-.--
holur).

5. Och hör' du unga I)oti. r i:c r.

ti. Sveliges {laggrL (finnes a : :-'...=
Abr'. Hilsch, Stookholm).

Alla köi'cl ombtdjas go.i1..:-:i:)i:
lekviiera behövliga notel r:.11t'; -.ni.--
last ä ovannär'nnda för'lag. Tr-,-i.i -'

ha en del av cle sålgsanriingar'. r:.'-

:- - --=--.-,:-:::re gjolcies i våi' föt,sta
.:-:'-: i:.r. gätt slu: å för'ut åbelopa-
-.. - i. ;q. r':]i'fcir alla. notel häclanef-
i: ' :olcie be-.tälla: å ovannämnda
: _ -a..1.

I iörhoppning om att pelsonligen
:a tr'äffzrs vid bygcleungd'onrsstäm-
,....n i Tlanås och om -stol tillsl,ut-

:-.-n3.- till Svenska Ungdon-rslingen till
--rrlron:211)lt fl.oturna, för Ringens äclla
x'ir upphöjda syften sanrt n.red till-
iin-.kan om fastale samnranlänkning
r'-cllan ungdom, sotn str'äval eftet att
iiir'ädla sig själva, bjuda vi Eder ett
r':.r'nrt välkonrmen till Tranås.

Stockhohri och Tranås den 17 aplil
_ ,2;.

Ktu.t. BclirulJc,
oi'lif. i Svenska llngdourslingln,

adr'. StockhoLn.

Elis Kagön,
ordf. i SmåIands-östelgötlands

Henbygdsling:, ach'. Tlanås,
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En kurs i garula sl'enska folkdan-
ser hal valit anor.dnad av Småland

-östelgötiands herrrbygdsring samt
Diö och Älmhults folkdanslag. Kur-
sen, i vilk:n äveu deltagit onrbud
från Ljung;by, Urshult, Hovmans-
torp och Ingel,stad, har pågått i Diö
den 17, 18 och 19 april samt i Äjm-
hult den 20. Kursledaren, styckjun-
kare Axel ös,terberg, Jönköping, har.
förstått att icke allenast på ett för-
träffligi sätt inöva danserna, utan
han har också givit deltagarna del av
den kärl:k till de gamla vackra all-
mogedanserna, sol1l besjälar honom
sjäIv. Musiken har skötts på ett

förträffligr -rätf, av hell Sundkvist
fr'ån Tranå-.. Ån:alet deltagare har
valit ornkring 4tJ. Bland större dan-
sel' sot11 inövat.: n.rå nämnas: östgö-
tapolska, Yästgötauoi:ka, Skånsk ka-
drilj, Hallandskadrilj, Väva vadmal,
Skr'älåt, Skördedansen. Fr.yksdals-
polska, Fjä1lnäspc1.ka, Trekarlspol-
ska, Finsk Sappc. Schottis m. fl.
Dessutom ha san--tliga sr.:n-.ka pal-
dansel inövats.

Kursen har säkerligen i hög grad
bidragit till att i olten -<prida kän-
nedom om och kärlek till våra gamla
vackra svenska foikdanser..

Kursdeltognt"e i Diö.

Folkdanskurs i Diö ocD Elmsull.

den korta tid, som övningarna på-
gått, och även det förhållandet, att
ingen instr.uktör bitr'ätt utan aIIt le-
tades till rätta efter gällande anvis-
ningar, har man inte ord nog att
uttr;roka sin berönur:else över lag:ts
prestationer. Däl var: smidighet och
turer och glupperingal gingo ledigt.
Men de garirla folkdans€rna dansas
inte i frack eller smoking; de skola
dansas i gamla folkdräkter'. D:t var
en ståilig och färgglad syn, då de
nio paren folkdansztre i värendsdräk-
ter med spelmannen i spetsen tågade
in på al'enan. Genast val man i
stämning. Inlednirrgen gjor.des rned
kiappedansen, ooh så följde östgöta-
polska, blekingen och hallandskadrilj.
Hrr Al,mgren och Lindberg utförde
oxdansen ocXr hr och fru Åberg trä-
skodansen, slående riktiga trurnvirv-
iar med träskorna. Publiken var för-
tjust och applåderade.

Mbd stort bifall rnottogs även "Vä-
::endsflickornas" sångnummel: Eöd
lyser stugan, och Flickorna från
Srråland, sj,ungna nred den hänförel-
se, som de endast kunna sjungas av
flickor i Småland.

På söndagen spelades ,:n teater.pjäs
och Diö n.rusikkår, skötte dansr.nusi-
ken. Festen tolde säkert ha tillfört
Diö folkdanslag ett gott netto.

Cehå.

Litteratur"
Stro1'er, av Sven Kjets6n, ät' en Ii-

ten förtjusande samling tankal i
diktform. De olika, ibland rätt ran-
kekrävande sa;ker, som förekormna
där, lämnar en icke oberörd från re-
flektioner'. Skönt, att det i de,ssa me-
kaniseringstider är nu kan ska,pas
någonting tankeväckande och till-
fredsställande för stilla stunder i li-
vet. Det är helgdaplsaftons- ooh söl-
dagseftermiddagsstämning i boken,
som skänker en ro och lugn.

Saenska Allmogens Liu, 8:dje häf.-
tet, är nu utkomnrct odh i liktret med
de föregående häftena ofantligt vär-
defullt för hembygdsvännen ocftr folk-
livsforskaren, Ingen, vare sig gam-
mal eller ung, i våra Ied, bör under-
läta att köpa denna billiga men dyr-
bara lärobok.

Diö folkdanslag.

'Folkdons-
Frisk och levnadsglad ungd,lom har

deu std.rise t'oat att taga sig en sväng-
om; och intet ont i ,det. Men inte
behöver man där.för. bära sig åt som
svarta regelfolk! I våra mång{hun-
draririga folklekar och folkdanser ha
vi ett kultural'!- alr oskattbart värde.
Att dessa gamia dansel alltmer:a sy-
nes komma åter tii.i hedels, är väI
icke att beiralita son.r blott och bart
en moden-vck. Det nyvaknade intres-

set hör nog samlltal med en fördju-
pad hombygdskänsla.

Inom en av våra livaktigare hetn-
bygdsföreningar, Cen i Stenbrotrrult
som bär: vår stole l,inn6s namn, har
under vintern ett folkdanslag konF
mit i verksamhet. övningarna, sorn
varit förlagda till Uranias lokaler i
I)iö, hava letts av kontorist Åher.g
ooh lärare Lindberg, Diö, med fruar.
Offentlig uppvisning gavs på lörda-
gen och söndagen. Med hänsyn till
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Iufördode sranor,
Ett upTtskalcande nidingsclåd, har

lapporterats till Eskilstuna-Kurir.en.
Ett svanpar har under flera år häc-
kat i ån st-uax ovanför Eskilstuna
stads vattenverk vid Ilyndevad och
varit till stor glädje för ortsbefolk-
ningen, Trrots att rrågra slynglar un-
der fjolåret berövad,e svanarna deras
fem nyfödda ungar, konmo syanal:-
na i år tillba,ka till den gamla qrlat-
sen, där de *räckade på nytt. Det ha-
de nu gått så långb, att honan ruva-
de på ett ägg, ooh de kringboende
glad'de sig på egna och svanarnas
vägnar för att de sistnämnda nu
skultre få ersättning för vad de för-
lorade under fjolåret.

De vackra fåglarnas trohet rnot
Hyrrdevad har emellertid illa belG
nats av en ännu störr"e niding än
fjolårets. På långfredagsmorgonen
voro svanarna försvunna, oc,h de ha
sedan ,ej stått att upptäcka i ån.
Natten före nämnda dag hörd,es ernel-
Iertid bösskott i trakten, ocrh däri ser
man förklaringen till svanarnas för-
svinnande. De ha troligen skjutits,
vilket inte endast är ,ett n,iclingsdåd,
utan även ett brott, emedan svanen
är fridlyst i Sörmland.

,Det synes som om arbetet för na-
turskydd torde behöva brodare bas
bland våra ungdomsklubbar. Vi bö-
ra ej blott dansa och spela, utan vi
må även predika hembygdens u.van-
gelium, så det både synes cch hdres.
Må alla föreningar, som tillhöra Sv.
Ungd,omsringen, liviigt arbeta för
hembygdsskydd i aila avseenden. I
samband härmed få vi upplysa om,
att även ekorrarna börja försvinna
från våra bygder på grund av okyn-
nesjakt. Likaså börja våra mera
sällsynta vilda blommor att bli ännu
sällsyntare; detta på grund av db4
vanvettiga botaniska jakten. Varje
skolpojke skall samla alla växter ute
i naturen och lägga i herbarium, som
sedan skall stå glömda i en skn:tbb
elier på en damrnig vind,

Trots skolornas och museisarnlin-
gar:nas överfyllnad med tusentals
cxemplar av varje art, skall ändLock

blomsterskövlingen fortsätta varje år
av varje lärov:rkspojke. Och [ran
nöjer sig inte med bara blomman,
utan han skall äveu ha loten. Man

tänker även crfrivilligt på samland€t
av alla kulturföremål, som bygderna
rensas på, för att plyda villaherr-
skapens tanrlburer och museernas
samlingar, F4ån skåp,, stolar, kistor,
våggmålningd? och kyrkoinredningar
till milstolparr och sbugor går sarn-
lar€rrr'urmen och ]andsorten får i ut-
byte oljei,ryckstavloi av kejsare ocrr

kungar, grarnmofoner, radioantenner,
fabriksmöbler och imitationer av
herrskapskläder samt jazz oc}r artdra
dårskaper.

:}

Här nedan ha vi ett fär-.kt beyis
på "riv-ihjä1"-lusten hos mänaiskol i
19:de seklet. Allt ariåste diidas, allt
måste "rivas ihjäl".

Orrjokl i songkammoren.
I lördags morse överra,.kades fa-

miljen B. Backlund, Söredsta" FjälI-
sjösil, av att en orre kom och häl-
sade på i ,sovrurnpgf, innen trraa
'kommit ur säng'. Orren, -rom icke
alls föreföIl vara generad ior -=itr
tidiga besök, hade praktiserat §g in
genom ett fönster till rummer intill
och varifrån dörren till -sorrrct
stod öppen. Någon särdeh ga€-
vänlighet ,blev ernellertid icke orsa
föremål för. Sedau familjen häm-r
tig från 'förbluffelsen' yidtog en rnlld
jakt inne i sängkarurnaren ocä m en
stund greps intkräktaren och ftrpc=
sades till de sälla jakirnarkerna-

Det är intg förutan att vi srmdr-
folket i dessa tral<ter, där så -*ore
möjligheter förefinrtas för att -:strf-
fa sig 'vilt' till söndagsbordcr Esr
skall man f. ö. tillä.rnpa jatt*aagpn
i sådant fall? Är rnånne orrm äsEa
lagligen skyddad i sängkammaneo?
Om inte så mås'"e det ovillkorliga
vara en s. k. lucka i lag:n-

Riksdagsnrän, motionera (xn !F
forrnering i förevarande hän--sde
nedan tid är!"

Så långt tidningeri. Torde det inte
vara lämpligt att även upplssa f+.
miljen Backlund on: att rätten att
dijda en vilsegången mämirakr, som
kommer in i en bostad, är firbju-
det och ett litet oslryldigt djur, sm
kanske varit jagat av andra faror
och där'för trott sig fin:ra s§dd ho-.

människor, även har rättigher att få

skydd och hjälp i stället för att bli
än värre jagad och tiil sist diidad.

lskall tri behöva ha förbud på allt
för att kunna vala 0ryggliga män-
niskor? Skall vi ej kunna fostra os,s

till rättänkande, goda och förstån-
diga människor utan tvång, bojor
och lagparagrafer i allt? frågar

E. G-r.

Göteborgskrefsen
AV S.U.F.B.

TiIl Red. au "Hernbggderu".

Kretsen avhöll sitt årssamnnanträ-
de måndagen den 2 mars. TilI sam-
manträdet hade endast kallats samt-
liga föreningarnas ornibud för år
1924 sarnt de för innevarande år ut-
sedda ornbuden, vilka nästan rnan-
grant infunnit sig.

Styrelsens års- och revisionsberäL
telser föredrogos och godkändes, Av-
gående s€kreteraren föredrog en av
honom gjort sammanställning av
si-ffror och uppgift:r, hämtade ur de

ti[ distriki€t anslulDa föreningarnas
rapport€r, och torde dessa giva en
DåS,ot så Ear klar uppfattning om de

rill di-<rfttet anslutna föreningarnas
arä6e under det gångna året, såväI
irm som utom staden ävensom r.esp.

fioraingars sbyrktdörhållanden ocrh

eohmiJra resurser'.
Ilistrilriets rnedlemsantal uppgick

Tid årets slmt (31 dec. 1924) till
sanmaniagt 257 per:soner, eller:

aktiva: 101 damer, 104 herrar, till-
sarrmans 205; passiva: 22 da.rneq' 30

h:rrar, tillsammans 52.

Dessa äro fördelade på de sev tiII
distrilrtet anslutna föreningarna så-
lunda:
Göieborgs nationaldanssällskap 41
'Wictoria folkdanslag 47

National folkdanslag 23

Säter folkdanslag 33

S. G. U. folkdanslag 48

Götefoorgs folkdansgille 65

Distriktets medlemsantal har, om

Gillets passiva medlemmar ej med-
tåha-q, minskats rned tillsarnmans 80

personer. Orsaken till denna nume-
rärrrinskning torde i första han'd

ku:oaa hänföras till styrelsens åtgärd
att upplösa och ur distliktets matri-
tel avföra fyla av de anslutna före-
niagarna nämligen folkdanslagen
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Västgöten (f. d. Folkbildrringshem-
rnets foltkdanslag), Manhem, Allmo-
gegillet samt Mölridals folkdanslag,
vilka samtliga på grund av ekono-
miska wårigheter, dels omöjligheten
att anskaffa lärnp)iga lokaler ej sa-
go sig i stånd till att fortsätta sin
verksamhet. De till dessa r:rpplösta
föreningar anslutna medlemmarna
uppmanades inträda som medlernmar
i de verksamma sällskapen, vilken
uppmauing i de flesta fall följdes.

Distriktsstyrelsel har under ål:t
haft ett flertal vi},tiga frågor att
handlägga och besluta i. Förnämsta
av 'dessa torde väl vara lokalfrågan.
Som alltid tillförene möta folkdan-
sarna inom distriktet här en av sina
tnest svårlösta frågrcr. Lämpliga lo-
kaler till moderat hyressurruna äro
nästan omöjliga att anskaffa. Samt-
liga skol- och gyrnnastiksalar äro
upptagna a! Lingför{bundets glzn-
nastikavdelningar. Andra lokaler,
som möjligen skulle kunna användas,
äro för jämnan upptagna arr alla de
mångfaldiga jazz- oct, shirnrnyklub-
bar som finnas inrom vårt samhälle.
Dessa äro ju i ckonomiskt avseende
bra rnycket bättre trottade än vad fal-
let är vis ä vis folkdanslagen, ity att
de personer som bitit.s atr jazzfltgarr
inte sky några som helst kostnader,
bara "dom Lär ,jompa jazz" 

- ocll^
detta veta lokalirurehavarna om, För
att inom en snar rframtid kunna få
en Iiisning av denna lokalfräga, fram-
fördes förslag om extra uttaxering
per medlem och mäuad. Enighet mel-
lan föreningarna kunde dooJr icke
ernäs, varför frågan vid sistförflut-
na sanunanträde måste avskrivas t. v.

Initiativ har även från styrelsens
sida tagits för ernående av en sam-
rnanslutning mellen de till distriktet
anslutna spelrnänneu, vilkas antal f.
n. uppgår till omkr'ing 20. Spelmän-
nen sj,älva synas vara s]'nnerli,gen
intresserade för frågan, varför re-
sultat och förverkligande av för.sla-
get tor.de yara att vånta.

Studiecirkeln har även legat sty-
relsen varmt om hjärtat och ett fler-
tal ansatser hava gjorts för att få en
sådan till stånd. Medlemmarna själ-
va tycks emellertid inte hava så myc-
ket intresse för denna art av vår
ver."ksarnhet, varför frågan torde få
vila ännu en liten tid framåt.

Några ,stiirre uppvisningar cller
propagandatillställnirgar har distrik-
tets styrelse ej ansett sig böra göra,
främst i anledning av framförda ön-
skemål från föreningarnas sida om
att dylika tillställnirigar överlåtas på
den eller de för'eningar, son därför
vilja engagera sig.

FolkdanssäIlskapen inom kretsen
hava vid flera olika tillfäIlen var för
sig anor'dnat sttirre och mindre pro-
pagandauppvisningar såväl inom som
utom staden. Föis, och främst bör
väl här kunna nän:nas de båda all-
mogeaftnarna i C-örcborgs Konsert-
hus, vilka rönte en synnerlig livlig
anslutning från alimänihetens sida.
Dessutom har dyl:ka uppvisningar i
samband med sång och spelmanslå-
tar anordnats i såväI Garnla Latin-
som Realläroverket. Folkdansarna
hava även haft nöjer att få visa de
gamla vackra wenska danserna vid
den stora amerilaristf,esten på resi-
denset samt vid er av Anglo-Swedish
Societys större fe-dligteter å Träd-
gårdsföreningen och inie att förglöm-
ma de upprepade uppvisringarna av
folikdanser och speharslåtar å Lis-
sebergs nöjesfält.

Sammanlagda antalet folkoans-
uppvi§ninrgar inom staden utg6res av
47 st..

Flera av distriktets föreningar ha-
va såväl under sor,mar- som vinter-
månaderna besökt orterna rlärrnast
Götebong och där grvis uppvisningar,
icke blott av folkdånser utan järrwäl
av fol,lrvisor och spelmanslåtar, var-
vid de båda Göteborgsspelrnännen

"tSpel-OlIe" och "Fryksdals-Lasse"
varit trogna följeslagare. Följande
platser hava besöIrts: Varbarg, Fal-
kenberg, Kungsbacka, Ud evalla,
Lysekil, Kungälv, Marstrand, Lerurn
m. fI. Intresset bland allmänheten
har alltid visat sig vara lika stort
vart man kommit och man Kan i det-
ta sarnmanharg uttala ett tack för
den goda hjälp och stora tillmötesgå-
end,e som tidningalna överallt Etit
komma till synes.

Sammanlagda antalet uppvisnin-
gar utom Göteborg uppgå till inalles
48 st..

I de flesta fall torde resp. auan-
görer hava gjort större eller ndndre
ekonomiska förtjänster, vilket även
kom.m-.r till s1'nes i de till distrikts-

styrelsen meddelad,: siffrorna angå-
ende resp. föreningar,s ekonomiska
ställning vid 1924 ärs slut. Sålunda
finnes det föreningar inom distrik-
tet, vars tillgångar' vid årets slut
uppgingo till över 4,000 kr. En sam-
manställning av för,eningarnas sam-
manlagda kontanta tillgångar vid
årets slut visar att folkdansarna in-
om distriktet sammanlagt disponera
över 7,500 kronor kontant, härav on-
kring 1,200 kronor utgörande gemen-
samma distriktsmeclel.

I styrelsens ber:ättelse omnämnes
7923 års kongresskommitt6 i sam-
band med denna konrmitt6s räkenska-
per för kongressen. Räkenskaperna
tillsarnrnans med lr:visorernas utlå-
tande hava först under senare delen
av dec. månad tillstäIlts styrelsen,
varför kommittdn först vid omnåmn-
da tid kunnat upplösas och entledi-
gas'

TilI styrelseledamöter i distrikts-
styrelsen valdes föijande personer:

Herr Aryid Arrdersson, Ekenäs,
Götebolg 9; herr Erik Lindow, 3:e
Långgatan, Götebctg; herr Selmer
Gustafsson, Nordenskiöldsgatan 6,

Göteborg.
Distriktets adre;s åt hädanefter

"Göteborgs Distrikt av S. U. F. B."
Göteborg 1.

$embygdskursen i
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1925.
För att riktigt så att säga kornma

på traven, fär författaren till rr,edan-

stående först tala om, att detta icke
är någon så kallad rötmånadshistoria
med stor,sjiiodjur eller dylikt, utan e'tt
rned sanningen fullkomligt överens-
stäm,rnande kapitel, vil,ket väl icke
helt, ock delvis, lär betvivlas av Iä-
sarer själv, Det må medgivas att
det låter litet underligt att ungdon.I
i närvarande tid kan roa sig utan
boxning, jazz ocr,' andra moderna un-
derligheter och finna sig till rätta i
naburen.

Alltså: vi Yoro trenne "levnadsgla-
da" ynglingar mellan 20 ocJr 50 år,
som av Fortuna eller någon av de

andra gudinnorna gynnades av för-
månen att få göra en triPP nedåt
Västgrgötland, närmare bestämt Lid-
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l<öping. Där pågingo nämligen, om-
kring och undel pingsten, hembygds-
kur.ser, anordnade av Västgöta nation
i Uppsala. För att sätta en ungdom-
Iigt festlig pr.ägel på de olika momen-
ten och göra progr,ammet onrväxlan-
de, uppdrogs åt ett folkdansrlag, sam-
mansatt av studerande ungdomal
nred bekanta, att svara för uppvis-
ningar"na av de trevliga gamla folk-
danset'na under eller: i samband med
omnämnda kulser. och föreläsningar'.

Efter en dryg nattresa n.red tåg å
både breda och smala banor uppen-
barade sig Gunnar. W,ennelbergs
barndornsstad, där vi blevo i-nottag'na
av vår'a vär'dar, vilka tydligen åda-
galagt stor otnsol:g. om att vår' vistel-
se i den gamla residensstaden skulle
bliva så anplenäm som möjligt. Väd-
ret såg litet hotfullt ut på morgonen,
men så småningom under dagens lopp
blev det strålande sclsken och värme
med endast en svalkande vindpust då
oclr då utifrån den böljande Vänern,

Min vän E. och jag, vilka skulle
sörja för musiken, samlade nu "ihop"
oss tillsamrnans med de övr.iga till-
hörande folkdanslaget och inkvarte-
rades i en skola, vilken iordning-
ställts och gjorts disponibel för vår.
r'åkning. Efter några tirrmars vila
repetelades en del danser., ty dagen
d,ärpå skulle vi uppträda offentligt.

Pingstafton, den :stor.a dagen, var
inne. Under flygand: vimplar. och
klingande feio.- matscher.ade r,i åstad
till den närbelägna" Ågåi'dsskogen,
åtföljda av nufikna och intr.esser.ade
Lidköpingsbor'. Länets hövding hed-
lade aftonens tillställning ured sin
närvalo och snart dansad.es daldans,
gottlandskadrilj, västgötapolska m fl.
till synbarlig tillfredsställelse för' de
talriika åskådarna. Under pauser-na
tnellan tvenne företir:ag (orn Wenner-
berg och orn landskapet) voro de vå-
ra åter på benen, varefter. hemfär-
den till nattkvar:teret begynte, också
med lnusdk.

Påföljande dag gjordes utflykt titl
Kinnekulle, där vi från utsilrbstornet
beskådade den mångbesjungna Vä-
nern rled dess vita segel ooh skog-
klädda trrohirar, en i sanning storsla-
gen upplevel,se och anblick. Ett styc-
ke nedanför utsiktstornet repeterades
åter några danser, var.efter hela föl-
jet satte sig i rörelse nedåt turirstho-

teilet ,där ett dyrt förvärvat kaffe
smakade oss härligt.

Nöjda och belåtna rned vår dag
uppsökte vi den närbelägna järn-
vägsstationen där vi, i väntan på
ånghästen med bihang, förvånade de
väntande resenärerna med trekarls-
polka och oxdans. Snat't äro vi in-
-stuvade i en kup6 f. v. b. till vårt
tillfälliga henr, däi' vi senate sovo
skönt i våra bäddar.

Annandagen plöjde ångarrn ,'Eos',

Vänerns böljor, ntedför.ande såsom
Iast ett kolli folkdansare med vid-
hängande spelmän samt flera kollin
vanliga människor, s. k. lustresande,
med adressort Leckö slott. En här-
lig resa, flera, flera gradel val-tnt
solsken, en lätt bris och idel glada
människoansikten. En och en halv
tirnme senare och vi vor.o fr.amue
vid den medeltida bor.gen. b1-ggri på
1100-talet. Här gjolda vi o-.s hern-
mastadda. De som önskade. fingo
under fil. lic. Södelbelgs salåunniga
cicer-onskap göra bekantskap n:eci en
del av borgens inre, medan de ör-r:ga
snrakade den ljuva vila en g:'ö:: gr.ä:-
matta kan elbjuda. NIedförda =r:tir'-
gåsal konlmo så simåning,onl ir.a:.r. oci--

verkade som balsam på knotar,i.e rr:a-
gal'. Aldrig ha väl folkdan-.are r'rån
Uppsala (n'röjligen under. Ph:lochor-us
tid) uppträtt på denna plar-. förr'än
nu. Publiken visatle sig ock--.å r-nyc-
ket förstående, men snar-c skulle vår
båt kasta loss, varför vi nr.d en liss
saknacl måste läir-rna detra joldiska
paladis, livligt a'r,winkade ar- de kvar'-
valande människorna, yal.ay en del
kommit ända från Göteborg. Flera
sånger sjöngos, då det kastades loss
för vår sista dags vistelse i Väster-
göt1and.

Ilorgonen därpå sågo vi från tå-
get det sista av Lidköping försvinna
för' vår'a ögon för att kvar.lämna ett
djupt, vackcl minne, kanhända för
hela livet.

.Innocensen, en dansorden
med gamlo onol

Eftel någi'a år's mellanlum kom-
mer Innoc:nsen enligt tiltkännagi-
vande för: någon tid sedan att rned
en Iysande ba1 åter göra sig påmind
om sin tillvaro, Stilleståndet i dess

verksamhet har naturligtvis orsakats
av krigs- och krisåren, men nu har
styrelsen arLsett tiden vara inne för
firandet av en högtidsdag i de gamla
formerna. Beslutet här'om kom ner
säkerligen att omfattas med livligt
intresse och skänka festen stor an-
slutning. Dans:n intager ju i våra
dagar den främsta platsen inom för-
ströelselivet, och att få dansa i kung-
lighetens glans är säkerligen en fr.es-
telse, som trots den demokratiska
tidsandan skall sätta de dansanta
kraftelna i särskild rörelse. Medan
förberedelserna här'till göras och i
synnelhet i toaletthänseende torde
m,Edföra omfattande anstalter för att
vad darnerna vidkommer tillgodose
modets fordringar på magerhet och
nakenhet, kan det vara av intresse
att även ägna Iitet uppmärksamhet
åt otdens historia, Denna är nämli-
gen både gammal och vacker, ty In-
noo3nsen -qtiftades redan år 1765, och
undel tidelnas lopp har or.den bland
sina ledamöter läknat så gott son-t

ailt vad Stockholnr med bitr'äde ay
nänga lanCsottel och en mängd her'-
r'e:äten hart att upprisa i avseende
pa hög san$ällsställning, skönhet och
elegan-..

Då Innocensen stiftades, stod det
stockholmska ordensväsendet i rikt
flol. Flimurare-, Timmermans- och
Coldinuordnama hade naturalis,erats
och samlat talrika medlemrnar för
sina rned religion, mysticism och hög-
tidliga ceremonier förbundna syften.
Ett flertal med idrotter syssland,r
samfund och sällskap voro i livlig
verksamilret, och på sådana med hu-
.rudsakligen bacchanaliska sysselsätt-
ningar var det ej heller någon blist.
Men även dansen stod under den se-

nane frithetstiden och det gustarian-
slha tidevarvet i hög kuls. Operarnas-
kerader omväxlade med balel i Bo11-

huset och assernbler pä Bör'sen. -Å.r

1760,stiftades Amalanterolden. sonl
var ett slags pånyttfödelse a'r- drctl-
ning Kristinas förnäma old:n, men
i början av utpr'äglat bolgerlig pr'ä-
gel, för att med tiden bli ganska aris-
tokratisk och av många an--e-. för'-
nämligare än den fem ål senare bil-
dade Innocensen. Initiatiltagarna
till denna voro översten, sedelmsra
fältmarskalken baron Bernt Otto
Stackelbelg och Anders Hedenberg,
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den flanrstående läkaren och arkia-
tern, som blev oldens för.sbe stolrnäs-
tare. Denna befattning innehades
under de närmast följande decennier-
na av den ryktbare och vittre Nils
von Rosenstein, statsrådet friherre
Gustaf Fredrik Åkerhielm och över-
stekammalherren gleve M. Lewen-
Lraupt, Bland stor.mästare i nyare
tid rnå nämnas överhovjägrirästaren
Victol Ankarcrona.

Innocencsn san-unanträdde först
ooh hade sina festel på Piperska Mu-
ren, som ägdes av Amaranterorden,
och sedermera liksom denna i. \-y'est-
manska huset vid Dr:ottninggatan,
och där'efter på Bör'sen, som sett en
Iång serie Innocencebalel gå av sta-
peln. Högtid'sdagen firades för.r all-
tid den 7 november, sorn var or.dens
stiftelsedag, men har seder-rnera van-
ligen hållits på nyåret eller under
årets första månader, då societetsli-
vet i Stockholm pulserar kraftigast.
Jämte några förberedande ceremoni-
er med reception av nya medlemmal
o. s. v. utgöre,s underhålinin,gen av
,dans, och Innocencen tycks aldrig till-
lika, som var fallet med Amaranten,
ha sysslat med vitterhet och oratio-
ner'. IIen sä ingick ju också i Ama-
rantens ulsprungliga uppgifter att
verka till "Ailmaktens ära och med
sådana gör'omåI, som icke kunde miss-
haga det Allseend: ögat". Alldeles
främmande för' övelsinnliga intressen
tor-de dock ej Innocencen i sin und-
domstid ha varit. Anders Hedenberg,

den förste stormdstar':n, stod nämli-
gen såsom livmediku-- den ordensl'ur-
mande hertig Carl nära, och att han
ej fuilständigt uppgick i dansen, där-
om vittnal bland anr:at, att han syss-
lade med undersökningat- av bastar-
der rnellan kaniner cch höns. Det är
ju icke uteslutet, ait han fann på-
minnelser om dessa intressanta va-
relser i den blokiga skala människor
av bägge könen, som under: hans egid
och i oskyldighetens tecken dansade
på gamla Piperska Jlur'"n.

C, F,

På den sökro sidon
Följande histolia är'kanske inte i

alla delar varken sann eller ny. Vi
ha emellertid saxat den ur en tidning,
och då vårt kretsför'bund r'ätrorar idel
envisa ,smålänningar och kungliga
östgötar, så våga vi citera som följer:

Det har berättats, att en värrnlän-
ning en gång kom till himmelrikets
port, där den hederlige Petrus satt
och småsov. Han vaknad,e upp när
värmlänningen stod bledvid honom.
På förfråga"n vem han var, fick Pet-
rus nöjaktigt svar'. På förfrågan
vad han viile, sade värmlänningen
helt ogenerat: Jag rill dit in.

- Tråkigt, för'färligt tråkigt, sade
Petlus, men det går' ej för sig.

- Varför inte?

- Fullt, alldeles överfullt hus.

- Men, sade värmlänningen, vad

är det då för folk ni har där inne?

Petrus satte tummarna i västens
ar:mhåI och svarade med ett ytterst
tillfredssällande leende :

-- Smålänningal och kungliga öst-
götar, Gu' vale lov!

Historien förmäIer ej vart värm-
länningen tog vägen, men många ha
sina anrngar.

*

Smålänningarna hacle tloligen snott
sig in bakvägen.
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Violinskola
av A, Julin, lättfattlis lärobok i
violinspelning [ör dem som på
egen hand vilja lära sig; spela
violin, Innehåll: Grundregler,
Skalor, Melodiska övoinsssLyc-
ken lllustrationer samt ut!örlis

grcpptabell.

Pris endast Kr. 3:-

Refttierz från

A. Th. Nilssons Musikhandel
Norrköping

Ptislpranl mtt 30 öre i lrimörlp
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?)o.Iro texti[ier
0Segcin pPouep

Ostgötadro-[tenna
Gneufiga ocf 3itti9a.

, ?)to[;n6gggepe a

1' B Nor-landsg, S:c:<r-
Telefoner: 3O323 - \ -a?a

v

l/erkstad for stråkinstrument.
Ny bygg n ade r o c h rep a rat io n e r.
Forsä/jning av gam/a och nya
violiner, stråkar, strängar m. m.

123 Folkvisor från Svenskfinland
at. föt blandad ftil. K,. i: -

"Visor från Svenskfinland"
li oisor lill gamla allmoge!ålar.

"Folkvisor från Svenskfinland"
l2 folftaisor: I0 h:iften ä Kr. l:-

arr. fil solosång och piano.

"Budkaveln"
Brages tidskrift för folklivsforskning
Fgrt j2-sidiga nummer årligen Kr. 2: pr årg.

erhållcs gencm

BRA6E5 KA}ISLI
Helsinslors Boulevarden 7.

HEMBYGDENS
PRENUMERATIONSPRISER

Helt år ... kr.4:80
Halvt år. . . ,, 2:60
Kvartal ... ,, l:50
Lösnummer ,, 0:40

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

Stockholm 50.

Tidningen ulllommer 12 gånger om åtel.
I den mån utrymmct tillåter det, omfarrår
tidningen iven aktuella saker. men kommer
framförallt att utgivas som landskapsnum-
mer, omfattande f"lkmusik, hemslöjd, hem-
bygdrvård, folkdans m m sämt förbunds-
meddelanden från de olika sektionerna.
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EN VACKER BOK TILL ETT BILLIGT PR/S/
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SVENSKA ALLMOGEDRÄKTER
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Varcnda dräb-ti;i::-, :- .:z:'an: ,7;mhål!en, och sdrsftill beröm
måste ögnas d;lc.'':.;::::;r--e med derus ongiaande ao snilt,
sömrnar, broderie'. :-9:'"-an m. m." (L. L-n i ldun.)
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