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HURU INTE FöDD I HÄLSINGLAND, räknar jag
mig dock såsom hälsinge. Som ung pojke drog jag
med mina föräldrar dit, där har jag gått i skola, dess
nation har jag tillhört i Upsala, därifrån har jag fått
några av mina bästa vänner. och i dess mull sover min alrra
bästa r'än
- min fader den er-iga sömnen. Litet karg och stor-

vulen är dess natur, och -så äro ock hälsingarna själr.a. kanske ej så
lätta att få till vänner, men när man en gång fönärvat deras
vänskap, håller den i både goda och onda tider; det är åtminstone
min erfarenhet. Så gläder det mig särskilt, att den rörelse , med
vilken jag med starka och djupa band är fästad, och vilken jag
tror i vår tid har en så stor och betydelsefull uppgift att fyila
bland ungdomen, velat ägna min hemtrakt detta nummer. För
dem, som vilja syssla med svensk hembygdsvård och söka
skapa på nytt en sund svensk ungdomsrörelse, finnes det mycket
att taga vara på däruppe. Själv kan jag inte giva alla mina
vänner bland folkdansarna ett bättre och ärligare menat råd än
att snarast möjligt ,dra åt Hälsinglandr.
Stockholm

Kurt

i maj 1922

Belfrage.
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IDA CAWE LL : B LUIVIE NTHAL.
(DELSBOSTTNTAN).
AR skall väl sleven vara om inre
i grytan, säger ert gammalt ordspråk, och var skall man väl finna
vår högt värderade och ärade srinta
om icke bland allt annar förnämligt och
storartat från hennes förtrollande hembygd
Hälsingland- Härstammande lrån gamla
aktade hälsingesläkrer är hon i alla av"seenden en ståtlig representant för ert sunt och
kärnsvenskt tolk. Därtör sätra vi henne
också på flörsta sidan i varr Hälsingenummer.
Bland Hälsinglands många fåmsrående
..

söner och döttrar

är

r-äl lStintan, bland

alltid glans ör.er hälsingebygden, därför äro
också hälsingarna medräri; srolra över )sin

av Bror Hillgren. Men ej blotr derra arbete
har utgått ur hennes hand utan även en hel

massa bidrag till diverse publikationer, för
att nu inte tala om hennes egen bok, vilken
är som en lrisk fläkt hemmäilrån och njur_
bar för alla människor i alla åldrar. I kul_
turhistoriskt och ernografiskt avseende äro

såväl hennes berätrelser som skrivna arberen
av högt verenskapligr värde.
Liksom så mångi andra framstående förmågor har hon också råkar att bliva miss_
tolkad. Det har hänr, art mindre intelligent
folk har fartat henne såsom »tokrolis». vilket omdöme hon fick av en person e-n gang.
Vår stinra »rokrolig» ? Nei, det var" föi
barocktl Hade jag"varit haisinge och ,slag
i tutenr, skulle jag vid det tillfället svarat:
hon blev väl der, när hon var rolig för
tokar.
firad,
ej
minst
då
hon lyllde sitt
.halvsekel,
$fc.ket
har hon dessurom att giadla sig
åt äran av arr vara korad till hedeisledamot
av-Gästrike-Hälsinge narion. Mänga vackra
ord talades vid detta tilllälle, ej hinsr av
ärkebiskopen, som bland annar sade: art
srinran ver bland de hälsinqar, \'xrs stamfäder räknade mvcket gamli- anor fran hälsingebl'gden, i r-ars jord de slagir djupa rörter.
och i vars kultur de giorr stora insarser.

Solsken, glädje

trevliga texren tilI dessa sagoliknande bilder
av by och bygdefolk, konsrnärligt utförda

oifr

helgdagsstämning

s-prider hon omkring sig, r,ar hon kommer,
därlör har hon också fått sig beredd en sror

plats

Arbrå kvrka.

i

alla äkra svenska hjärran.

E. G-r.
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Klockstapeln

i

Delsbo.

Gammal bondgård

i

Delsbo.

Strömnesjön,
Delsbo.

Avasjön, Delsbo.

Per Stabbe, 800-årig

tall

i

Norrbo.

Fäbodar vid
Svartvallen, Delsbo.
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skildring, so;i ri ;a::
och välkänd hätsingesläkt, är en goft 'cer.is
Nredanstående utmerkta

uttryck, är'en om man får skåda den

i

fiärran,

KAR, kräftor och adelsmän gå icke
norr om Dalälven,, säger ett gammalt ordstäv, som nog Iitet var
torde känna till, och vill därmed
sägas, att om visserligen nordanlanden av
ett ogunstigt öde undfårt färre gåvor än
sunnanlanden, vadan kampen för tillvaron
i de förra blivir hårdare, så ha dock i
stället nordanlandens inbyggare kunnat leva
under friare förhållanden än sina bröder
söderut. Detta har givetvis även satt sin
prägel på befolkningen, som ännu i dag i
Dalarne och Norrland och då i all synnerhet i Hälsingland är mer självmedveten och
stolt i känslan av sitt oberoende sedan
urminnes tider av någon härskande herremannaklass än sydsvenskarne. Visserligen
torde industrien ha »tärtr mycket på der som
gammalt och hederligr varit, men de äkta
bönderna äro ännu i denna dag, vad de
fordom varit, besjälade av stark känsla flör
frihet och flör det gamla och hävdvunna. Man
behöver icke vistas Iänge i Hälsingland lör
afi fä ett starkt inrryck av beflolkningens

burgenher i mareriellt och gedigenhet i andligt
hänseende. Hälsingeallmogens sråtliga gamia
timrade gårdar, tillragna i väldiga mårr, kring-

byggda och med konstnärligt ursmyckade
broar och dörrar, ofrast rödmålade och med
vita knutar, ibland dock med de grova timmerstockarne enbart tjärade och brynta av solen,
göra ett starkt intryck och vittna gotr om
befolkningens sinne för det storslagna och
gedigna. Lägg så härtill den underbarr vackra
naturen, vari de stå inramade, hagar av
de vackraste hängbjörkar, som minna om
det täcka Sörmland, väldiga skogar av fur
och gran, som tydligt tälja en, arr man kommit till landet norr om Ödmården, i forntid
stigmännens paradis, djärva » klintar» och
»klackar», som vid horisonten te sig likt blå
drömslöjor, mäktiga älvar med skummande
florsar och fall, stora och små sjöar i oändlighet, sä förstår man, att det storslagna landskapet med dess både kärva och Ieende
natur är väl värt att ses och studeras, liksom
ock dess äktsvenska befolkning, som har
något så ståtligt och tilltalande hos sig, männen
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hänf<irande vackra nejd Iiigger den virr-

I

gästfrihet, för kort sagr hans gedigenhet och
storvulenhet Ty gedigenhet och\toryulen_
llel ar någor, som man med skäl kan säga om
hälsingar i allmänhet och då icke minit om
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för livet: väldiga, svarta skogar, inramande
glittrande sjöar och tjärnar i hundradetal,
leende dalkjusor med fagra björkhagar, pampiga bondgårdar i äkta hälsingestil bland
grönskande ängar och böljande linåkrar, de
stora, blå Dellarne, sagoblå som den över
dem välvande himlen, lugna åsar och djärva
klackar, som blåna i f;ärran, och som tyckas
sväva Iikt drömslöjor kring den trolska nejden,
utgörande en lör länge sedan slocknad krater.
(irirtl i.Icrl-sti, (nurrrelrr IIiilsingegirr(lcns [,rrnthrrshitllsskola).

tuellt de utslag av svartsjuka

(säledes en

temperamentssak, som undandrager sig blodlattigt flolks bedömande), vilka ibland komma

till synes, men i samma veva kunna lned
god smak och utan synnerlig reaktion låta sig
serveras notiser om rånmord, våldtäkt eller
dylikt från övriga Sverige. Ty temperament
är något, som hälsingar fått mer av än övriga
svenskar, och givet är då, art livet ibland
tager sig något hetare urtryck hos dem än hos
andra mer flegmatiska och sävliga svenskar.
För den som ha[r det tvivelaktiga röjet atr
något vistas bland den av storsradens dekadenskultur nter eller mindre anqripna och
andligen ganska urvarrnade belolkningen i
Stockholms närher, är der upplriskande och
vederkvickande arr färdas i Hälsingland och
lära känna dess vakna och intelligenra befolk-

ning. Man kommer i beröring med

en

gammal hederlig, äkra allmogekuhur, säregen
och allt mer fängslande, ju mer man tränger
den inpå och förstår den. Dct slår emot en
en doft av näver och björklöv, av kåda och
tjära, som kanske sricker något litet i näsan
på den mer eller rnindre ytlige stadsbon, men
som dock har sin outsägliga charme för dem,

som älska det traditionellt hävdvunna, och
som känna sitt hjärra slå i harmoni med
all den mystik, som alltid utsrrålar flrån en
fager natur. Det är något storslaget såväl
hos belolkningen som hos landskapet.
Att Hälsingland hör till våra mesr inrressanta och rikaste landskap iflråga om gedigen
allmogekultur är ett faktum, som icke kan
förbigås med tystnad. Likasä, att det är eu
av våra allra vackraste landskap, ehuru dock
så föga känt (så bra kan det ock vara i
betraktande av den korruption, som tyvärr
åtlöljer en alltlör stor turisrström, och vilken
gudskelov ännu icke nått Hälsingland). Den
som någon gång stått på det sägenomspunna
Blaxås och blickat ur över den storslagna
nejden, över vilken man kan skåda nio mil
ät alla håll med blotta ögar, har err minne

Och hur vacker är icke en tågresa från
till Delsbo, och att då, när man
passerat tunnlarne vid rKlockarsvedia», helt
Hudiksvall

plötsligt befinna sig vid Södra Dellens r,äldiga
vattenspegel och runtom vid horisonten
skönja blånande berg, ibland djärva i sin
stolta resning mot skyn, ibland mjuka och
böljeliknande i linjerna. Det är en tavla av
oförliknelig skönhet, som svårligen låter sig
beskrivas. Den måste ses. För dellbon och
övriga hälsingar därikring är denna dal det
vackraste, Gud skapat; inga sjöar äro såsom
Dellarne med de blånande bergen likt en krans
omramande dem, med deras outgrundliga djup
och deras så tätt skiltande kynnen, som göra
dem än mer trolska, och de vid både sjöar
och berg lästa egendomliga sägnerna, som göra
till art stärka banden mellan folket och den
lagra bvgden.

sitr

Här leva ännu gamla lätar kvar, sprittande

lårar i'ör fiol och vemodiga locklårar för
när'erlur och fingerpipa, latar som söka sin

like i skönhet och poesi, trolska

gamla

hälsingepolskor, r,emodsfulla gånglåtar och
pampiga brudmarscher, som,From-Oller,
,Hult-Kläppen», »Bytt-Lasser, »Lif-Anders,
och andra gamla hälsingespelmän skapat,
och som utöva en icke mindre stark dragningskralt på ett [ör skönhet och det säregna
känsligt sinne, än det fagra landskapet och
dess gedigna befolkning göra.
Det är ett lagert land, de blånande bergens,
de trolska sjöarnes och de böljande linlältens
solglänsta sagoland. . .

Dellen, Sommarbris.
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4.,,HelgmåIsklodran klingar öfver DeIIenI
Oktoberkvällsstämning från Hälsingland.
Helge Sandberg.

Tiinligen'lång'samt, mildt oih_§ll
Sång.
f'f-

1. Helg-mäls-hlockan klin-gar öf - ver Del-len, Och i af - ton- da-g'er Häl-sing-fj1åJ-len
2. Helg-mäls*lo-ckan klin-gar öf-ver Del-len, Vec-kans släp i lu-gna lör-dag+kvällen
3. Helg-måls-kloekan klin-gar öf -ver Del-len, Rö - da glin-dra ru-tor - na i tjäl-len.

Piano.

- na rundtom-kring den
Rin - ges ut af hen - nes
E - mot sol somsuu,l-dar

fag-ne

sjö,

stil - la bud.
västernsrand.

- ran ly - ser, hvitblandviss-na
hur spa-nan-de än ö - rat
Och vid si - sta sla - get si - sta

Fjär

och

Gu- Ia fry-sa . björ-kär- na i dun-gen;
na i sined-jan re - dan tyst-nat,
Of - ver Bladrsås tät-nor af - ton-dim-man

Sli§ - gor -

Mel - Iän g'ra-nar'-na ok - to - ber - snö
Dall - rar öf - ver våg blott mal-nrensljud.
kys - ser drö-jan-de den fag-ra strand.

.MWL*;
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HELSINGESTÄMMORNA.
ELSI N GESTÄMMoRNA, skTiveT
ärkebiskop Nathan Söderblom i
en »Midsommarridning» utgiven av
Hudiksvallsposren lgl3, äio ju av
ylgt datum, men deras anor srräckä sig
Iängre tillbaka än några tradirioner och
urkunder. När naturen ger ljuvliga och
grall? uttryck åt sin glädje, ha människorna
av ålder fröjdats med.
Solens vårarbete blir
flortare färdigt i sydligare länder. För irali-

enska flolklivet

och
naturkänslan är påsken
vad midsommar är hos

Ier, som ingen

i

rige. Man har

rerisk

fördomsfrihet.
Sekterisk, i den meningen kan man vara
ur3n att höra rill någon s. k. sekt. Och
(,

Sve-

m:l;r kan rillhöra en
av de s. k. sekterna
uI3n 3iI Yara )sekterisk, i den meningen).
De se-x punkterna äro
iörsr o:h främsr religio:er. r'idare flosterl:rJer, så kampen mot
superier och därmed

den

känslan, att nu äro vi

komna
punkt.
innehåll
tider frå

ga minnen, som lvftat
dem ur narurliver 'upp

på uppenbarelsehistoriens och det inre livets
plan. Men deras plats

i

naturens

förbundna sedliga och
so:iala skador och, i
den män det varit möj-

är är ej

ligi arr med föredrag
och kurser tillgodo

heller för religionen
likgiltig. Den klimatiska olikheten utgör
en av förklaringarna

till att

se bildningssrrävander,

samt, icke minst, musiken, så väl den som
urövas av modernt ut-

söderns folk

icke fira någon mid-

sommar, här

tän-

kande människa lär
kunna rata, om hon
icke bekajas av sek-

oss, Här i Tyskland,
där iag nu riltfä ligrvis
befinner mig lekamligen, motsvarar närmast pingsten i folkmedvetandet vår midsommarstämning

Till det uråldriga och rill det kristet religiösa sälla sig i vår rid på midsommar en
del
.nyare srrävanden, som-helt naturligt söka
anslutning till de stora festerna. Fol-k samlas för nöje eller nytta eller lör båda.
Vad. Helsingestämlnorna vilja, är atr upplaga der värdelulla i de allr vanligare oih
brokigare midsommarmötena och ge åt det
i någon mån en fast
och värdig form. På
sitt program ha de därlör skrivit de sex punk-

i

Tysklq.r.O .J.rt Johannes Döparens dag ej ens med
röd sril i almanackån,
hllgdag är ej
- som
någor tal
medan vi i norden
göra så m"ycker
stass och- väsen av d, n dagen. Vi bli inte
klara att riktigr leka sommär förr. Men då.
Vad har då kyrkan att på den dasen be_
rätta? Om botpredikanren i öknen." Finns
det i hela högtidskalendern en verksam_
kontrast än den mel-

n och Döparen ?
agen

I

ses. Då öppnar

vilker

blicka.

människoögat

bildade konstnärer så-
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än hemslöjden. Intet har säkerligen kostat mer möda. Intet har skötts

rustningar. De ståtliga former, i vilka de
hittills anordnat§, kunna knappast komma i
fråga årligen. A andra sidan kan det icke
nekas, att inga Iuckor böra förekomma.
Midsommarflester firas ju med större eller
nrindre tillslutning vart'år i mer än en helsingebygd. Det är svårr arr se, varlör icke
helsingestämman årligen skulle kunna få
plats någonsrädes. Hittills har det snarare
varit flera om budet för var gång. Men
vore det inte skäl i att i regel nöja sig med
ett kortare program, uppt
midsommardagen. En så
skulle även en mindre ort I
sig på. Och det vore ju
denna vackra hembygdsfest vandrade ur
socken i socken även till de mer avsides
liggande orterna. Efrer råd och lägenhet
kunde då med vissa mellanrum helsingestämman tagas till i större mått.

glädjande

med mera kärlek och förstånd. Hemslöjdens
betydelse skali jag ej här söka teckna. Därtill saknar jag konrperens. Jag vill blott pä-

peka, art den jämre flolkmusiken ingår som
del i en helher av gagnerika och hoppfulla
strävanden, som kunna sammanlöras under
namner hembvgden. Åt hembygden ägnas
alltid err av talen. Och till srämmornas
önskemål hör att uppliva och ordna sådant
arbere, som avser ökad kännedom om hem-

Helsingestämmorna

II

ha kostat stora till-

NOROISKA MUSEET OCH FOLKDANSRINGEN.
Mellan Nordiska

rörelse har alla mina

Museet och folkdansintresset har alltid ett
livligt samarbete och
det bästa samförstånd

sympatier. » svenska

ägt

rum. Ur

Folkdansringens

'

samma

jordmän, ur vilken
Hazelli skapelse på
1870-talet växre fram,

» TilI
strid mot det odkta!»
vill jag fatta i dess vid-

eller

folkdräkrernas
förvanskning, utan nå-

Skansens vårfest

got vida mera och srör-

'Svenska Folkdansens
\rännerr, och på Skansen bildades år 1920 den livskraftiga, hela
vårt land omfattande ,Svenska Folkdansringen,.
Det är därför klart att denna

-

fri-

sträcktaste bemärkelS€, så att det icke
enbarr gäller srrid mot
de gamla dansarnas

spirade år 1880 det
upsaliensiska , Philochoros» och år 1893

vid

»

modiga Iösenord:

Stockholm

re: intressena, karaktären, livsuppflattnin-

6

gen!
- Detta Folkdansringens lösenord hör
bra ihop med Nordiska Museers: ,Känn dig
själv !,
juni 1922.
Gustaf Upmark.
Nordiska Museels styresman-
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FIOLSPELET

I

HALSINGLAND

Schenell.

Härdelin.

LAND alla krigare från

Hätsing-

i Karl XII:s krig,
är kaptenen Johan von Schwartz
land, som deltogo

den märkvärdigasre. Han var son
J. Svarr, som bodde vid Norsbron i Delsbo. Soldaten Svarr, som deltagit med urmärkelse i Karl XI:s krig, var
en god fiolist, men kom snarr att -över-

till

soldaten

ohan.

allen,

Genom att hälsingar låg

än här, än där, blevo

m

kringspridda och fingo an
t. ex. Karl XII:s [avorirp
,Knuss Olles livstycke, erc. På Gottland
Eg en sommar en kommendering hälsingar.
En flock hälsingpolskor btefi'o dä uppteiknade på noter av en organist. De som nu
spela de gamla polskorna bäst i dess rena
form äro Tore Härdelin från Delsbo och Hall

från Hassela. Den förre är

chef
adlad

Han är vår provins' Ole Bull, ty

r

hans gång-

låtar, polskor och marscher äro'de skönaste
vi äga i Hälsingland. Bäckens brus, sko-

kaptensson,

den andre är son till en soldar. r,. Schwartz'
stoft vilar vid Liesna Jankas sumpiga srränder, men han lever ibland oss hälsingar i

gens sus, fågelns sång, krearurens läten och

-skvalp ,sökre han återge. Därför
äro också
hans låtar så varierande. Även
krigarliv försökte han skildra i toner. T.
ex. »Benderpolskan, och rÖvergången av
Diina 1701r. Genom att Arbrå och Undersviks socknar. tillhörde hans kompaniområde,
vågornas

och från dessa socknar funnos mången soldat med gott tonsinne, kommo flera av u.
Schwartz yppersta låtar att leva kvar i dessa
bygder och bliva bevarade åt efltervärlden.

Att nämna äro t, ex. ,Vågsvallr, ,Bolleberger,
,Dellens uågor», »Delbokölenr, rSlagsmål
i kolkojan», ,Trollet i skäcktenr, »Trolldans-på kolbounen», »Björnpolskan o. s. v.
De flesta afl dessa spelas 'af Tulpans A.
Olsson i Alfta.

Från v. H. Vahlman och And. Olson.
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de toner han skapat. Därnäst kommer Löf
frän Vallsta, ävenledes soldatson, AIm, Norgren och D. Dahlsrröm från Delsbo samr
Lod6n lrån Fredriksflors.

K
sing
de
fejla

gammal

i

Häl_

sägorna, särskilt

ämna it<ict<liga
vad fallet vai i

kaliskt begåvade släkter. En sådan släkt

är Sjömyrasläkten i Delsbo. Av denna släkt

en massf

^::=: :',- enklare slag för brölloppen.
bonden klämde till, iåger
min sages;r::. :r ntåsre både gammal o1h
ung sno o:i :r:: :i lenen. Hans Ersson

Dä cien iI::;.:<e

i

det minnesrike H:g;: I Delsbo lglg och
började redan vid 6 trs eiCer ari sritva p3
fiolen för H. Ersson. \':: S:rs älder fiåk
han spela tillsammans rncl s::t :-l:isiare pa
ett storbröllop. \\,'. lärCe s:: s.j:n noler
grundligt och kom senare r-ic-=ll kcni:.ien_
dering i Stockholm atr erhalla Etl: s:u:ier
i musik. De gamla låtarna haoe h.:i ulptecknat på noter, men en eldsr'åda örsröiie
den_dyrbara samlingen och härigenoni haje
ett flertal av gammellåtar sjungii sin svane-

sång.

Ända från hedenhös hade Delsbo urntärkra

l3

stämda, och om en stund

en polska, som i skönhe
förut kunde. Flera av
moll och några i dur.
H. Ersson var der som spelade en polska,
som
nyss hade komponerat. De tego
^de att ej på något särt
väl för
såra de
båäa

skickliga spelmännen.
I Undersvik bodde en spelman, som hette
Olofl Jonsson (Jönsagubben). Han var född
1814 o^ch var _en spelman av hög rang. Då
han 1899 gick ur tiden, fanns äet ei och
annan, som kunde spela hans lårar.
From-Olle i Järlsö ägde samma rena reknik som »Jönsagubben,., men han hade därjämte en underbar makr arr fä en stark och
klingande ton i fiolen, sak samma om han
icke var der ringaste känd med insrrumentet. Många trodde därför arr From-Olle
kunde trolla. Der gick ock en sägen
.-en att
From-Olle och Stark-Pelle i Delsbo
hel
vecka varit varit vid Laforsen och där inhämtat sin sköna konsr. Säkert är att då
From-Olle andra gången var i Norge och
en kväll spelade på err torg i Tronähjem,
kom en lång herre, som ville fresta hans
fiol. From-Olle lämnade fiolen till främlingen, som knäppre på den och sade: »du
har srämt bra,, och sen spelade den långe
herrn en lår, som han kalLade för ,en järnr'ägsresa . Då han slutat och lämnat tillbaka fiolen ar From-Olle, sade han: ,Kom
,lll mig. där iag bor på gatan X,. FromOlle gick dir och nu fick han se och tala
vid Ole Bull, världens dåvarande srörste
fiolisr, och vad mera var, han fick lära en

sattes av honom på noter, men en hans
dorrer flörstorde alltihop. From-Olle var err
musikgeni av första klass. När From-Olle,
Fr. \(/alter, A. Abrahamsson, Falkarne och
A. Norling från Bjuråker srämde ihop, då
y?r det musik, som hette duga. Dei var
till sluret av 1860-taler, som folket levde
sitt glada musikliv och spelman var den,
som ledde glädjen på bröllop och slåtteröI.
Men från nämnda rid rill lB73 var det ett
utrotningskrig pä fiolspelmän i våra bygder.
Fiolmusiken blev då inregistrerad blairä de
svårare synderna
olspelet på dekadan
na
började med sina
de
gamla låtarna åter
ck
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vare vår ärkebiskop och musikern Sven
Kjellström har åtskilligt räddats undan förgängelsen.

" niif

Ljung från Delsbo, 72 är gammal,
och Karl Sved, 77 år gammal, återgåvo vid
Hälsingestämmans spelmanstävlingar många

av delsbolåtarna i dess rena form. Brö-

derna Bergqvist från Järlsö spelade flera
av v. Schwärtz' bästa polskor samt Karl
polska. Deras samspel var-utXII:s egen
-J. Forslin
är väl känd av alla helmärkt.
och rena spel. Han
sitt
vackra
singar tor

På finnstället Hästberg äro ett halvt dussin
fiolspelare. Abraham Abrahamsson från Tå,
som tävlade och vann första pris, är av en
gammaI spelmanssläkt. Hans [ar fölide oflta
From-Olld på utfärder. I tio släktled har
de varit musikaliska. From-Olles lar var
soldat och dehog med utmärkelse i 1788-90
ärs finska krig. Hans kompanichef hette
Gyltengam oci var skicklig fiolist. .Han
blöv svårt sårad i en batalj och lag länge
sjuk. Under denna hans sjukperiod lärde
hran From noter, som denne sedan i sin tur
lärde sonen, som kunde noter lörr än läsa i bok'

På Bollnäs fattiggård dog 1914 vid 86
års ålder en Rolist,-§om hette Anders Jansson, alias ,Vingel-Andersr. Han var ovanligt skicklig polskspelare, menltan.s polskor
fräAe hem§fä namn såsom , Fyrd jävulen,,
,Då fan. tog. ldnsman',
nJciu
etc. När han sPelade
,iHel
och liksom levde uPP i
sina
att det var Belse.bub
måuga,
musiken, trodde
som spelade, och skicklig som han-var, bidrog
han iöke litet till, att de frikyrkliga ansågo
honom som ett redskap i den ondes tjänst'
Hans bästa polskor och valser lPelades av
Marta Lindahl flrån Järflsö och E. Eriksson
från Arbrå, M. L. död 1915 och E. något
är senare. Båda i unga år. Komme nu
ur
J. v.

Hälsin
gingo,
hans

spe

efte

ike

vore honom troget.

-

toner än från forna dar
liuda där i skog och dal,
vilda som en storm Pä hav,
milda som en tår På grav.
Lyssnen då vänner

På

hånrländsk hundraårig sång,
l1'ssnen, ä[sketr, lären den'

sjung den, sjung den sjelve sen;

Fr. W. v. Walter.

lle Sc)tenelt l'råtz €-or7r)
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JON ERIK HALL.
I Hassela socken i Hälsingland mot Medelpadgränsen bakom den majestätiskt höga Luråsen bor en man, som heterJon Erik Hall.

Han äger ett skogshemman, liggande ganska isolerat vid den natursköna Hasselasjön;
han är således till yrket bonde
eller hemmansägare, men
han är också en spelman -av
Guds nåde. Du behöver blott

ett första pris och de saker han spelte hade
väckt uppseende hos prisnämnden, hur han
blev tillfrågad av Sven Kjellsröm, om han
inte hade nägra egna kompositioner också.
Den blyge Hall såg med sina blå ögon upp
på den frågande och svarade
»noj»,varpä han lämnade estra-

den. Jag stod strax intill och
bredvid mig en spelman från
Bergsjö; denne sade till mig:
»Hall säger han inte har några
egna låtar, men alla han spelat
i dag, har han hittat på själv.»
Från den stunden insåg jag, att
här hade vi en spelman som

höra de första stråkdragen
av låten och vet vad han

går för.

Allmogemusiken från Norra
Hälsingland skiljer sig rätr betydligt från den i Södra Hälsingland, som man betecknar
med namnet From-Olles-typ.
From-Olles låtar gå mesradels
i dur (ja, några mollsaker finnas
ju) och de flesta äro 16-delspofskor. From Olles marscher
gä också i dur och urmärka sig
för övrigt för en viss hurtighet,
påminnande i mångt och mycket
om militärmarscher. Helt annat
är förhållandet med låtarna hån
Norr-Hälsingland; de gå med
få undantag i moll. Månne det
J. E. Hall,
beror på naturen här uppe?
Man skulle vara frestad ro detta, när man
gör en resa från Dellarna och uppåt Hassela. Mörka skogar, syafia sjöar och tjärnar, flodliknande åar med vattenfall, med
ett ord en trakt obeskrivligt vack-er och
vild, det är vad man fär se, när man gör
den resan.
Sådant synes ha inspirerat Hultkläppen
och Dunder-Ante (avlidna storspelmän från
Hassela och Bergsjö; verkliga original för
övrigt), och sådant synes också ha inspirerat
Jon Erik Hall.
Den milslänga Hasselasjön med sina vikar
och uddar, med än leende än dystra perspektiv,
Luråsen och Elfåsen, Fagernäsvallen, Svartberget, allt det där känner man igen, när
man hör Halls musik.
Men Hall spelar inå allenast polskor, som
andra komponerat, han är siälv först och
sist kompositör, och jag spår, atr den dag
kommer, då Halls saker komma att väcka
uppseende över hela landet.
Jag minns från tävlingen i Hudiksvall 1910,
när Hall hade varit fram och spelat till sig

komme att sätta betydande spår
efter sig för all framtid på folkmusikens område.
Halls låtar gå i moll, jag vet
knappt om han har en enda i
dur, jo, rFjusnäsvalsen» i Fdur, där sista reprisen påminner
om Mozart. Där ha vi »Svartbergsvalsen» i G-moll med 3

granna repriser. Så ha vi
»Fjusnäspolskan»
»

Hassela.

Elvås-polskan,

i
i

C-moll;
C-moll;

»Avskedsgånglåten», likaså i
C-moll; den sista är någon-

ting helt enkeft storartat.
Dessa äro i mitt tycke de förnämsta av
Halls låtar. Men han har komponerat många
andra saker, som inte här kunna uppräknas;

helt nyligen hörde jag av

hälsingespelman

Ost, att Hall hade en låt under bearbetning i
B-moll, som skulle vara någonting särdeles
fint, men den var så svår, att Ost sade sig
icke våga sig på den, och då var den nog sä
krånglig med sina många B. Hall har vurm
för B-tonarterna.
Den som hört Halls låtar och varit hemma
hos honom där han bor tätt under Elvåsen
på södra sidan om Hasselasjön, den förstår
sambandet mellan Halls musik och den natur,
som omger honom. Då sommarnatten drar
sin slöja över näjden och dimmorna stiga
upp från siön och i fantastiska slingor sväva
uppefter Elvåsen, då händer det ibland, att
trollen sjunga i hålorna. Endast den som
har musiken kär kan höra och förstå deras
sång. Hall har hört och förstått den, och
hans härliga låtar gömma skatter av skönhet
och mystik.
Th. H.
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FRoM=OLLE, STORSPELMAN FRAN NÄISINGLAND.
OLDÅTEN vid Järtsö kompani N:o
56 From. som deltog med utmärkelse i de båda sista finska krigen,
rar fader rill Olofl Jonsson From

-

From-Olle.

Denne loddes på soldattorpet i Sjövästa
i Järfsö l79l och dog på samma ställe 1873.
From-Olle var ett av de yppersta snillen
i musikväg, som Hälsingland hittills kunnat
uppvisa. l8l4 gick han till Norge barfotad
lör arr tå höra Ole Bull spela, och det säges,
arr han av denna fick en fiol i present.
Fiolen lär finnas kvar i den s. k. Lappmyrgubbens ägo, men vanskött och misshandlad
som den blivit, ärdet intetmärkvärdigtmedden.
From-Olle hade spelat på 416 bröllop, och

han hade som princip att författa 2 polskor
för varje bröllop, en flör bruden och en flör
brudgummen. Han nedskrev dessa på norblad, som han själv linjerade upp. Han r-ar
mästare i konsten att läsa och skriva norer,
men genom sonens drumligher gick allt förlorat. Sonen Mårren, hos yilken han slutade

sina dagar, saknar all musikalisk begåvning.
Då From-Olle dog, efterlämnade han en
kista full med noter. Detta rika notförräd
blev strax efter hans död genom sonens
djupa okunnighet förstördt, i det de klipptes
sönder och användes till spolpipor m. m.
Det är blott en och annan av de enklare
polskorna, som finnas kvar. De bästa gingo
i graven med honom själv.
From-Olle hade många elever. Bland
dessa voro Lappmyrgubben och soldatsonen
Anders Lit Lif var född i Boda, Järfsö,
1829 och dog å Järfsö tattiggård år 1906.
Där fick han inte ens behålla flolen, utan
den tog kommunen ifrån honom och sålde
för arr på så sätt [å en inkomst för hans
vivre! Lif Ante var grovarbetare. Han var
den bästa av From-Olles elever
läm- har
dråplig
nar elrer sig en enda känd men

polska, ,LiF Antes polska, i B-dur. De
övriga From-Olles elever nådde ej läraren
ens

till

fotknölarna.

Th. H.

Sommaraffon.
från {ärosö aa
Edaard ,Tredin.

9{lotia

Kodllen sjunlpr sommarfager
öoer Ljusnans blanfta lopp,
och i gulrött solröftstöcften

Qenom dungen slingrar stigen
under mörfta ftronors sus,

glönser Jörosöftlacftens lopp.

dallrar solnedgångens

Fiärran mellan gröna granar
lgser ftgil1an på sin ö,

stå linnöorna

och

från

ängens slagna orelar

stiger doft
Bergens

ao hdssjat hö.

linier bufttigt

och på dunftla odonriset
Sftära, ftlängande
slösande

i

i

1jus.

mossan,

blom,

i juliftoällen

mandeldngans riftedom.

blåna
ftring den aftonrtöna bggd,
dlo och gärden, sftog och gårdar
famnande i oänligt shcgd.

Shax inoid på rsåta lutsor
lgsa hjortronen som gull,
och fiån banig gren i tallen
Sjunger trasten oemodsfull.

Solen slocftnor, sommatsftgmning
ruoar drömtung öoer sftog.

Lgss! En oindflaftt.. . Det oar dagen,
som den sista sucften drog!
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ETT LITET BIDRAC TILL KANNEDOM

OM

HÄLSINcESLÖJDEN
av FRU STINA RODENSTAIT{.
Hem, hembygd! Huru många ljusa, fagra
och leende eller sorgsna och vemodiga minnen
och tankar väcka ej dessa ord till liv i våra
hjärtan! Manande fram bilder, som outplånligt
inetsats i djupet av vårt väsen, och som för

var och en av oss ha sina säregna drag.

Interiör av allmogestuga

i

Hudiksvalls Museum.

Om hembygden för oss en och var är den
plats på jorden, där vi vuxit upp, och vid
vilken vi äro fästade med våra hjärterötter,

där allt är oss välbekant, varje tuva och sten,
varje äker och äng, varje backe och dalsänka, är hemmet platsen, där vi lärde oss
tala, tänka, hoppas och tro, eller den plats,
där vi vid mognare år redde eget bo och

gävo barnen vård och fostran.
Kännedomen om hembygden kan ändå
vara ganska ytlig, och vilja vi vinna kunskap
om dess kultur, måste vi med kärlek och
ihärdighet söka densamma.
I vårt vidsträckta land med de skilda
landskapens olika natur och folklynne har
nämligen just på grund av olikhet för de
olika bygderna karaktäristiska alster av allmogeslöjd och allmogekonst danats flram,
vadan man kan säga, att de olika landskapens
växlande mönster och färgsättningar ej äro
alster av inlärd konst utan rent av natur.
Formen och färgen ligga så att säga folket
i blodet, om ock för individen mera omedvetet.
Vi ha här i vär provins ej minst i den
textila konsten att uppvisa sådana särdrag.
Då denna konst i sig ej blott innefattar

vävnad och flätning utan även vävnadens
utsmyckning med nålens hjälp, inbegripa 't i
i detta uttryck allehanda vävnader från
enklaste buldan till finaste brokad, liksom
ock alla spets- och hålsömsarbeten och andra
broderier, avsedda att gagna eller pryda.
En författare säger, att det textila arbetet
på ett sådant sätt sammanfaller med mänsklig
utveckling, »att det arkeologiskt sett kanske
mer än något annat blir en mätare av släktets kulturståndpunkt.»
Den textila konstens tidigaste uttryck var
snoning eller tvinning och flätningstrådarnas
sammanfogande genom att varannan gång
lägga ett antal sådana över och under
varandra antingen endast i vertikal riktning
eller också såsom i vanlig väv såväl vertikalt
som horisontalt. Spånaden skedde i äldsta
tid med spånkäpp, spinnkrok eller slända,
redskap som på sina ställen begagnats genom
århundraden ända till våra dagar.
Den äldsta vävstolen bestod endast av en
träbom mellan tvä jämnhöga träklykor eller
sidobommar, vilka nedsattes i marken, eller
ock torde tvärbommen ha anpassats mellan
tvenne iämnhöga träd och upplagts mellan
deras förgreningar. Garnet lästes å den övre
bommen andngen direkt med yglor eller ock
lades det över en käpp, som flastknöts vid

Målningar

i

en gammal hälsingestuga.

bommen, skel anordnades genom extra
spjelor, varöver trådarna lades i viss ordning,
b'eioende på vävnadens art. Även de nedrt
ändarna av träden eller varpen fästes över
en bom, och hela vävstolen i dess primitiva
form liknade en ram.
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En betydande utveckling vann vävstolen
genom det att bommen gjordes rörlig, så att
längre vävnader på en gång kunde urföras.
Man har anserr, att enkel tvåskafrsvävnad
varit allena rädande i norden till tiden efter
Kristi födelse, dä rre- och fyrskaftsvävnaden
här utbreddes. De äldsra mönster i fyrskaftsväv äro gåsögonmönster, bildade genom inslagstrådarnas ordnande i jämnlöpande, trappliknande avsarser, över varpen från höger
till r'änster. Gåsögon eller korndräll torde
vara välbekanta, och från gravfynd ha vi
rika bevis på denna vävnads tidiga förekomst
i norden. Här i Hälsingland, där man i allmänher rört sig med enkla vävnadsarter, har
denna teknik varir mycket populär. Utom
denna fyrskafltsväv förekommer en liknande
i sex skaft, som i synnerhet i västra Hälsingland varit mycket utbredd.
Andna inom provinsen förekommande vävnadsarter äro dräll, rips, flossa och damast
samt vävnader med en mängd olika inredningar inom samma grupper samt vävnader
med inplockade mönster, \rarå yi på hemslöjdsutställningen här ha ett gammalt inrressant prov lrån södra Hälsingland och många
från norra Hälsingland. Däremot äro endast
få gobelängvävnader kända. Av den iJämtland
och Bohuslän väl represenrerade dubbelvävnaden eller finnvävnaden, som i Norge är
så allmänt utbredd under namn av flänsväv,
känna vi här blott få prov, som alla med
varandra överensstämma i färgsättning.
Råmaterialet har i regel varir lin eller
sparsammare
ull, något hampa och
nässelfibrer, halm -och säv. Som bekant har
linodlingen under århundraden varit en av
provinsens huvudnäringar, och hälsingelinet
har åtnjutit storr anseende. Visserligen var
det rätt strävsarnt arbete med linets beredning under den mängd olika behandlingal
det måste genomgå, men mödan lönades
genom det goda resultatet, och det var en
fröid för husfolket att se det

glänsande,

silkeslena linet färdigt atr användas till olika
slöjd i hemmet eller att avytrras i närmaste
stad eller på marknaderna i Sala, Västeräs,
Hedemora, Uppsala och Trondhiem. Var
arbetet med linet mödosamr, så försrod man
atr göra det lättare genom små skämtsamma
upptåg och kvicka ordbyten.
Den s. k. byteshjälpen, som i Uppland
ännu i min barndom så ofta förekom, har

l9

förekommit även i Hälsingland. Så t. ex. i
Bjuråker vid spinnandet till brudutstyrseln.
När Bjuråkerspojken på fredagskvällen gick
ut och friade och det på lördagen blev bekant
i byn, att »Pär och Brita gjort visst», då
gällde det för stintorna att till kvällen samlas
i »brudämnets» lern för att »re linet».
Linet klyftades då och häcklades av de
glammande stintorna och vreds ihop i små
toppar. Allt efter som man ville visa sig
hedersam, tog man flere eller flärre toppar
med sig hem [ör att spinna åt brudämnet,
släkten mer än de övriga. Det garn, som
blev spunnet, gavs åt brudämnet fint sammanlogat i små tottar, brudtottar, omvirade nted
ett sidenband, och därav skulle bruden väva
lärflt till brudgumskjorran och rill gåvor åt
släkten, vilka färdigsydda skulle utdelas
lördagskvällen före vigseln. Till en sådan
släkrväv kunde en stinta få väva ända till
170-20C alnar.
De ståtliga bröllopen i gamla dar, då brudFöljer kom ridande rill kyrkan på B0 till 100
hästar med spelmän i spetsen par om par,
äro nu etr minne blort. I Biuråker skulle
både brud och brudgum rida på blacka häsrar,
Delsbo helst på appelgrå.

i

Till brudutstyrseln hörde i Delsbo »knyppel», avsett till sängens prydande, i Bjuråkär
syddes näversöm på örngott och lakan och
i färvsö tolssöm eller Järvsösöm.
Hemslöjdsrörelsen är en sund nationell
rörelse, ägnad atr särskilt stödja de svenska
lanthemmen.

De svenska hemslöidföreningarna ha till
gemensamt gagn och stöd bildat rSvenska
hemslöjdslöreningarnas riksförbundr, och
arbetet för hemslöjdens pånyttfödelse och
nationella utveckling pågår såsom aldrig tillförene i vårt land
Likasom industriens uppblomstring är en
för landet synncrligen betydelsefull fråga, så
är ock hemslöjdsrörelsen utveckling en för
de många små hemmen och de ensamma
arbetande en fråga av stort värde, och de
många hemmens godhet och förkovran är
ay ingripande betydelse' för hela landets
blomstring.
Svensk textilkonst står i närvarande stund
så högt, att ingen behöver fylla sitt behov
frän främmande land. Allt kan åter tillverkas
inom landet.
(Midsommar, Hudiksvallsposten och Ljusdals Tidning I913.)
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J(ildegun aciaersåa
Hildegun silter i oöostotn
femtonårig och söt
och sftedftlaoen dunftar och dunftar
otd liud ao fallande spröt.

Hon

J{Ced alloarsmin hon

i

I)ar gång som sftoffspolen rullat
sju Dato genom hådarnas ncil,
hon hunnit med alla budorden
samt frågorna: »l)o4 är det?

notloardspsalmboft sftall ftapa

ocn ftlönning, strumpor och sftor,
ja, nu sftall hon rtcioa och samla
en sparpenning, fifttigt stor.

Kring hals och smidiga axlar
faller det ggllene h&;
dör ute ftring stuguftnuten

Sfar Ugbommen ftlippts till duftar
och laslals i mammas ftorg,
den såldes far rutil riftsdaler
på stadens närmasle lorg.

en blommande linbölia går.

I

Hildegun sitter i oäosto[n.
Så mgcftet oäl aldrig tröt, tg sftedftlaoen dunftor och dunftar
oid ljud ao fallande spröt . ..

J\fu trgter det mgnt till brudstass
och dessutom ring och sftor
och nu sftall hon oiioa och samla
en spatpenning, rifttigt stör.

Det doftar ao mogen honung
ur blommande tsidesnår

oöoer

dröllens rutiga oåd
de heliga tanftu hon lört sig
ao paslorn om sgnd och nåd.

I.

J{Cen nu är ej mer som det sftulle

lg

tanften

oill ej gå fiitt

och ofta s:tannar spolen

i farten på oäoens mill.
Och rdtt oad slpttspolen löper

i

oöxlande oöo och drill
hon sftgtteln och sjunfter
tanftar drömmonde still:

sldppet

i

och rusiga oildbin swra

»1)ad är det, min gud, som fattas
och ger mig oro i sinni
Del hdr ger ej bröd och pengar

ftring öngarnas oita oår.

och slåt åt brudstolen min!

J\fu präntar hon marftnadsoara,

Den

rosiga duftar och bIå.

förtrollar båd' tanftens och oöoens lrådar...
Har blir oarften ring eller sftor.u

I

stilfulla delsbomönsler
de upphöjda ränderna gå.

gossen

därborla i granngåln
sri uissl jag tror

VIKTOR MYREN.
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I VALLSKOCEN.
Ef var så

^mycket knotr och broms i
så"det
var omöjtigt för kra_
l-I39.n:
K-cna
atr gä ure på dagen.- Klockan

tolv, rJq
på rrqrLvrr
nätten ÄUIltIIIO
tiorrä'.ri
SUntOfna Ut
de hade iatUarier'-åä'ii"",
.srugor,
11,.,T,
om livet
,,,uu
med r\ilrv
kniv oCn
olh' ),stäki
släkiepåSe» OCh de hOjade
och ropade år

re der så hundra.
Nu skulle väl

gamla Kersri

e_

genrligen ha gätt

och Iagt sig, men i
ställer sarr hon oå

spishäilen

oön

makade ihoo

bränderna under
messm örskirteln,
som hängde på

,.vinds rällningen,

over elden. Der
var främmande i

srugan. på en
pall invid spisen

satt ett

herr_

skapskvinnflolk,

som kommir till
vallen på aftonen

och allt sedan
dess gårt omkring med etr
Iyckligr Ieende

över sitt ansikre.
Och hon kunde
ju inte låra bli att
Ie, hon var mitt

uppe i barndoms_
minnen hela tiden

och hade nästan

ge, länge höfdeS

En iitrlre förnirrlrig Iurblitserska
från Forssa.

glömt borr, hur
många år hon

redan hunnit bo

get, men inne i stugan
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vid spisen var det varmr och skönt. Kersti

att vara rädd och gruvsam. Och den främmande fick höra om björn och varg, som

rivit kräk och skrämt folk, och om en björnstackare, som fått en stor sticka i labben
och kom linkande mot fäbosrintan och ville
hi4lp, och slickade på hand till tack.
!,
Och Kersti hade sett sjöormen i en skogstjärn mellan näckrosorna, och hon hade häft
att göra
underjordiska och
småfolk.
stora, vita getter
hade

den glada låten av skällorna och srintornas
Margot tog den främatt leda henne. »Nej,
j, eljest språken dom
å vallen!» Och hand
i hand gingo de över det daggvåta gräset
bort till Margers sruga.
Där var för behändigt! På båda sidor

ljuvligt! Man

kunde gott försrå fäbostintan

gått
till

Kersris kräklnda
rsvunnit i ett enda
tag, så det var lätt att förstå, vem som var
matmor åt dem. Och s
ti en
undeilig låt med mång
rill,
det var trollkäringens lo
brukade huja i skogen för
Det
var . knappast slut på låten, då raska steg
på trappan, dörren gick upp och en
.hö1de^s
hel flod av solsken strömmade'in i den
skumma stugan. Mitt i klarheren stod Marget,
yngsta -srintan på vallen. Hon hade möikt
hår och bruna ögon, som lyste och glittrade
som vattnet i en skogstjärn, och nägot så
fint och mjukt som hela hennes lilla aisikte
kunde man rakr inte tänka sig.

fram

en taltrasr, det Iär så underligt med de
många olika tonfallen till vartners enroniga
brus. Men längst bortifrån skogen hördEs

ingenting.

,Kan ni rätta ut bena då?»
,Inre, srinra! Men det gör

ingenring, jag

tar spänntag emot sänggaveln!» Mera skratt..

,Nej, nu ä5 hä täfft tett! Vänd er åt
väjja å söv. A gonatr, fasr hä är möran!»
Och Marget steg beslutsamr upp och gick
in i ostkammaren innanför, där hon hade
lin säng. Så blev där äntligen en liren
blund.

mande reste sig långsamt och strök med
handen över ansikter som efrer en dröm.

a
a
ä

natten, men nu skreko de och hrjllo et1
väsen utan all ända och göken ropade i
alla väderstreck. Nere vid båcken spiåkade

Men det töya inte länge för1än hela vallen

t,

grövre och

grannare.

kommo hem från skogen,
och ville in i fäjsen från
Och stintorna fingo inte
vara trötta och sömniga [ör nu skulle det
bindas och mjölkas.

Nu var

slut på fröjden och den främdraga sina färde. Hon hade
i stugorna och sagt farväl och
vänliga nickar och trovärdiga
det kändes riktigt varmt om
vände sig om, innan hon kröp
genom ledet, och såg än en gång uppåt
det

mande skulle
gått för varv
fått så många
hand§lag, art
hjärtat. Hon
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vallen. På trappan till
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Och när den främmande gick på spängen
över bäcken, hörde hon än en gång Margets
röst, men då mest som ett eko i bergen:
rKom igen, kom igen!»

första stugan stod
Marget och skuggade med handen över ögonen för solen. Hennes vita tänder lyste
lång väg.
»Hä blir långsamt när ni drar å gåle»
ropade hon- Det var lika mycket sagt som
ett långt tal.

I da

G

aw ell- BIum enth
>Delsbostintan».

al.

')aatlt)')aotra')')'),,r)t)t)t)t)t)')']oo,f)')a|)o')rlt)t)t).r)r)ar)')')-f)')')').DO,Drl,)r)

frf,so@@@8ffi@tftDiht ov Dr. Eltred

Yensen.

,)
Ouer fiusnons

oö

Dellornos uotten
spriber bolonbe solen sin glalrs,
od1

i

skrymmonöe miösommornotten

fldtor dngen- sin ö.sggigo, kons.
Ail noturen llot shruöcfrsig foger,
i en bibonöe stömning försott,
i en nott uton bldnöonbe öoger,
i en öog uton mörhnonöe nott.
Öuer hlippon står furen

oö

brömmer

om öen snö, som för vårsol smölt bort,
od1 i shogstiörnen nä&rosen glömmer,

qtt öen norbisko sommorn är hott
(T)eb en sisto förtononbe öyning
somnor uågen viö fomnonbe hust
för ott vädros viö robnonbe gryning
ov öe tibigo ftöhtornos pust

I t6rhollanbe

minnenos övolo

s6ues siälen

till ro ov en röst,

som, fost tigonbe, l7örbort tydrs tolo

ur noturens föryngrobe röst

log

en l7ölsning från fiörben förnimmer,

iog för böggens od1 biörhornos sus,
log ser brusonöe ölvor meb timmer
od1 ov rönnor beshuggoöe fus.
O öu brömmonbe miösommorvoho
meb öe blehnonöe minnenos åangb'
omotstånöligt bu lodror tillboho
till en lustgårb, vors port uorit stängö.
Jog meö löie, som hyöves ou gråten,
till bin mossigo bööö styr min förö, ',..
liht en pilt som från vitlonbe stråten
bittor bem till sin fööelsebörö.
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NAGRA FRAmSTAENDE
mÄN FRAN

nÄLstNGLAND.
ett enstaka land_
ånga »5161ks1ls1y
Vad månne derta

vilka hem hava

på mödernet härsram_

Professor Christoffer AurivilIius.
Vem kan se denna vackra bild
av

präs_rgård

i

Forssa
Hälsingland utan arr erinra sig

en adel man, som där

ägde

sitr hem

och'

i fråga o, ,r.iofiu'o'if'ii$il"Jl!äi]
f",,g:
gä.
bätrre rustad ur arr möra
per
liver än
OIof Chrisroffer Aurrvillius, f,;OOl..'åuun_
nämnda präsrgård den t5
;"årå.iiSS:."Uu,

,nlnqr-. såsom lärare m. m. blev Aurivillius
biträde vid Riksmu.ei ertäiråiäärJr.ä' ^ruo.r_

ning

i juni

1879, vikarieianåä"'in,åä.r,
proflessor och inrendent vid
sa.mma
,av-delning år lgg3 och som lörur om_
därsrädes

l88l,

laT!rs K. Verenskapsakademiens
år
lg0t

sekrererare

Sås-om innehavare av denna höga
befatt_
profl. Aurivitrius nari rir<i","iliraj[
ling
f.3.
auagalagga en täsr otrolig arbersförnråga ,,,
och
.

ett sältsport nir för akädemiens uiiiu
detta särskilt under en rid, Oa kravanäe o.r,
-ocf,
gifl9. flörelegar, såsom pfr"rZiggrirl"n upp_
flullbordandef av de nyä uyg'g?rå.-;ä
r,j.
aka.demien och riksmuseet, och
trots
de
dagliga dryga expedirionsgö;ä.;i;;
rrui'iio",
oessurom räckt till för naturens
studium inom
det område, varpå profl. Aurivirrir.-.å..ril,
specrattserat sie. nämligen den entomologiska
florskningen. "
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Möjligheten att medhinna så mycket ligger
i det noga tillr'araragandet av tiden och
ett systematiskt urn\'rrjande av densamma
undei grundligr. ihäidigr ocll troget arbete.
Proflessor Aurir-iilius var under tiden 1877
Gästrike-Häisinge nations kurator och
-78
valdes år 1900 ri,1 hedersledamot av samma

just

förslag till beskattningsförfattningar. Regeringsråd 1909, ordf. i Sällskapet för folkundervisningens befrämjande 1912, inspektör

över Ateneum för flickor samma år.
G.-H. nations hedersled. 1909.
(Ur G.-H. nations matr. l9l2).

natl0n.

Ärkebiskop Natan Söderblom.

,Slottsarkitekt Agi Lindegren.
Aus'-:sr -{g, Lindegren född i Hudiksvall
l8-<6: F:,:=.;::r: handlanden A. T. Lindegren

:::.: :-s-:u Rosa Regnander. Elev vid
-,:skolan 1877-82 och vid Akademie:r :l: :: iria konsterna l882-85. StuderaCe i F:":krike och Italien 1885-86, i
Trskl::: :,'r Iralien 1888 och 1890 samt i
och

Tek:r:s.<:

Tvsk.::: ,tra Frankrike

1896. Arkitekt i
Öi'eri::=:::nisämbetet (Kungl. Byggnadsstlre^s::- 1S35, slottsarkitekt vid Drottninghoir: I !yl G.-H. nations hedersledamot 1904.

U::
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s<r. .\lariakyrkan i Västerås. Ritningar

i:^- :-. a. Biologiska museet, Villa Martin,
G:s:. \'asa-kyrkan, ledt restaureringen av
\-ls:::ås
-L-::sala. domkyrka, Trefaldighetskyrkan i
Hudiksvalls kyrka, Klara kyrka i
S:-:.<-orr m. fl.
,- l.-H-

!ations matr. l9l2).

i

Lars Olof Jonatan (Natan) Söderblom, född

Trönö 1866. Föräldrar: kyrkoherde Jonas
Söderblom och hans hustru Sofia Blume.
Mog.ex. i Hudiksvall 1883, inskriven i
Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala samma
år. Fil. kand. 1886, teol. kand. 1892, prästvigd 1893. Predikant vid Uppsala hospital
1893. T. f. pastor vid svenska församlingen
i Paris m. m. Teol. dr vid universitetet i
Paris 1901 . Professor i teol. prenotioner
m. m. vid Uppsala univ. samt kyrkoherde
i Hel. TreL förs. 1901. Upplörd på förslag
till prolessor i religionshistoria vid univ. i
Leiden 1900, i Berlin 1909. Kallad till
professor i religionshistoria vid univ. i
Leipzig 1912. Deltagit i ert flertal kongresser
och universitetsmöten. Kor.d till ärkebiskop
är 1914. Gästrike-Hälsinge nations lörste
kurator 1892, studentkårens v. ordf. och ordL
Nationens hedersledamot 1901, inspektor
r

909.

Utgivit skrifter, på vilka förteckningen upp-

Regeringsrådet Herman Palmgren.
J. H. Herman Palmgren f. i Forssa 1865,
iu:ä-:rar: organisten och skolläraren J.
P:-::lien oc[ hans hustru E. H. Åström.
:i:u:. i Hudiksvall 1883 och inskr. i G.-H.
i:::,-: i Uppsala samma år. F'il. kand.
1SSi. ;ur. kand. 1891, v. häradshövd. 1893

.edamor i Kammarrätten 1894, notarie,
se.<:=;:rare och advokatfiskal därst. och
kam:::i'ärrsråd 1906; Kanslist hos RiksCage: 2:: kammaren 1894-96 m. m. Sekret.
hos lgLll års kommittd lör angivande av
flörsi:g iilt bestämmelser om inkomstskatt
och o:riqarorisk självdeklaration. Tillkallad
sakkunnrg iör att inom Finansdep. utarbeta

-\i'.

tager närmare tre sidor
matrikel av är 1912.

i G.-H. nations

Att uppräkna alla berömda hälsingar torde

bli ett allt för långt kapitel, i all synnerhet
om man skall skriva allas antecedentia. Vi
fä därlör nöja oss plocka lram .några namn
ur minnet säsom:
Vår L n. störste violinist, Suen Kjellström;
Director musices vid Lunds universitet Alfred
Berg (fader Berg); Numera lramlidne landshöv. Lars Berg; Redaktör Artur Engberg;
Häradshövd. H7. Himmelstrand,' Overste
Ludy. Fineman; Fil. Dr. Bruksägare Gottlieb
Fineman; Red. Elf Norrbo; Kanslirådet

Lennart Berglöf m. fl. m. fl.
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HALSINGEIVtUSIKEN
av SVEN KJELLSTRöM.
I Hälsingland har fiolen sedan långt tillbaka
stått högt i gunst hos allmogen, och man
träffar där ett osedvanligt stort antal spel-

män. Under de senare
tyvärr kunnat märka

decennierna har man

hur fiolen fört en fruktIös kamp mot förflackningen och blivit undanträngd av dragspel,
zittra och dylika bullersamma och opersonliga

instrument, inte att undra på i detta slätstrukenhetens och opersonlighetens tidevary.
Dock tycks det mig

som om spelmännens
antal skulle ha minskat i mindre grad i
Hälsingland än på an-

dra håll

i

vårt

land,

och som om kärleken
till fiolen vaknar ånyo
i samma mån som man

åter, där och annor-

städes, tycks börja åter-

gå till mera andlig fördjupning. Jag hoppas
och tror att iazz och
shimmy var det sista
utslaget av det förråande inflytande kriget
förde med sig, dessa s.
k. danser som icke var
det minsta smittofröet
vilda folkslag förde in i
vår gamla civilisation.
Polskan, gånglåten, brudmarschen, valsen
och vallåten måste åter komma till heders
och bli den grundval på vilken nytt skall
skapas. Bland hälsingespelmännens skara
finnas ännu några kvar av gamla stammen
som äga tillräcklig kärlek till de gamla lätarne och tillräcklig begåvning att fullfölja traditionen.

Hur upplriskande är det inte att råka en
sådan spolman, vid sidan av den gråa vardagens enahanda har han ett stort och vac-

kert intres§e,

som

tyller honom och dem
som lyssna till hans

toner, med nytt livsmod

och själslig förfining.

Lyssna till den förnäma och musikaliskt
värde[ulla hälsingepolskan, spelad av valhänta men dock säkra
fingrar, och det skall
öka din tillgivenhet till
den kära hembygden
och dess präktiga [olkstam. Lyssna till luren,
som från vallen i gläntan på andra sidan sjön

en vacker och lugn

afton sänder ut sin
vemodiga och sköna
vallåt och du skall erfara en frid och

en

stämning, som gjuter
balsam i slälen, eller

låna ditt öra åt den
Iilla fingerpipan och
de trolska sagor den
förtäljer. Alltskänker
samma tjusning och
tillfredsställelse var du
än hör det, allt får

sin särprägel av olika
Iandskaps och innebyggares k ara k tä r,
men kärast är för oss
hälsingar de egna tonerna, som bära vittne om
gammal kultur och etr sunt, kärnflriskt släkte.
Hälsingespelmännen ha ett dyrbart arv
att förvalta, och 1'ag är förvissad om att de
väl skola göra arvedelen fruktbärande.
Stockholm i juni 1922.
Suen Kjellström.
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N S P E L]VIA NS H I ST O RI A.
av THORE nÄRoellN.

Å neOffTÖREN

anhållit att

få

några data ur mirt spelmansliv, vill
jag härmed söka efrerkomma denna
begärae. men vet inte riktigt hur
detta s-kall rillgå. alldenstund min upfväxttid förflöt rän:ligen obemärkt lrån spö[manssynpunkr.

bitar

ur densamm

mig

en fiol, som också
och
så pass skaplig, att
den.
Under hela den
kan
man säga, atr en verklig depressions-period
rådde inom fiolspelets område. Den hade
sin orsak först och främst i den trireligiösa
rörelsen, som samtidigt med trävarurörölsen

surser nan på sin höjd kunde åstadkomma
Gub:e: \oak och några andra enkla bitar.
Mina a:lag för musik uppammades därför

:x:rt. som jag själv hirtade på, och som min
harmoniskt rätt. Detta var min
=or sa',
i':nre
offentliga debut som musikant.
Sa förflöto många år uran några »srörre
-händelser»,
jag vet blott, art yag vid tolv års
åller författade mollsarsen rill Delsbo bröllo*nsmarsch. Den har förresten utgivits från
rrvcker, men »kompositörens» namn har icke

musik och de ställen, där jag inre kunde,
teg jag visligen. De ordinarie musikanrerna

kommas på dragspel, dog borr, fiolspelmännen fölide med en efter annant men
den originellaste av dem alla här i Delsbo,
guQben Spiken, anlitades ännu på bröllop.
Spiken flörtjänar en liten runa. Sä värst
styv fiolspelare var han inte, men i att stampa
var han oöverträffad. Vi pojkar trängde oss
alltid gärna in på Spiken. Dels för ätt förskona golvet och dels för att förstärka smällarna placerades alltid
Inom några timmar
igenom porten, så de.
det var ransonen för
kväll reparerades porren eller letades fram
en ny. När Spiken drog upp sina båda
knän till hakan och klämde till mot porren

med de järnskodda bäcksömsstövlarna, small
han

det som ett dubbelbösskott. Och så
»tuggade» låtarna

se'nl Ansiktet förvreds

i

de rysligaste grimaser, och underkäken malde
som på en idisslare, allt under det han som

oftast

i

fortissimo ropade: » Hurra, hurra

pojkar!, (Art ,tugga, lårarna var för övrigt
något ganska vanligt bland gammel-spelmän-

nen.) Och hurra' det giorde man varenda
käft i stugan, kvinnfolk, karlar och barn-

ungar i ett enda kaos,
obeskrivligt roligt, på d
argligt var der hela u
skulle vilja rekommen

de man,

ch otör-

och jag
bröliop
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ät jazz-patienterna. Det var ett av mina
starkaste minnen lrän den tiden.
Tack vare i synnerhet tre män, Arthur
F{azelius, Nils Anderson och Anders Zorn,
har nu randats andra rider, och spelmannen
och fiolen äro åter aktade. \rad Hälsingland beträffar bröt den nya riden in förit
så sent som 1908, då den första och ntest
lyckade spelmansstämman hölls här i Delsbo.
Aven jag blev ursedd till en medlenr av prisnämnden, som för övrigt besrod av själva
Nils Anderson, Sven Kjellsrröm, Hjalmar
Anjou samt dir. Rehndal lrån Hudiksvall.
Det blev en högridsstund. som senr skall
glömrnas. Ett 40-tal äkra spelmän hade mört
upp, den ena värre än den andra, och jag
minnes, atr Nils Anderson r.rrrade så här:
, Det är rent av upprör.lnrie. arr vi inre ha
pengar, så vi kunna qe ilerralet av dem
första pris!, Och dock s;ökade vi undan
med betydligt ör,er en :usenlapp till priser.
Zorn hade, sin i,ana riogen, sänt ett större
penningbidrag till prisernr. Nils Anderson

jublade Nils AnJerstr. gnuggade händerna
och tappade anre;k:::gspennan.
l9l0 hölls en dviik srämma i Hudiksvall.

ningar flrån Pelle, arr jag nödgades resa dit.
Det gick bra flör oss, r'i fingo err första pris;
men jag tyckte detta t,ar orärrvisr vad mig
beträffar, då jag kände, atr de förur nämndä
paren spelade bättre. Pelle och jag hade
ju aldrig spelat tillsammans förr.
Så samma höst blei.o vi ay en musikdirektör från södra Sverige ril
vi ville göra en spelrourne till själ
det var ju en lockande och inr
och vi svarade ja. På så särr
resa runt i Amerika i tre månader. Om
den resan vore ju en hel mängd att skriva,
men iag vill bara nämna rvå saker, som
var i sin art äro betecknande. Under en
[öreställning insändes en skriven papperslapp med löljande begäran: ,Äradsäirister,
kunna vi få höra Spiskroksvalsen?, Ehuru
vi inte hade ens tänkt oss några dylika

saker pä vår repertoire, kunde inte en så
artig anhållan helt negligeras; vi lunderade
en minut, enades om tonarten, som blev
G-dur, spiskroksvalsen spelades ä prima
vista, och dess ljuva toner ekade genom
salongen och appläderna smattrade värre
än någonsin! Annat var det i Buffalo: där
steg en gammal värnrlänning opp, höll ett
kort och anspråkslöst, men vackert litet tal,
vars kontenta var, att nu hade hans barndomsminnen från Dalby, finnskogar i Värmland återupplivats. Han hade hört santma
polskor av sin morfar under de länga vinterkvällarna vid brasans sken lrån öppenspisen
här svek honorn rösten, och err par rarar
-rullade
utlör kinderna. Der var annar än
spiskroksvalskulten. Under denna rurnö
lärde jag känna min husrru, Anna-Grera,
som också var med bland arrislerna, ocl-r
detta blev största behållningen at'den resan.
Anrerika-turnden blev ekonontiskt en mager
affär, utan Anna-Greta, vilken sont artist
lör övrigt var oöverträffad, hade vi helt enkelt flastnat, det var hon som fick ta' hela
bördan på sig; jag uill dcirför livligt auråda bondspelmdn ifrån att utan annan
bcirande kraft tcinka spela sig igenom
Amerika.
\/id srämrnan i Delsbo fäste man sig särskilr vid en blek och anspråkslös nran
bland spelmänner..Jon Erik Hall lrån
Hassela. Jag uppsökre honom privar i hans
hem bakom Elvrsen. ehuru 8 mil över berg
och dalar skilja oss år. Vi prör'ade våra
kraIrer rillsammans i hans hem, Fjusnäs,
och sa beslörs art göra en rurnd genom halva
Sveriges land, fr. o. m. Angermanälven t.
o. m. Skåne. Tidningsrecensionerna från
den turnöen har jag samtliga sparat, emedan
de voro mycket gynnsamma och välvilliga.
På grund av opraktiska anordningar lrån
impressariens sida gick den turnden ekonomiskt dåligt; jag har därlör rrörrnar resa
runt och spela.
Till mina angenämaste minnen komnter
iag att räkna de tvänne somrar på Skansen,
varest Hall och jag spelade 1912 och 1913.
Jag tror vi skaffade oss många vänner bland
stockholmspubliken.
Vad spelmännen Jon Erik Hall och Pelle
Schenell beträffar, kan man tryggt framhålla,
att de genom sina utmärkta låtkompositioner
komma att sätta evärdeliga spår elter sig i

Hälsingemusiken. Båda hava riktat den-

samma med en mängd vackra valser och i
synnerhet polskor. Vad Halls C-mollspolskor och dito gängtåt beträffar, vill jag
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iro heii enkelt storartade och
kunna sr'årliger t1',-eriräffas. Nils Anderson,
som somm3rir l9l3 oflra besökte oss på
Skansen. s=:e också: ,Men, för tusan, sådana polsi,trl, \rad mig själv beträffar, har
jag ocks.: iörsökr mig på några låtkompositioner, h:r:iils tämligen okända, men jag
känner ,.nig rätt så enkel att komma fram
mei mina alster vid sidan av sådana överdängrre som Schenell och Hall. Vad den
sen3re beträffar, är han helt enkelt ett [enomen, det är visst och sannt, ty han har
levat mera isolerad och ej haflt de möjligherer, som t. ex. stårt Schenell till buds.
Men att sätta secundstämma till deras låtar,
det vill jag med nöje göra och har även
giort det till bådas belåtenhet. Till Frompåstå, atr de

A

i

Olles och Hult-Kläppens gammellåtar påstå
de, att jag lyckats rätt originellt lörfatta secund-

stämman, och jag är glad åt deras omdöme.
Flere av föregångsmännen hava gått bort,
men nya män hava trätt i stället, som med
ungdomlig entusiasm och kraft tagit sig an
fullfölja de bortgångnas påbörjade verk. Vi
behöva endast nämna namnen Nils Keyland,
Ernst Granhammar, Karl Sporr, Sven Kjer-

sön, Ek-Olle m. fl. för att inse, att saken
kommit i rätta händer. Schartauaner, L&stadianer och andra mer eller mindre nymodiga -aner och -ister hava visserligen gjort
sitt bästa lör att förstöra en gammal fin
kultur, varförutan svenska folket helt säkert
ioke stått på den nivå det innehar, men de
hava gudskelov bränt sina järn förgäves.

LLMOGEDANSEN I HÄL-SINGLAND.

Vi ha tyvärr inte lyckats få in någon dansbeskrivning i detta nummer! då vi hitintills varit omedvetna
om att det finnes en typisk turdans från Hälsingland.
Konstnären Vallander har målat en tavla föreställande

i

motsats till friaredansen
i Floda, har han ei meddelat något om den. Nu
finnes en turdans benämnd »ringdansenr, som torde
friaredansen
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Delsbo, men

vara samma dans som den Vallander målat av,

och

som densats av allmogen i Hälsingland vid fliarekalas
eller bröllopsfester. Enligt utsago finnes ännu en
person, som kan alla turerna, och en enda spelman,
som kan spela dem.
Vi få vät kosta på dessa båda personel nedresan

till

Stockholnr för att fä dansen upptecknad och inlärd,

då den är alldeles för värdeflull att låta gä ur tiden.
Visserligen ha vi tvänne typiska Hälsingedansar, näm-

ligen Hanebopolskan (hambopolskan) och slunga eller
kagge, som den också

kallas. Slungan dansas emellertid

över hela Norrland och i en del orter kallas den
,jämtslia, men torde ha sin upprinnelse i Hälsingebygden.

Då vi ej hunnit få in den omtalade rringdansen'
detta nummer, få vi taga den i ett följande, då vi
kunna beskriva både musik och turer fullt korrekt och

i

trovärdigt.

E. G-r.
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ETT PAR VÄRoeFULLA BETYG oM veR qöREme.
Professor Frd.nsuon
Scheele skriyer:

Folkdan sri ngens
uppgift är enligt min

åsikt av stor

fosterbetydelse, och

ländsk
sä Iångt jag känner
dess verksamhet, lyller
den denna uppgilr på

ett

aktningsbjudande

sätt.

Människans liv fylles

till större delen av arbete och den elter arbetet behövliga vilan.
Men lika behövlig som
vilan är ock, särskilt
för ungdomen, nöjet,
en verksamhet, som
företages ej såsom arbeter för arr vinna ert
visst resultat utan för den tilllredsställelses
skull, som verksamheten omedelbart skänker,
och den vederkvickelse och därmed det
vinnande av nya arbetskrafter, varigenom
den erhäller ock etr högt medelbart värde,
ehuru detta ej närmasr åsyftas. Liksom
barnens lek är en förövning flör liver, så
kan nöjet ock uppöva hos oss krafrer, som
sedan i vårt andliga eller kroppsliga arbete
komma till nyttig användning eller i det hela
giva personligheten ett högre livsinnehåll.
Men lör att nöjesverksamheten skall medföra detta gagn måste dess innehåll vara
ädelt och dess form sådan, arr den kräver
så stor självverksam aktiviret som möjligt
av den i nöjet deltagande.
I båda hänseendena lämnar det i nutiden
vanliga nöjeslivet beklagligt mycket övrigt
att önska. Råheten i innehållet är väl urgammal sedan barbariets dagar, men passiviteten, olusten för energisk självverksamhet synes för nutidens nöjesliv vara err nyrt
krankhetstecken, av vilket förkärleken lör
enerverande sensationer, som friskat upp
de slappa kraflterna, blott är den andra sidan. Därflör går man i våra dagar hellre
på konserter än man själv gör musik, föredrager att slött stirra på biografens filmer
framför att njuta av teatern, vals dramer
kräva en mera aktiv själsverksamher hos
publiken o. s. v.

Inom intet nöjesområde röjer sig tydligare denna förening av

slappher och

sensa-

:ionslvstnad än inom
dcr] nva dansen. Här
b;lö','es srnnerligen en
re:-<ilo: nllbaka till
gi:g:å iicers friskare
d::sseder. och liksom
:c,.k',-isan för etI ärh--r:dr:de sedan blev en
;i,ri'n grings källa flör po-

esien. så äro folkdanserna i våra dagar ett
friskr källsprång för
r'årt nöjesliv.
Heder därför åt dem,
som vilja ösa ur den
källan ! Vi gamla, som

nu äro »ur dansen»,
kunna ej a;rnar än lölja deras strävanden
med de hjlrrligasre välönskningar.
Stockho,:n i juni 1922.
Frans v. Schdele.

)r'ersten Friherre C. Rosenblad skriver:
Sverska lolkdansringens lösen: »till strid
mor C:r oäkta» borde i sin tur hela lolket
gör: rill sin i en rensnings- och återupprä;relsekamp på skilda områden, en kamp
sorr lvckligtvis redan är inledd, ehuru den
ännu huvudsakligen [öres i det fördolda,
mera i sinne än i handling.
Folkdansarna äro tempeltjänare i högre
kulrurmakters tjänst än det unga släktet måhända .själv anar. Deras mission att rensa
samridens nöfestiv från osunda modernismer
och vrångbilder utgör på sitt område en insars, levande och löfltesrik, i det arbete på
hem- och bygdekulturens konservering och
förnyelse som inleddes genom Hazelius, men

vilket först kring sekelskiftet började röna

mera målmedveten utbredning över landet i
lorm av löreningar för hemslöjd, hembygdsvård o. a. d.
Hela denna rörelse är åter i sin tur ett
utslag av en allmän reaktion mot den sköv-
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ling av gammalt och lornt på alla områden, av
seder och bruk, av gärningar och tankar, som
blev en oundviklig flöljd av det stora genombrott, som böriade lör ett halvt sekel sedan.
Den revolulionerande nydanings- och omvandlingsprocess. som
framgick ur Je tekniska uppfinn:ngarnas,
den eko::cniska ex-

pansioie:: och

outrotliga strävan efter harmoni med omgivningen driver henne nämligen att i en
brusten, stillös tid instinktivt gripa efter stöd
i det förflutna för att med dess hjälp göra
tillvaron dräglig.
Är denna iakttagel-

se riktig, och

ligen lämplig för propagandarörelser av bl. a.
Folkdansringens art.

den

als::::.; nämligen sitt
egei =orgifr i etr vak:::tr3 inrresse för gamia ','I:Cen i form och
:::i::. Antikvitetsvi.ir:r En och restaure-

Visserligen torde ei
på denna väg de större
städernas nöjesliv låta
sig väsentligt påverkas

det står nämligen
-under
världsmodets
välde, men även där
är en reaktion under
uppsegling
men till

denna

a:ies barn.
Der heter att

när

hämmande- av giftets
spridning i smärre or-

s::nJen är inne rfinner

;rug Gud sin

många

tecken tyda därpå, då
är tidpunkten synner-

soci-i..: ii:npens på 70i: le: :: ieida s kede

r::gsir-ern äro
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man.»

Inom hem och bygde-

ter och på landsbyg-

nordiska

den skall otvivelaktigt
en vaksam insats kunna göras genom folkdansrörelsen. Folkdansarnas propagandalärd hälsas därlöre
med glädje och följes med varmaste intresse
av alla vänner till vårt lolks sedliga och
kulturella konservering och förädling.
Stockholm i iuni 1922.
C. Rosenblad.

kulrur blev

museets skapare den
korade. Men flörmå vi tränga flram till det
som sker bakom vad som synes ske, skola
vi kanske finna, att vi själva, sena tiders
barn, äro, om ock omedvetna, medarbetare
i ett stort allmänt återuppbyggnadsarbete med
sina rötter i traditionsbunden livsåskådning
och gammal folkkultur. Människonaturens

GAMLA LEKAR.
gamla låtars ftIang jag hör,
och felans lonet mjufta, oefta;

I

de liftt en

oardagslioets strid larbleftnar
oid glansen från den tid, som flglt.

Då

en strdng

i

DårDinds sus mig smella,

sjdlens

djup sig rör.

Jag älsftor gamla leftars frAjd
och munba språng i dansens ringar
och ålderdomlig sång, som ftlingar,
förtonande i rgmdens höjd.

leften bli oi bam på ngtt,
och allt oårt hjdrtas hadhet oellnar,

all

frea lek och sång ge återljud
i sjdlens diup hos gamla, ungo,
och må i dagar sorgsno, lunga,
den blt ett glädjens sändebud.

VEGA.
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NAGOT OM SVENSKA FOLKDANSRINGEN
(SVENSKA FOLKDANSARNAS RIKSFöREUTO')

r

1880 bildades, som det torde vara
de flesta bekant, en studentförening

i

Uppsala med namnet Philochoros,

i den avsikten att
uppteckna och återuppliva de gamla bygdedanserna och den gamla folkmusiken, som
då höll på att utrotas av den moderna tidens
störtflods lörsta men likväl kraftiga vågor.
Då funnos ännu många gamlingar kvar i
livet, som kunde påminna sig de redan övergivna allmogedanserna och även beskriva
en del turer och steg. Många äro dock de,
som aldrig blivit upptecknade, och av dessa
ha nog en och annan tittat fram även under
den senare tiden. En del äro dock blott
lragment av de ursprungliga danserna, och
det har därlör flordrats lörsiktiga och varsamma händer för att pietetsfullt rekonstruera dessa spillror.
Den, som från första stunden med innerlig hängivenhet började arbeta för denna sak,
var med. stud. av Norrlands nation Gusi.
Sundström. Han började florska i gamla
arkiv och sockenbibliotek och ute bland
bygdefolket. Med insikrsfull hand lörstod hah
att sammanplocka det bästa han kunde finna
av dessa kulturskatter av de olika bygdernas
karaktär och egenheter. Han var vår srore
dansreformator och fick även rillnamnet
Dans-Luther.
Ilrån denna srudenrförening för bygdedansens återupplivande nu tyvärr sedan
ett tiotal år icke längre existerande
spred
sig intresset omkring rill de olika -delar av
vårt land, där dessa Philochorisrer eiter
sin Uppsalatid bosatt sig och där de, r,ar
på sitt håll, försökte bilda liknande föreningar. Den största och förnämligasre av dessa
föreningar blev givetvis Svenska Folkdrnsens
Vänner i Stockholm, sonl inom sin krers
hade många Philochorister. Denna förening.
som ännu finnes i livet, lrar på sin riC r-arir
en föregångare till alla dessa föreningar runi
om i landet, som ännu existera, och som
mestadels synas växa sig starkare år från
år. Skansens folkdansare hava även lrirn
allra första början erhållir sina lärdomar av
flramstående medlemmar av S. F. V. Därför har också dansarna inlärts på sirt ursprungliga sätt och spritrs till de olika lagen
i Stockholm, vilka i sin tur glort allt fcjr att
bibehålla dem oflörvanskade genom tiden.
Sedermera har det emellertid uppstått lävilken uppstod

rare runt om i."::er, som utan lörståelse
för de gamla J::s:rnas och melodiernas
helgd förvanil:r ,-,-': ändrat om en del av
dem nästan rill or:;:.::r:lighet. Dessa »danspedagoger, hr ve-=: :r-iernisera folkdansen,
liksom handkl,:.r'=:;: :: sin tid med sina
enradiga tangenra: ; . ::;:iserade allmogemusiken och

pi grr:.: :'- sir

olörmåga att

tolka alla mollio:.:;: .:'::::lt li-:kades förstöra det väsenrlig: - :-- =i=:.::irde för vår
svenska allmogemusri. -L:: ;e:ta innerligt

har grämt gamla fttlk:':s :.-:lrer och musikvänner är säker;.,-,-- t: ::srrängningar,
som gjorts, ha t\'\'.lil r::; .<JtnaI stät'ja
detta, då lärarinrresse; : =...:ör manga fall
utnyttials i uppenbarr :c:'.::'. ss'.':te. För att
fä rättelse i detta och s - i:= :1.:nd svensk
ungdom skapa en srör:c :--:llmännare
lörståelse och ett verkligi l:-.':::e intresse
lör de kulturskatter vi ägr : '.'=:: ::mla iblkdanser och vår folkmusii'.'::..:. som en
del intresserade år 1920 s:::= s:q i spersen
för en riksorganisation lor :.a ir erisre-

rande flolkdanslag. Denna orga:lisgtion fick
namnet Syenska Folkdansringen.
En oanad tillslutning skedde genast, och
sedermera har den ena föreningen elter den
andra uppstått och anslutit sig. så att i närvarande stund icke mindre än 46 föreningar
äro medlenrmar av lörbundet, och medlemsnumerären uppgår till omkring 1,700. Än
flera föreningar äro under bildande, vilka
ligga i korrespondens med Ringen, så att
till nästa år löreningsantalet säkerligen närmar sig sextiotalet. Då alla dessa rill Folkdansringen anslutna föreningar ät'en pa sitt
program satt upp en nrånqlald lndra uppgifter, avseende ett pietetslullr varJande av
r-ar qlmla bvqdekulrur. si.lsom uFpiigande av

folklised:nsrrr ocit lekar. br-gdedräkternas
årerupolir-ance. sprii:rle .iv intresse för
hemslö;ier senr iörst o:n sist omhuldandet
av ioiknrusiker. s: :,-,:Je;örelsen inom närg"S lViJ Om namn OCh

.r

stor bygdefolksring, där

en skall finna ett kärt och
nqsiir-. ulan även de äldre
skola beredas iilililie atI lå vara med i arberet bland de unga för omvårdande av gammal syensk kulrur. De under senare tiden
dessutom förda underhandlingarna med Sam-

lundet lör hembygdsvård och Jordbrukarungdomens Riksflörbund bådar en kraftig
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och målmedveten bygderörelse av en omfattning, som tillförne aldrig flunnits i Sverige.
Att uppräkna och i detalj beskriva alla
de olika uppgifter och det vittomfattande
arbete, Folkdansringen under den korta tid,
den exisrerat, hafr sig förelagda, är här ickc
möjligt. Nog torde vara att erinra om'de

stora nordiska kongresser, som hållits, en i
-år 1920, en i Köpenhamn år
Stockholm
l92l och nu i år i Kristiania. Den I och
2 iuli i år anordnar Ringen stora fester i
Säterdalen med medverkan av många framstående krafter och företar därefter under
en veckas tid en propagandaturnd genom
Dalarne och Värmland. Stora propagandafester ha också i vår hållits i Auditorium i
Stockholm inför fulltalig publik, vid vilka även
flera av kungahusets medlemmar närvarit.
Förbundet har sitt eger högr uppskattade
tidningsorgan, i vilket bl. a. utförliga beskriv-
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ningar av våra folkdanser till ledning och
stöd för vära medlemmar inflyter. Såsom
av detta tidningsn;r framgår, vill vår tidning
emellertid icke blott ägna sin uppmärksamhet åt folkdansen och folkmusiken utan också
alltmera söka bliva ett organ i långt vidare
mening lör syensk bygdekaltur och syensk
hembygdsuård.
Ett värdefullt tillskott för vår rörelse var

slutligen, då vi lyckades förvärva den inom
Sverige och våra grannländer så välkände
och högt värderade ungdomsvännen och ungdomstalaren Börschefen Kurt Beltrage till
hedersordförande. Med en sådan anförare,
som omfattas av hela förbundet med så varm
tillgivenhet, förhoppning och förtröstan, skall
Svenska Folkdansringens lösenord ljuda över
all svensk bygd: För sund ungdomsglddje
upp till strid mot det orikta och frdmmande.

ME D LEMS MAT RI K E L ÅR 1922.
Skåne:

Nationaldansens Vänner i Malmö.
Malmö Folkdansförening, Malmö.
Folkdansföreningen Villandslaget, Kristi-

Blekinge:

Sveds folkdanslag, Karlskrona.
Heimdals folkdanslag, Karlskrona.

Värmland: Brage Folkdansgille,

.

anstad.

Dalarne:

Smedjebackens Folkdanslag,

Karlshamns Godt. Folkdanslag, Karls-

Bohuskin:

Folkdansföreningen National, Halmstad.
Folkdansgillet i Lysekil.

Göteborg:

S. G. U. Folkdanslag.
Folkdanslaget Nati onal.

Cöteborgs Folkbildningshems

Folk-

danslag.

Göteborgs Nationaldanssällskap.
Folkdanslaget Victoria.
Göteborgs Folkdansgille.

Smdland:

Tranås

Gymnastiksällskaps folkdanslag,

Tranås.

östergöt-

land:
Söderman-

land:
It'erike :

Uppland:
Vestman-

land:

Jönköpings Folkdansgille, Jönköping.
Föreningen Brage, Finspång.
Folkdanslaget Kamraterna, Norrköping.
I. O. G. T. Folkdanslag, Linköping.
Katrineholms Folkdansgille, Katrioeholm.
S. G. U. Folkdanslag, Nyköping

Smed je-

backen.

hamn.

Halland:

Kristinehamn.
Jössehäringarnas Folkdansare, Arvika.
Hagfors Godt. Folkdanslag, Hagfors.
S. C. U. Folkdanslag, Karlstad.
Floda Folkdansgille, Holsåker.
Falu Folkvisedanslag, Falun.

Gdstrikland: .§. G. U. Folkdanslag, Cefle.

Österfärnebo Folkdanslag, Österfärnebo.

Jrimtland:

S. G. U. Folkdanslag, Östersund.

Lappland:

Svenska Folkdansens Vänner, Malmberget.

Stockholm:

Folkdanssällskapet Appell.

Brage Gille.

Kulturella Folkdansgillet.
Folkdansgillet Fyrväpplingen.
Folkdansgillet Tättingarna.
Folkdanslaget Skörde-Gillet.
Arbetarnes Bildningsförbunds Danslag.
Folkdanssällskapet Allmogegi I let.

Folkdansföreningen Liljan.
Dessutom finnas flera nybildade lag som ligga i
korrespondens med Ringen angående anslutning.
Folkdanslaget

i
i

SäffIe.

Södertelje F. D. F., Södertelje.
Folkdanslaget

Vara.

S. G. U. Folkdanslag, Eskilstuna.
S. G. U. Folkdansgille, Örebro.
Svenska Folkdansens Vänner, Österby

Alingsäs F. D. G., Alingsås.

Bruk.
S. G. U. Folkdanslag (Fyrbåken), Vesterås.
Kungsörs Folkdanslag, Kungsör.

Flemminge F. D. L., Boxholm.
Atvidabergs F. D. G., Atvidaberg.
Hälsingborgs lekstuga, Hälsingborg m. fl.

Strömsunds F. D. L., Strömsund.

Kiruna F. D. F., Kir.una.
Heimdals F. D. L., Orebro.
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,,F O L K H O G S K O L A N".
aa

En utmärkt dikt, som riktar sig tlll Sveriges bygdeungdom, har skritits av den jämtländska bondeskalden
Kilian. Dikten, som väckt berättigat uppseende, är betitlad »Folkhögskolan, och har senast återgivits i J. U. F:s

Ströskrift N:o 3

i

stadskonsulent Östergrens utmärkta artiklar om ,Ungdomen och jordbruket».

»Så långt som hislorien minnes, har folftet i
m&fter gått,
och tsetandels ftlara solsften har lgst för ett

faul

blou.

Och dessa, som s/d däruppe, där solen sitt
sllimmer strör,
ha gärna sett mörftret ruoa i dalarna nedanf&.

Så oar del i

gångna tider. Så ftunde det
oara då,
ncir folftet i enfald trodde, alt det sftulle oara så.
Nu råder en annan tanlTe, och solen nu lgsa får,
men cinnu går mången gngling och odnlar sin
andes oår.

En

nngmö

Ei

haoes

går fiisft och fager i hemmet hos
mor och far,
I hiarUt bor osftuldsfriden och ftinden sin
blomma harHon oäoer del tarma tadmal och passar de
oila ftor,
men ldnglar i smgg till staden, dar flfuden
och glädien bor.
det Soeriges unsdam att fatla

sin

stöllning så.
Eu folk, som till frihet 1addu, slall icfte i
träldom gå,
sftall aftta nalurens gladie -{ar mer ön en
ftonstgjord dans

och oeto, alt plogens
dets glans.

&a

Vart ljus,

folftu nndes, oi d&fiire

ftan tdcla med soör-

I

otudagens ftlara solsften en dräng går baft
plogen böjd.
Om dagen blott sftrider ftamåt, så d.r han med

oörlden nöjd.

Han ser ej hur gräset oäxer, han hör ej hur

I

larftan slar.
ftänslan ao dagens lunga dess sftönhet han
ej förstår.

Blott tanften på

lördagsftoöllen ftan stämma
sjöl till sång,
blolt ftlangen ao maftidsftlocftan ftan lioa hans
lrölla gång.
Han oet ej silt grftes dra, han ftö.nner sig blott
hans

som

som bland
hdlsa glatt.

Det ftlarnar i

sftog och dalar. Förbi dr den
mörfta natt.
Bland storinduslriens sftaror sftall tanften gå fri
och ftlar,
och talet om rdumma bönder sftoll fa et
förståndigt soar.

Sd sfto/a de unga oäcftas, och da

och da sftall den gröosla syss/a s/<i fram i etl
annat ljus.
Tg den, som förstår naluren, han ftdnner alt

slar),

han ftänner blott arbetets börda, men oet ej
dess tjusning ao.

Då
Då

sftall det

gråasle grus,

atl

öfterns gull,
öngens och ftindernas rosor

jordens mull.

-

allt t)dxer ur

oinner ocft plaiarns syss/a elt annat och
ngtt behog.
odnder han öfterns tiltor med glddje mot
solljus dag.

Och oallflicftans blsga dtömmu gå icfte rill
stadens sten)

men bggga etl hem, som hiignas

ao

solljus och

frufttlgngd gren.,
ANDERS KILIAN.

I
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Från Föreningarna.

J

Föreningen för Helsingeslöjd, Söderhamn,

Då ett meddelande i Folkdansringen n:r 4 om Centralkommitt6ns årsmöte blev något oklart i formuleringen, ber sekreteraren vid mötet i fräga, hr Ragnar
Söderberg, få påpeka, att enligt beslut ralla engagemang
de olika klubbarna åtaga sig skola anmälas till S. F, C.,
detta för att undvika onödig illojal konkurrensr.

Att
!Är

Vid

uppläsas av korresp. sekret.
beställningar

av

bygdedräkter torde nedanstående hemslöidsföreningar anlitas. Vi varna på det
livligaste för alla nya, under senaste tiden uppkomna
s. k. ,hemslöjdsaffärer», vilka icke tillverka dräkter,
som äro äkta och stilriktiga. Dessutom äro vi pä grund
av vår strävan även pliktskyldiga att vända oss till
de i Sv. Hemslöy'dsföreningarnas Riksförbund anslutna
hemslöjdsföreningarna, Utom desia rekommenderavi

även Ingrid Andersons äffär
Hemslöjd

i

Stockholm.

i

Malmö och

»
Jämtslöjd, Ostersund.
»
Konstfliten, Göteborg.
Uppsala Läns Hemslöid, lJppsala.
"
Cästriklands
Gävle.
Göteborgs o
löjdsfören., Askim.
Halländska
ndslöjden,' HalmstadLaholm
Jönköpings Läns
Jönköping.
Kronobergs Läns
Växiö.
Leksands Hemslö
d.
Malmöhus Läns Hemslöjdsförening, Malmö-Hälsingborg,

Morahemslöjds Vänner, Mora.
Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening, Norberg.
Norrbottens Läns Hemslöjdsförening, Luleå.
Norra Kalmar Läns Hemslöjdsförening, Västervik.
Skaraborgs Läns Hemslöjdsförening, Skövde.
Södra Dalarnes Hemslöjdsförening, Hedemora.
Södra Kalmar Läns Hemslöjdsförening, Kalmar.
Västerbottens Läns Hemslöjdsförening, Umeå.

Läns
Län
ands
Läns

Svensk

Syenska Hemslöj dsföreningarnas Riksförb.
Anslutna Föreningar 1922.
Bollnäs Hemslöjdsförening, Bollnäs.
Filipstads Hemslöjdsförening, Filipstad.

s

erås.
lefteå.

ksvall.
öping.

Tillhandahålla konst- och enklare vävnader för hem-

inredning och beklädnad, hålsöms- och spetsarbeten,
möbler, smide, lergods, korgarbeten, bindslöjd, lappslöjd, bygdedräkter m. m.

SMÅHISToRIER FRÅN HÄLSINGLAND
av DELSBOSTINTAN.

Det hade kommit en ny doktor till D'elsbo
söderifrån. Så hade några delsbopöjkar räknat ut, att de skulle gå och göra något
»spektakel» åt honom »för te si va hä var
för kar». De knackade alltså sent en kväIl

I mitten av 1800-talet hade Delborna en
präst, som hette Lars Landgren, en karlakarl på alla vis. Om honom och hans förhållande till församlingen gå många historier.
Där han fann kristendomskunskapen skral
bland sina sockenbor, kallade han hem dem
prästgården en och en, undervisade och
förhörde dem som skolbarn, tills han ryckre
sig ha fått i dem det nödvändigaste. Han
hade en gång vid ett sådanr tillflälle frägat
en bonde, Hans, hur många budorden voro.
Hans funderade en stund och svarade sedan
tveksamt: »tjugge». ,Å, gå hem och leta,
kan hända du får tag i några fler,' sa prosten,
för han höll på arr rappa tålamoder. Och
bonden gick. Men på hemvägen mörte han
en av grannarna, som också var kallad till
förhör hos prosten. Hans hejdade honom:.
»Hör du, hur många budord finns hä?,
,Tier, sa'den andra tvärsäkert. Hans
log medlidsamt: »Hä Iönes ipte myttje du
går fram te prosten mä hä inte! Ja var nyss
där å bjö'en tjugge ja, men han nöjdes int'
mä hä en gång!»

till

av varie, och han var inte sen att svara:

»Jaa pojkar, rräaker är bra för bröste och

stryk är, bra för lymlar!, Och med det

gav han dem var sin sinkadus, ordentligt så
det tog, kastade dem sefn utför trappan och
stängde dörren.

Men där ure i ensamheten på gården togo
sig delborna en flunderare på saken.. De

hade just inte väntat sådan förståelse av en
,sörlänning». Och till slut upphov en av
dem sin röst och sa: ,Jamen pöjkar, de där
var en rejälan kar dä! Vi går in å gir'en
e femmal» Vilker de också gjorde.
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Som bevis på den beundran delborna hyste
för sin prost, och hur högt de satte honom,

berättas följande. Han hade giort en resa
till Italien och besökte därvid även Rom.
En delbo frågade sedan, »om inte prosten
var sta å hälsa på påven på samma gångr.
Och när han fick ett nekande svar, utlät
han sig: ,Men hä var då tokut hä, för
påven skulle fell ha sitt Landgren ändå!,
t<

Det är cirkusföreställning

i

Hudiksvall,

och cirkusens kraltgladiator, titulerad »The
Champion of the worldr, utlovar 50 riksdaler åt den, som kan besegra honom i
brottningskamp.

Quöta-Brente från Delsbo . stegar fram,
stärkt till både kropp och själ av åtskilliga

,dragnaglar», vägar törsöket och lyckas rätt

så snart flälla till marken ,The Champion

of the world». Riksdalrarne räknas upp kontant ät Quöta-Brente, som emellertid lämnar tillbaka 45 av femtilappen med orden:
»He räcke me e femma, jd ha lagt starskare karrar än dö lör assint., 1)
1)

Tåget stannade vid Delsbo station. Perrongen var full av folk. En resande Forsapojke, grannsockning, skulle göra sig kvick,
stack ut huvudet genom kupelönstret och
ropade:

,Va' kostar ett falskt vittne i Delsbo nu

[ör

ti'n

?

»

Och en delbo

i

hopen svarade ögonblick-

Iigen:

,Vi har fått ett halvstop brännvin förre,
men nu får vi inte ett kvarster en gång,
se'n Forsapolkarna förstörde marsknan för
oss!»

a
a
a
a
a
a

a

a
a

Polismannatiänsten
och därmed kombinerade fiärdings-

mannatiänsten i västra distriktet inom

Delsbo

a
a

socken kungöres härmed ledig at: tillträdas den
1 inst. Juli. Absolut nsktra. ko:npe:erta sökande
torde insända sina ansökri:q'ar:öre \[a; månads
utgång till landsfiskaler. DeLs':o. L6n tillsvidare
S32 xr. : ni::::e:.

AIIs intet.

Uärmländslra lolltd räkter
såsom:

Älvdals-, Fryksdals-, Nord marks-

och Jössehärads-dräkter

oooo

stiltrognast

erhållas

fyil oooo

VÄRMLANDS HEMSLÖJD
Tel.

KARLSTAD

Tel. 984

984

istto slogs bonb f ör
$nlt*ogeöröhter s6)t6)

r till allm
i alla ldrger finnas på lager
eller på beställning billigast hos

A..8. HÄS§IER§
HAIINfiATAN 17, 1

Riks

11 1

00.

TRIKÅFABRIK

fiappa, §T0CKII0till

OBS.! Leverantör

till

Skansen.

tillverhos ov
Ernst Illottssons Snörmflkeri & Bondlqbrill

Butih;
Rtorobergsgoton
13796,

?
21

Telei.
norr 19696

SIOCKHOLM I922. TRYCKERIAKTIEBOLAGET

SVEA.

Rontor B Sobrih:
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