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Då såväl vår orsanisation som vårt

tidningsz

organ numera hava'föränd,rat namn, kan det må,

hända vara på sin plats att med några ord för
våra vänner och läsare beröra anledningen till
dessa namnförändr,ingar samt a,ngiva både vad vi

hittills velat vara och vad vi

nurn,era å,syfta att

bliva.

Det var helt visst i en lycklig stund, som

på

sommaren 1920 Svenska fol,kdansringen, de sven,

ska folkdansföreninsarnes riksförbund, bildades.
Städern,as ytlig,a, osunda nöjesliv, där den be,
riimda treenigheten, fotboll, jazz och brio, domi,
nerade och de nästan ännu mera barocka avarter
nöjeskulturen såg blomrstra på landsbygden, där
dock alltjämt tråkighetens o,gräs rikliigast frodades,
hade så små,nringom öppnat ögonen på en hel del
av den sundare och bättre ungd'omen. .N{an bör,
jade reagera mot ensidigheten och de värsta
osmakl,igheterna i tidens ne,g€rkultur. Jazzkval,
met blev lör kväljande. Som en naturlig opposi,
tion mot den utlä'ndska dansgalenskapen uppstod
på olika håll i la,ndet folkdansföreningar i syfte
att hos ungdornen väoka intresset för våra e,gna
gamla vackr.a folkdanser och vår eg,en gamla för,
nämlig,a folkmusik. Till en början var det kanske
till stor del av nyfikenhet, som en del ungdomar
drogos ,till dessa föreningar, men nyfi,kenheten b,lev
i regel förvandlad till något,annat och djupare, se,
dan de s€tt, vad dessa föreningar hade att giva.
Vilken omväxling, vilken rikedom, vilken skön,
het, vilken kultur hade icke de svenska folkd,an,
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serna att bjuda på och vilka skattct av rncloclik,
rytm och fägring rymde ej den musik, varpå dessa
danser voro byggda. Allt d,et,ta måstc taga sund
ungdom, ty här kunde. d,e få utveckla och griva
uttryck åt all sin inneboende kraft och käck,
het samt l,ivsglädje, åt smidighet, behag, tempera,
ment och humör. Och det sund,a enkla nöjes,
liv dessa föreningar satte upp som villkor för
sina modlemmar gj,orde dem än mera tilltalande

för sund, ofördärvad ungdom. Det var som att
kom,ma från kvalmig, p,arfyrnerad boudoirluft ut
i fr,iska rena skogen. När så de vackra sommar,
dagarne 1920 samlingssignalen ljöd till alla dessa

folkdan,sföreningar atl sluta upp pä Skansen,
l1,strade rnan lite,t var
det blev ett par oförgät,
liga högtidsdagar för svensk fol,kdans och svensk
och den nya ri,ksorganisation, Sven,
folk,rnusik
ska folkdansringen, som i detta sarnmanhang bil,
dades, fick från förstastund en oväntat stor till,
slutning. AIla kände, att denna ungdomso,rga,
nisation hade stora och betydelsefulla uppgifter
att fylla i en ytlig dekadansperio'd, att här fanns
både ideal,itet och sundhet, att folkdansringens
lösenord: "till strid mot det oäkta ooh osvenska!"
samt: "för sund ungd,o,msglädje!" voro ord i san,
ning värda att anarnmas av ungdomen'
Att framgången också följt Svenska folkdans'
ring€n, därför borg,a såd,ana data ur dess kor,ta
historia som t. ex. de stora propa,gandafesterna
i Mal,mö sommaren 1921, den ståtli,ga Köpen'
harnnskongresse.n sam,m,a år, som för svenskarnes

clel blcv en lysande victor,ia
mera superlativa
lovord ha väl sällan och mera-enstärnmigt danska
tidningar ägnat oss svenskar
lyckade, för
-, deoch
två fullsatta hus med kungligheter
storpam,
par närvarande givna propagandafesterna "Dan,
sen genon tiderna" i Stockholms Auditorium i
naj 7922, den oförgät1iga färden till Mariehamn
midsom,mardagarne samma år och folkdansrin,
gens vackra värdiga in,sats i de,ssa dagars kultur,
fest, de av folkdansri rgen 7-2 juli anordnade
och av c:a 18,000 personer besökta Säterspelen,
om vilka tidningarne skrevo att "en mera givande
och glänsande fest än detta års Säterspel tordc
icke kunna uppvisas i någ,on del av vårt land",
dcn lr-ckade propagandafärden eftcråt g.enom Da,
larne och \/ärmland samt den stora nordiska
folkdanskonqressen i Kristiania, då svenskarne,
sår'äl dansare som talare och spelmän, vtterligare
befäste dcn position de förut vunnit och hem,
kommo med n1'a, ärligt förvärvade lagrar.
När segrarne å den nordiska folkdanskongres,
sen i Kristiania vunnos, var Svenska folkdans,
ringen emellertid förvandlad till "Svenska ung,
clomsringen för bygdekultur" eller. Svenska ung,
clomsri;ngen, som namnet populärt väl mest kom,
mer att bliva. Namnändringen hade beslutats vid
Säterkongressen den 2 juli.
Att byta namn är helt visst en vansklig sak
för ett förbund, vare sig det är gammalt eller nytt.
IIar mal1 ett gammalt, välkänt och inarbetat
rlamrr, vållar det alltid oreda att utbvta detsamma
mot ett n1'tt och det blir gärna stagnation i

cklingen. Är det ett ungt förbund, som
håller på
atbeta. sig in i medvetandet, blir
^tt
namnbl'tet än vanskligare. Allt vad man vunz
nit, kan gå förlorat och man får i varje fall
utve

vara beredd på att utvecklinlen därigenom
kan försenas och fördröjas, ibland för san,
ska lång tid. Hur pass svårt det är för ett nytt
fiirbund, är,cn orn dct haft den allra gynnsammas,te
start och vunnit en hastig utbrednring, att kämpa
sig fram ooh få sitt nam,n intrumfat hos allmän,
hotcn, det har Svenska folkdansringen vid mer
än ctt tillfällc undcr dc gångna åren fått erfara;
clo mcst löjliga förväxlingar och sammanblandn.in,
gal rncd andra, långt mindre orga/nisationer av
lcnt lokal art ha förekommit birdc i prcssen och
blancl allmänhcten. När nu Svenska folkdansrin,
(cn clter ctt par' års enerqiskt arbcte lyokats för,

lä'na god klang

åt sitt namn och börjat få <tet
känt och inarbetat bland allmänheten, kan clct

därför med rätta synas soln en högst onödig och
obetänksam ätgärd att vidtaga namnbyte. Att
ringens styrelse det oaktat vägat pätaga sig an,
svaret för en sådan åtgärd, beror på många och
djupt liggande orsaker.
Redan dä Svenska folkd,ansringen sta,rtades,
hade r-rog flera av dess ledande män klart för
sig, att vad de innerst ville, vad detta nya riks,
förbund vore avsett att bliva, var ej blott cn
sammanslutnins av folkdansföreningar med enda
s1'fte att uppliva intresset hos ungdomen för våra
gamla folkdanser, hur kärt än detta mål var dem.
lIålet var vidarc. Läser man första patagra,
f en i Svenska folkdansrinsens stadgar, märkcr
man detta bäst. Där talas det om att förbundets
mål är att sprida intresse för och kännedom om
icke blott vära gamla folkdanser utan ock våra
lekar, folkvisor och allmogemusik, våra hem,
bygdsdräkters helgd och bctydclsc samt att
skapa förståelse för vår gamla b5,gdekultur. Där
står ook som ett av huvudrnålen angivct att sam,
manföra olika klasser av svensk ungdom för' att

mellan dem skapa ett starkt vänskapsbancl
och, ehuru ej uttryckligt i stadgarne angivet, hos
dem alla ingjuta ,en sund livsglädje. Dct var
alltså till "syvende" och sist hela vår gamla hcrn,
b1-gdskulturs värnande och bevarande folkdans,
ringen satt upp som sitt rnåJ, på s&rnrrä. gång dct

vdr ctt stort ideellt

uppfostringsprogram för
svensk ungdom den uppställt.
Så måste det stå klart för de flesta, att dot
antagna förbundsnarnnet var li,tet för snävt, ickr.:
täckte det prosram, som i verklighcten var för,
bundets. Hur ofta har man icke också under
dessa år, då man ville bland allmänheten göra
propaganda för vårt förbund, fått höra om,
dömen som dcssa: "folkdansringen. Jaså, ni
äro en såd,an där dansklubb. Nej, har ni inga
större intr,essen kan jag verkligen ej vara mcd".
"Folkdanser, ja, det är mycket vackert, men hur
kan nan nu bilda för,bund för bara så'nt. N"j,
vill ni te upp på ert program hela vår gamla
b1'gdckulturs värnande, ja, dä." Och när rnarr
har svar,at vcderbörande, a tt det är j ust dot
vi ha på vårt program, har svarct lika säkort
sorn amen i k1-rkan komm,it: "Ja, rnr-:n varftir
kallar ni cr då fijr folkdansringcn." IJar

5{embygden
man talat med dem, som ha hand om de statl,iga
och kommunala anslagen, vid alla dem vi, onl
vi skola komm,a någon vart och verkligen nå
vår't måI, rnåsle få på vår sida, har det också
där hetat på samma sätt: "Nej, med barar dans

på ert pr,ogram kan ni icke i dessa depres'
sionstider tänka på att lä med av några anslag
eller understödsfonder. Det är f ör snävt pro'
grLam." Att vårt progxam lakliskl varit vidare,
återstudsade alltid inför det ofrånkomliga faktum,

att vårt namn blott va,r folkdansringen.
Så blev det för vårt förbunds lecining en nöd'
vändig sak att med full vetskap om de svårig'
heter en namnändring alltid föra med sig, dock
söka ve,rka för att f å en sådan till stånd, på
det att vårt förbund ioke måtte av sitt eljest så
vackra namn hindras i sin utveckling och för'
nekas det yttre stöd och hjä p, som för oss
liksom alTa andra organisationer ät och blir
cn nödvändig sak. Väl väckte förslagct till en
början på sina håll motstånd, tnen även motstån'
rlarne sylrtes snart klokt och framsynt böja sig
för vad genom en namnförändring stode att vinna.
I stor,t sett är det väl alltså inte något annat än
en ren namnändring, som ägt rum, då av Svenska
folkdansringen blev Svenska ungdomsrin§en för
bl,gdekultur, men en namnändring, som utåt klart
och tydligt marker,ar, att vårt program och vårt
rnål är vid.are och omfattar hela deu gamla
svenska byg'dekulturens bevarande och vårdande'
Men genom denna namnändring har dock ofrän'
komligt själva vårt arbetsfält blivit större, våra
uppgifter mångfaldigade, vår arbetsbörda tyngre.
Genom den uppdelnin§ av vårt arbete på olika
sektioner, som vi tänkt oss, fr,amgår d'etta än be'
stämdare. När vår organisation blir fullt färdig Rom bygges som ni vet icke på en dag - skall
vårt förbund vara uppdelat i ett tiotal distrikt
och arbeta å fem självständiga sektioner (en för
folkdans och folkvisedans, en för allmogemusik,
en för sång, en för vandringar och lekar m. m.
sarnt en för folkminnesforskning och hembygds'
vård i allmänhet).
Nu kan alltsä in§en skyll,a på, att ej vårt arbets'
progrrm är omväxlan,de n,og, att det icke finnes
något att intr,essera sig för. Icke heller behöva de,
som anse sig varra ur dansen och leken, numera
stanna utanför vår krets. T"'är ungcl,omsring tar
crnot och har behov av alla god'a sunda krafter i

detta land och för oss är ,in§en för §ammaI, in$en
annan än den åtmrinstone, som har mist förmågau
att känna ungt och varmt för hem och hcm,
bygd. Nu får ingen trötthet, intet vankelmod,
intet split, inga personliga intressen, ingen kung,
Iig svensk avundsjuka nästla sig in bland oss.
Med friska armar ooh nävar, med hoppfull håg
och med fast tro på vårt förbunds framtid skola vi
hjälpas ät att draga lasset fr,amåt. Så skall det
också gå.
Redan hava stora framgångar mött oss under
den korta tid Svenska ungdomsringen funnits till.
Fr. o. m. december 7922 kunta v,i bjuda ett varrnt
och ärligt välkommen i vår krets åt över 600
åländska ungdomar. Då beslöt nämligen Alands
ungdomsförbund att inträda i vår organisation
och Svenska ungdomsringen hade den stora gläd,
jen att under dagarna 1-5 december som sina
gäster i Stockholm hälsa ett tjugutal represen,
tanter från nämnda förbund. Vid de två lyckade
och värd,iga propagandafester, som Un§domsrin,
gen den 2 och 3 december anordnade å Musika,
den ena ordnad som Svensk
liska akademien
afton med föredrag om "Sverge för hundra år
sedan", uppträdande av Delsbostintau och Värm,
lands storspelman Dan Danielssou, ett extra för
tillfället hitkommet Tranåslag, som på ett möuz
stergillt sätt utförde ett par av våra $amla härlig,r
folkvisedanser samt våra egna präktiga Stock'
holmslag, den andra som Värmlandsafton med
föredrag om Gösta Berlings och Gustaf Frödings
Vär,mland, Frödingsdikter av den kände Frödings'
tolkaren generalkon,sul Hugo Duhs, folkvisedans
av Tranåslaget, Värmlandslåtar av Danielsson
samt Värmlandsd,anser av Stockholmslagen
uppträdde också våra åländska §äster och gladdc
oss alla med sin flärdfria, enkla, men så vackra
uppv,isning. De ord, som talades såväl då som
vid den ståtliga och minnesrika fest Ungdomsrin'
gen på aftonen den 2 december hade anordnat för
sina långväga gäster i börshuset, v,ittnade oförtyd'
bart nog om hur glada vi voro å ömse sidor åt dot
kulturella och ideella föreningsband, som uu knu'
tits mellan oss.
Söndagen den 3 december 7922 blev för Svenska
ungdomsringen kanskc den hittills bctydelseful'
laste framgångcn. Sverges drottning hade denna
dag lovat emottaga oss å Stockholms slott. Det
var en ståtlig syn att se det långa tåget av frisk

5{embygden
frejdig ungdom i våra vackra b,rokiga folkdräkter
med ctt stort antal spelmän och ringens nya fana

i t€ten ringla sig uppför Lejonbacken. Genom
festvåningens alla praktsalar gick tåget till Vita
havet, där Konungen, Drottningen och hola den
Kungl. farniljen samt en lysande församling av
inbjudna väntade oss. En vaokrare och värdigare
fest har säkert ingen av oss va,r,it med Dm, men
den blev mera än så, denna uppvaktning b,lev
den mest ståtliga reklam för hela vår rörelse.
Djupt gripen och rörd av de manligt enkla och
ungdomligt uppriktiga och ärli,ga ord, som av r,in,
gens hedersordförande riktades till henne samt
av den utomordentligt vaokra och l;*ckade upp,
visning hon fick åsc*) erbjöd sig Drottningen
sällsynt och hedrande nog
att bliva vårt för,
bunds högsta besk-vddare, varjämte prins Eu,
gen åtog sig att bliva vår förste hedersledamot.
Vad detta rnoraliskt, ideellt och socialt innebär
och kan kornma att innebära för ett unst för,
bund, behöver nog ej här framhållas. .NIen denna

uppvaktning blev ookså oerhört betl'de.lsefull
därigenom att Ringen vid d,etta högtidliga till,
fäll,e fick för en publik, som eljest kanske icke
på länge skulle få reda på oss eller bekymra sig
om oss, men vilkas stöd och hjälp kan bliva för
oss av största vikt, tydligt och klart talLa om,
vad vi voro och vad vri ville och t'ala om det så,
att de, sclrn :rärvoro, säkert icke komma att glöm,
ma oss. Betecknande för h,ur alla kände det tror
iag v,ar vacl en av de närvara,nde högsta hovdigni,
tärema 1-ttrade till undertccknad vid uppvisn,in,
gens slut: "-N1ånga ståtliga skå,d,espel har ja§ sett
på ^Stockhohns slott, rnerr jaS kan lörsäkra er, att
k,anske intet har sä gripit, värmt och rört oss
altra som det i ciag.
Redan hava mån§a frarnståcndo män och kv,im,
nor f örklarat sig villiga att bliv,a heders, eller
stri,djandc ledamöter i vårt förbund. Sådana na,mn
sorn Scl,ma Lagerlöf, I-Iulda Garborg, Ida Gawell,
Blumenthal, Gustaf Upm,ark, Frans votr Schdele,
K,arl Starbäck, Carl Rose,n;bl,ad tord,e tnla för s,ig
själva. Vi hoppas ock på att såsom våra få räkna
män såsom Erik Axel Karlfeldt, Ger,har,cl Mag,

nusson, Fabian Månsson, Karl Erik Forsslund,
Oscar von Sydow m. fl. Även andra förbun,d
såsom Jordbrukarungdo,men,s riksförbund har ut,
talat sin livliga sympati för samarbete med
vår organisation och förktrarat sig villiga ingå
inom våra sektioner.*)
I överensstämrnelse m,ed den beslutade natrnn,
ändni,ngen å vårt förbund har vårt tidningsorgan
också fr. o. m. detta år ändrat narnn. Vi ha valt
det namn, som är det bär'ande och centrala i al,lt
vårt arbete: I{embygden. Att lära vår ungdom
och vårt folk att älska den och dct gamla svenska
kulturarvet, att lyssna till den granens susning,
vid vars rot deras bo ,har sitt fäste, det är vad vi
ir.r'r'rerst vilja. Då på grund rav ornorganisationen
n1'a vidgacle uppgifter också vänta vår tidning, ha
vi fr. o. m. i år som hjälp för redaktören tillsatt en
särskild redaktiornsk,ommittd och hoppas varmt, at,t
vår tidning fortfar,ande med heder skall kunna in,
fria alla de förhoppningar vi även ställa på den
samt lvckas icke blott bibehålla alla sina gamla
vänner, utan vinna många många nya sådarna.
I sornmar stundar den stora Göteborgsutställ,
ningen. Svenska ungdomsringen står .då som
värd för den fjärde nordiska folkdanskongressen.
Då gäller det att på allvar visa, vad vi duga till
som organisatörer, att icke av re,dan vunna segrar
biliva övermocliga och loja ut,an tvärtom. Icke
blott på några få få vi kastra bördorn,a och ansva,
ret, alle m,an i ledet ,måste känna och gör,a sin
plikt. Så skall också detta strag bliva en ny fram,
gång för vå,rt förbund.
Arbete saknas oss alltså icke, uppgifternas
rnångfald kanske fastmer förskräcker d,en klen,
modige. Men ej höves det un§domen att rädas
för svårligheter och,arbete. I enighetens, den goda
viljans, det friska arbetshumörets och den osjäI,
visk,a idealitetens tec.ken ,skola vi, som så mänga
före oss, ,segra, och Svenska ungdomsringen skall'
då en dag, som vi så varmt hoppas och vilja tro,
kunna för all sund svensk ungdom bliva det sam'
lande, bärande, enande narnnet. Ske alltså!
'l Av nya föreningar som under äret ingått i vårt förbund
kan nämnas: Vara folkdanslag, Rättviks folkdanslag, Ät'

vidabergs hembygdsförening, Tranås gymnastiksällskaps folk,

{' Programmet

vilket Konungcn
var följande L
rade. 2. Jungfrun gick ät killan, Tranäslaget. 1 a) Jösse,
häradspolska

b)

Tal, på

Västgötapolska. Stockholmslag.

svaT

4.

Dan

Danielsson. 5. Alandskadrilj av Ålandslaget. 6. Delsbo,
stintan. 7. Skrälit. Stockholmslag

visekör, Huskvarna folkdansförening, föreningen folkdan,
sens vänner i Motala, Nässjö folkdansklubb, Kisa lokal'
avdelning av jordbrukarungdomens förbund, föreningen
Bygdegillet, Stockholm, Mellersta Södermanlands bygde,
gille, Malmköping, S. G. U. folkdansgille, Katrineholm.
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Detta är värden, som
icke få äventyysg
IJistorien bcrättar att gamle kur-rg Giista, clå
han besteg Svcliges trou, cmottog ett "öde och
utarmat Iand". De norrläudska landskaperr
gömde inom sina gränser stora ouppodlade vid,
der, krig och farsoter hade avfolkat b1'arna och
där fanns gamla odlingar där ci "hane galit" se,
clatr sckler. Mer-r det var icke blott de norrländ,
ska landskallcn, som voro iide. dct farrrs även
trndrrr landsdelar, som iigdc ödevidder, och ctt
stidant var Viirmlrrrrcl. I lzrndskapcts norro tlcl
QinQo 1i,,',n,, rnrlriinåsar. där växtc stora skogrrr,
siillan trrr.mprrclc rrv rniirrniskofot, crrclast iilgcrr
och biörncn stiirtlc tvstnacle.n. hlir hrrdc rrldr.ig
"

hancrr grrlit.
Ä'lellarr r-Doriirrliclerrr:r l'lllln() c'n rDiitr{tl str.itlrr

iilvrrr. f)cssrr vitl(adc ut sirl iblrurd där.tlalcrr
buktaclc sirI, och tliir iilvcrr saktadc frrrtert och

Iloriinåsar.

RltD

vilade, bildades en liten långsmal sjö. Om man
kliver upp prl nirsot av tle hög,a bergen, sori-l
skjuta upp civer lnoränåsarna, kan matr se clessit
srnå sjöar där älvama brctt r.rt sig. De likna
jättcstore, diupblå piirlor, uppträdda på cn sil,
kcssnodcl.

Ibland kturdc cn sridan där sj<i bli sli tjvenlull
der.r steg över bräddarn a någrrr vcckor på
v,iren. Då r'iirte ctt mrgcrt eriis pii sjöns strärr,
cler och -qrrr' ett visst r'ärclc rit clalgången. Mcn
clcn var icke så värdefull att rrågolr från bol,
b\,arna, rreråt Frvksändc cller i Klarälvstlerlen,
villc bosätta sig clär. Nlan haclc irrte h.rst att
riicljzr så där lrinqt upp i obvgdcrr. Och jrade rnrrn
intc lrrst sirilv, sä villc nrarr intc tilllit* rrågon
ilnu::ur bolbl' att trr fijt si(i xv rlc storn r,irlderrra.
,\qarrtlcriittcn till dcsst strlru iideviclcler var
vicl clcrrrrl tid tiirnliqcn liist fastslrrgcn. Varicr
bolby haclc riitt till hctcrrr, fiskcvrrttcn och jakt,
rnzrt'ker, tncn blott sil ptss n'rt-ckct sont "ctr lt'tt
ruan knnclc vandla iir.er utrrrt rrtt r',ila". \/illc
tliirf«ir rrrlgon hussrr virko cllcr liilla tirnmcr till
kolrrir-rg fiir .qmvclrift, korr hrrn alldc:lcs siikcrt i
konflikt mecl rriigon bolbl-. cller' .korn clclas in,
tlcssc fiir niira. IIerr eamlo kung ()iista visstc
r'år1 fiir sådant, och rlcd sirr rnakt och ml'ndi{,
het bcstämdc han omklirrg 1.5.1(r, att "obvqclcrr
hiircr Gud, kor-rungen och fiitlcrncslanclct till".
Gerrorn cletta kraftord sattc han cn gräns fiir
rlcn cnskildcs spekrrllti«»r, och vägcn vat' fri fiir

att

komrnandc odlare.
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Kung Göstas dekret av är 7559 om uppodling
av de svcnska obygderna och med löfte för vem
s«-rnr ville att tasa för sig och svedja, fann inget
gensvar hos byamännen. Svensken var icke t ll,
räckligt seg för att ta itu med moräntrakterna,
en segare ras blev det förbehallet att skap'a frukt,
bar jord, framför allt i de norra värmländska
obygderna. österifrån kom den rasen; finnarna
ha vi att tacka för detta arbete.
L'innarn,as tidigaste historria är ännu ickc av,
slutad. Det vi veta om denna mon§olras' första
uppträda,nde har berättats av arkeologer med stöd
av förhistoriska fynd. Salunda vet man att ret
clan under en tid, dä vära förfäder använde vapen
och redskap av s,ten, fanns i byarna ett mongol,
folk, vilket ,antages nara finnar. Svenskarna
bodd.e runt Bottniska viken och ägde markerna
då finnarna invandrade österifrån. Svenskarna
veko undan och sedan ha dessa båda raser levat
sida vid sida i det land, som kom att kallas Fin,
land, ända fram till vår tid. Ett utbyte de olika
länderna emellan är därför förståeligt, och det
är orätt ,att tro, det finnarnas utflyttning till
Sverige wrder Gustaf I och Kar[ IX var den
första i sitt slag.
I de svenska fornsägnerna skymta en del ty,
per fra'rn, vilka med all sannolikhet voro fin,
r1ar. Sagan om Völund, den trollkunnige sme,
den, berättar åtskilligt av intresse, och man kan
var,a alldeles viss om, ätt den poetiska Eddens
Völundakväde är diktat av €n skald, som väl
kände ti,ll skogsfinnarnas liv.
Fram genom medeltid,en torde ett jämt utbyte
av människor skett mellan Sver,ige och Finland.
Vid det korståg, som Birger Jarl företog omkring
1249, i)vefiördes en hel del svenska familjer till
Finland för att stödja de kristna kolonierha,

medan finska familjer fingo överflytta till
Sverige för att bibringas kristen tro. Veterlig
är ock att ordet "finnmark" förekom här i Värm,
land före Gustaf Vasas tid.
Frinnarna voro väl förtrogna med järnet och för,
f,arna i smideskonsten. Gamle kung Gösta inför,
skrev finnar, bl. a. till Sala, för att hjälpa upp
bergshanter,ingen. Den största invandringen till
Sverige, och,allra rikligast tillVärmland, hade dock
sin grund i de första vasakonungarnas odlingspla,
ner, och i detta fall erhöllo de god hjälp i de svåra
inre förhållanden, som voro rådande i Finland.

Redan und,er Gustaf I:s tid vor,o klagomå,len
högljudda över svenska adelns framfart i Fin,
Iand. Ståthållare eller guvernörer ooh adelsmän
hade underlagt sig stora jordegendomar med
oskäliga arrenden av bönderna. Från öster inföllo
<-rmkring år 1560 härjande ryssar och på 1570,
talet inföllo tat,arerna och brände stora lands,
delar ända fram till Uleåborg. Missväxt och
hungertid utarmade landet, man fick varken
arbetslust eller arbetsro och Karl IX:s inbjudan
till finnarna att komma över till Sverige för att
taga ob1'gderna i besittning, hälsades med stor
tillfredsställelse.

På skilda vägar kommo så ödeviddernas upp,
odlare in i vårt landskap och sägnerna om d,eras
äventyrliga färder runt Bottenhavet eller över
Ålands hav gå ännu som vilda sagor bland ätt,
lingarna i Värmlands finnbygd. Under en tid,
rymd av cirka 50 år blevo så de långa moränli,
derna i nordvästra Värmland befolkade av en
härdig ras, som kunde taga reda på rnöjlighe,
terna, På några få ställen togs floddalen i be,
sittning, skogarna o9h bergsluttning,arna blev
deras egentliga land. År 1660 skedde skattlägg,
ning,en av finntorpen och finnhemm,anen, men att
uppräkna dem alla skulle inkräkta för mycket
på utrymmet. Jag nöjer mig med, att uppräkna
de s. k. finnsocknarn,a. Delvis finska är,o Eks,
härad, Ny och Dalby. Helfinska äro Norra och
Södra Finnskoga, Nyskoga, Östmark och Hvit,
sand. Här i dessa hava savolaxarne brutit bygd.
I de hellinska socknarna Lekvattnet och Bogen
är den karelska typen övervägand,e. Gräsmark,
Eda, Gunnar,skog ooh Mangskog är'o delv,is finska
socknar. De liggr södsr om de förut uppr'äknade,
Genom åtskilliga "kungtriga brev" och till lands,
hövdingarna ställd.a förordningar sökte de första
vasakonungarna och drottning Krist,ina på allt
sätt stödja finnarna i deras odling. Men alltför
många privata iutresserr fingo fritt spelrum. Fin,
narnas obekantskap med lagarna, språket och
gängse seder förde dem snart i konflikt med bol,
byarnas innevånrre. Den andliga odlingen kuncle
ej nå dem, dbmarne och fogddrna förstodo dem
icke, hårda donrar blevo fälld,a oftast rno't bättre
vetande, finntorpen brändes och innevånarue
nedskjötos eller jagades som vilda djur. Korn så
en mäktig brukspatron och behör,'de skog och
marker, f ördrevos odlarne eller fingo mot en
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rulle tobak och en kanna brännviu i

veclerlng

lämna ifrån sig sin röjda teg.
Ända fram till omkring 1200 fortsattc tlessa
strider; sedan inträddc ett sekel av lugn, ja det

blev så lugnt att finnarne glömdes totalt bort.
Dett,a var deras räddning, ty finnen älskar lugnct
och ensamheten. lT}}rtalet är värmlandsfinnar,
nas bästa tid.

Vid början av 1800,talet träddc de frarn ooh
hade under det gångna seklet växt till sig, och
då de nu stiga fram komma de i samlacl trupp
och fordra att bliva erkända som människor i
staten, ja de till och med fordrade att få btriva
"en stat i staten". Historien om detta är i kort,

het följande.
En finsk studerande vid namn Gottlund före,
tog en und,ersökning pä eget initiativ av Värm,
landsfinnarnes tillstånd. Han fann då att dessa
skogsbor blivit försummade och bortglömda,
levde i största okunnighet och att det nu var
på tiden att skolor och präster togo hand om
den andliga vården. En märklig opinion lycka,
des han skapa i r,iksdagen och prästeståndet,
livligt understödd av kronprins Oskar (1823),
domprosten Frans Mikael Fr,anz6n, dåvarande
landshövding af Wingårdh m. fl. En l2zmama,
deputation av finnar krävde kyrkor, egna präster,
vägar, skolor m. m. och resultatet kom i sinom
tid genom kyrkorna i Bogen och Lekvattnet
omkring 1850.
Se,dan skolor blivit inrättade i samtliga finn,
socknar omkring 1860, har den efterföljande ti,
den gått ,i försvenskningens tec.ken.
De vackraste rökstugorna flyttades till stä,
derna, finnkulturen hoppackades och katalogise,
rades för museer och enskilda samlingar. För,
flackningstiden svepte med'förfärande hastighet
genom de forua obygderna, turistföreningen fick
ombud här'nppe och kartritare kommo och satte
andra namn på tjär'rt, finntorp, myrar, åar och
bergsträckningar. Finnarnas uråldriga sedvän,
jor omdöptes till skrock och trolldorn, deras
själsliv gjordcs till föremål för böcker och tid,
ningsuppsatser, konstrikt svarvade träfat och
vackia, enkla rnöbler köptes ,av turister, som till
gengäld klottr,ade sina namn pä ålderdomliga
bodar och vackra dörrspeglar. Vandrande ut,
efter vägarna i de smala dalgångarna förstörde
"intresserat folk" på nägra är vad århundraden

byggt upp, AIlt cletta åil cn lång historia, Iika
1ång som sorglig, och clet tråkigaste är att vi
ickc sett dess slut.
Meu ännu finnes m),cket kvar i ba,dstugol ooh
hundraåriga rökstugor, som försvenskningen ickc

nått. Förnäma linngårdar ligga ännu gömtltr
bortom fjäll och myr, gömrnande kulturskattcr
och värden, alltför' d),rbara för att prisgivas irt
lättingar och dagdriv,rrre.
Vill clu, som ögnar ,igeuom clessa racler, följa
rnig till en sådan där finngård, skall jag v,isa dig
väg och berätta för dig cn historia om arbcte och
äventyr, en historia som går genom sekler.
Vi vandra ut från östmarks kyrka, Värm,,
lands vackraste tempel, i socknens mitt. Vi följa
landsvägeu nira 2 mil, sedan vika vi av inåt sko,
gen, över myr och fjäll norröver. Ibland tar
vägen slut, vi hittar den snart igen, den gick blott
in i dunklet och görnde sig för oss. När den
sedan kom fram kalla vi den för gångstig.
Efter en timme.s vandring komma vi fram i
en glänta och med vid utsikt mot cn tjärn ligger
Johoila. Himlen välver sig i klara, mäktiga och
djupblå toner över de färgrika ödevidderna. Lövo
skogen nere vid tjärnen flammar i höstens var.ma,
grella färger och en den vackraste finngård, en
lång, tr-vgg rökstuga iuramad av små, lutande
grå bodar ligger framför oss, medan röken från
kokhuset stiger med en svag vind uppåt hö.jden.
De små havretegarna i bergsluttningen håller på
att mejas. Där går husbonden, gamlc Jossi, med
lien på ett lustigt folmat orv, ttygg och säker.
Efter honom går hans JQ,äriga syster och tager
upp. I hennes "kölvatten" plockar tvenne gam,
melzpojkar överblivna havrestrån mellan stez
narna.

'Vi

sätta oss, du och jag, här i gläntan och vila
efter färden innan vi gå ner till gården, medan
jag i korta drag berättar detta folks saga.
Starnfadern bodde borta i Savolax då r5,ssa1
och tatarer härjade i hans hemtrakt, hans pörte
brändes och de gamla blevo ihjälslagna. Fogdar
hade utarmat provinsen och ingen utsikt till
bärgning fanns. Då nådde honom ryktet om den
gode hertig Karls löfte orn ödeviddern,a i Värm,
land och med den kvarvaran,de farniljen drog
han ivä,g åt Sverige. Den vandringen tog flera
år. Under färden livnärde de srig med att arbeta
åt bönderna, göra småsaker av näv€r och. slöjda

t

'i
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för tnrrt och focler iit kon och gottcrna,
sorl rncdförclcs. Uttustningerl \,ar cnkcl. Kar.,

husgcraicl

larna haclc virr sin r'-xtr och husbonclcn clcssutom
crr {arnrn al bössa. I kontcn cllcl uiivcr.siickcn
(av finska kunti) haclo var. t-rch cn litc kliiclcr', och
i cn fvrkanti.q IIaska av uär'cr (soalak«lpsa, uttal:
siallagabsa) haclo husrnoclcrn crl nävc salt.
Pukkor-r, Iinnknivcn, clinglaclo i liiclcrrcnrrnon, cn
n1'pt rovfrö Iör'r,alades i cn :räverdosa clch i cna
vantcn hadc Jossi råg till fijr.sta sådclcn.
I sluttningcn hiir flamföl oss slogo clc si( ner,
hiir var rnan i sk1'dd för frosten, tjiir.ncn gar. t.rrt,
tcn åt krcatuten och fisk till omviixling mccl älg,
kött och frlgcl. Pri rnvrcu bortom våi-rtc clet linrr
qiiisct, "finnskäggct" (nard'r.rs stlicta, suomaiiris,3n
parda, uttal: somalajsen barcla) sor.n korna och
gcttema t1-cktc sfi bla om, och här på sydslutt,
nirrgen gjolcles lörsta svcclen.
Iledan hnstrun gjorclc en koja iit diurtn, bvggdc
miinnen clen lörsta bostaclen, kåtan. llot eu gran
rcstes niigla I;inga slanor, björkarna vicl tjärnelr
gav nävel till täckning och sedan de hade fått
tak övel huvudet började karlarna fälla träd på
första sveden.
I veckor gå 1'xolr.ra i bclgsluttningell, träcl eftcr.
träcl Iällas. Dc bästa granarna barkas och sliipas
ncr- irt kåtan, rrv dern skall pör'tet byggas, och
uär' hela bergsluttningen är avhuggcn timla
rnännen bostaclen, «rch man ät leclo att möta clen
första vintern i det främmande landet,
Pörtet 2ir err mycket cnkel bostad, tnen varm
och suncl. Av väldiga kullerstenar nl sveclen
upplägges en ugrl i nordöstra hörnet, här eldas,
men i kokhuset lagas nratelt. Röken från pör,
tets ugn söker sig ut i rökfånget i taket, clen
impregr-relar bohag ooh kläder, smittosamma
siukclornzrr trivas cj i den bostaden.
.NIeclan karlarna arbetat borta på sluttningcn
rncd tr'äclfiillning har den f<jlst,a ocllingen leclan
böriat i närheten av ktltan. Av kiuvna slanor'
gjorclcs stora 1ämmar, som rcstcs till en fyrz
kantig inhägnad, Härinnanf ör gingo kreaturen
om nätterna och uppluckrade jorden sedan stez
narna kommit bort. Deras gödsel gjorde mar,
kcn fet, och när clc på så vis huserat inom fyr,
kanten niigra miuracler togos lämrnarna ucr och
Il1'ttadcs till cn annan plats. Där första inhägua,
clcn varit sattes ett primitivt redskap i jorden,
f örebilden tiil finnplogen, som helt enkelt var

cn krokig grcn. Scdau såcldes cu hrrudfull rov,
Irö i clru uppkrafsadc fyrkanton. l)cnntr sort rrv
oclling kallas "kvcdjning", på finska l'torr hotti".
I-Icla somnarcn och plifölianclo vintcr. Iåg svc,
tlcir obräucl. trärlcl liugo torkr i uiistr somnl.ll.s
sol, scclan tänclo kar.lama. I)u karn för.stå att tlct
var e11 stor högtid för rnänniskomrr i ob5'gdcn
clcttrr och iinnu rrcr niir rnan sc,clan lick luck-r-a
trpp joldcn unclcl askatr och clo tledhavcla t:ag,
kornen äntligen kuncle sas ut. Den fiirsta skiir,
clcu blcv sädeskoln, man hacle inte rricl att äta
av den, korucn voro cl1'r'bala i öclcmalkcrr.
Ja, scclau lacles svecl till svecl. Uncler oändlig
möda har gencration cfter gcncl'atiolt br.utit
clessa teg,ar vi se här framf ör oss, det är intc
Iångt mellan stenröscn, man kan gott hoppa från
cna kumlet till det anch'a. Välståndet har srl
b5'ggts under sekellång kamp, rökstugoi- ha tirn,
rats, eu eftcr annan av denna släkts män som i
trc sekler suttit på samma svedj.efall.
Och språkct; dct tog århundraclen innarr
svenskt tungomå1 nåclde till rnolänliclomas odlarc.
Ännu går finskan mecl sin sjungande rytm i dc
värn-rländska skogalna, språket har ännu ickc
dödats, rnånga finncs ärrnn som icko fiilstå svcn,
ska, och kl'rkoherden här i clcr.rurr sockcr får'
iblancl anr,ända tolk vid sockct.iblrcl.
Nu står -Nlina på trappan och ropar in f<-rlkct,
rlu hrir, clet är it.rte sveuska hon talar, ty ärrr.ru
är fir.rskan samtalsspråket i Johoila.
Årbetet för clagen upphör lör vanclrarlcs skull,
J«;ssi hal rn1-cket att berätta, rökstugtrtr öppnai
sin gästlria farnn för oss och slrart sitta vi bäu,
kade vid det stora kilbordet. Stugans gästfria
folk duka fram av förrådshusets hiirlighetcr,
gctost och starkost, torkat får'kött, hiir:ligt smör'
och tunnbröd och kaffc diirovanpå.

t'insk

rökstuga.
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C)ch Jossi bcrättar, C)m f äclerr.ras liv i dc
om vargatider och rröclår,
om arb,etets glädje på sved och m1,1. tJögticl
skullc jag vilja kalla detta, en stor ar.rdaktsstuncl
rncd allvarliga lärdomar fi)r oss, vekligare tiders
r-rndangörnda skogama,

stackare.

Den glädic och ljuvlighet som liggcr iiver: cu
i Johoila kan icke tolkas
rned ord. Händigt gjorda träbyttor och stabb,
stolar, väl Iaggade mjölkfat och blanka träkärl
på hyllorna. En väldig öppen spis och rlet brun,
svarta taket. Allt sparsamt belyst av cn sparz
sam da,ger från ett enda litet fönster meclan
Ilammorna från spisen jaga c{e bleka sklrggornä
undan i vrårna. En stark doft av kaffe, en piprr
tobak, tänd med en eldbrand ur uql1en och över
allt detta en outgrundlig finsk skogarnas m1'st,ik
över fr,ia, ärliga och gästf ria mänr.riskor. sonr
trygga i sitt eset skapacle välstand hehar-rclla
sådan kove som den

Sel du, clcttLr är värdcu, liulturvärden. som ick.:

få prisgivas irt klåpare och vanclrandc

vancialcr.

I de värmländska finnskogar'..ra liggrr stora skat,
ter f ör,iar,ade. Underliga serlvänjor, gamh
rägglor och sagor, vidunderliga historier om ör'er,
naturliga gåvor. På bohag och d<irrar och ör'rr

ålderdomliga bodar tinnrs ml,stiska tecken
ristacle. -Nlen var rnan yandral utefter cle långr
rnorär.rlidernå, genom finntorp och rökstugor, !rt,
efter m1,r och hemlighetsfulla tjärn vilar eu tung,
oglipbar ande av detta folk, som mcd scg cncrgi
odlade upp clessa väldiga vidder. Glädje känner'
man infiir detsamma, stor glädje, men ännu störrc
vörcln ad.

Värmlands finnbygd

i

okt,ober

1922.

I'ryksdalspo jken.

Kursivcrin(arna älo gjorcla av

främlinflen som en iämlike.

rccl.

(Eftertrl-ck förbjudes.)

EN GAMMAL DALSLÄNOS« SPELMAN, SOM NEDLAGT
STRAKEN FOR ALLTID
AV DAN. DANIELSSON

I början ar. november i rir till,

Spelmannen Zacarias,Iansson från

Källhult, Dalskogs ,socken,

land, född 1849, död den l5:de no,
vember 1922, var en allmogespelman
av det gamla äkta slaget, alltid glad
och hurtig och med de al.lra härli,
gaste d'alsländska låtar på sin reperz
toir, pristagare vid ett flertal spel,
manstävlingar i D,alsland. För två
år sedan (1920) besökte jag honom
under mina forskningsfärder och
upptecknade då en stor del av hans
vackra melodier, v,ilka samtliga nu
finnas förvarade i Nils Anderss,ons
stora saml,ingar i Lund.

.L

=

=
=

skrev jag honom och frågade om
han ville representera den dalsländ,
ska allmogem'r.rsiken vid kongressen

Dals,

i

Göteborg nästa år; någon värdi,
tror jag knappast
man skulle kunnat finna. Brcvet
träffade honom på dödsbädden, harr
dog den 15:de samma månad, rnen
efter vad hans dotter berättar i brev
till mig, gladde han sig mycket över
att yara ihågkommen.
Frid över den garnle spelmannens
gare representant

minne.

Filipstad den'olr"

Zac.rrias lansson

ä
för år 192, honor

Prenume rationspriset

Lösnummer kronor

22.
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Aldrig glömmer jag kvällens tjusning,

Htigt river insjöns glittranclo vattcn,
Iirngt ifliin stzrdens oro och larm
liqgcr virr stuga t1'st som om natten.

rrldri{r' morgonens första ljusning

ai' stärnnir.rgsfvlld "t'lla

ro.

bjuder oss till sig vänlig ooh vlrrr.

.\ret som flltt du gett åt oss Llngd
rninncn, som blivit crr bärande gruncl.

i dlivor vicl r-iiqcn.
sinnct vtrr' öppct f(ir s1 n och fiir sii,:cn
orn tloll och tonrtar i qarunr,rl tlr,.
Snön lirq hopad

Lrt iivcr

b1'gden din klocka sjunga:

Hiir bor

aläd.ien. enkel och sund!

KULTURELLA FOLKDANSGILLETS FORSTA JULGILLE

I

EGEN STUGA

I{egn, vad Qiir dct, när cn hänfijrd ungcl«rnis,
ska,rtr clrager ut pjr trettondeclagens lnorqon ftir
att lirr sir.r fiirstrr itrltcst i egen Gillcstuga. \,'is,
sclligcn l'radc vi clrrirnt om strirlandr: viuterviiclcr,
rr.ren väl framme tänktc ingcn längrc diirprr.
l)iir stocl fmkostboldet cluklt mcd kolv och
skinka sarnt gr')'tarr "nlitt i b1'rr" och urrclcr qlun
och skärnt biiriaclcs fcstcn.
I)ri cftcrrlitlclagln sarnlrttlcs allrr i hallctr ltcl't
vlndlLrclc untlcl fioleluas tclncr upp till stora uillc,
sirlen. r'irrs rrnblick om ntiijligt iinnr,r rnsra hiiidl
stiilnttitrqcn. I glrtnsclr itv hr.trtclrrrtals I[Lrtltltrr,tcl':
l.jus stocl dct priiktier iulh«rrtltt tltrkrt och r itl
ctrrt lrrnQqii{gcn rcstc sig clctr stiitlitin gl'rtl)Jn. [-tt,
tler rrr,rlticlen tlch lid tlc lvbrrttt s()lIt uiol'(l'Js i
rlrtns ooh lck uppliistts rtrccllctntrtlltlcs rnct' cllcr
nrinclt'r Ir ckar.lr Iiilsiik i vcr'strakct'i. lliir qitvs oclr
iorls hatlu los och lis tuutl tlct r.lcirrl't, sottl ctrtlast
iiktrr krLnrlatkiinsltt krrrt irstrrtlkrrnlrltur' .\lllelligrt
tiutkrrr vii,:ktcs gtnotrt sat'iil trrl sonl dikt, rrl' r'ilk.r
siirskiit crl fiir tlrr{crr sklivcll Lletv vrrtl vi itrtr'':rst

Niil seclatr julklapparne utdeladcs, iivcrlärnirade
cn rncdlcm till Gillct en svcnsk fana och till
()illcstugan sarntliga rledlcmtnals §år,a: en stiirrc
antik ljtrsstake.
I)agen därpå var festerr ctt rnittnc blott, rncn
ctt vackclt rninuc, som setrt ktttrtuter att Sliimmas.
Il:'lrg.

kiirrna.

I
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MED ALÄNDSKA DANSLAGET TILL
Det var ungefär ett tjog

åländska

På söndagsmorgon skulle vi trätfas
på Nordiska museet. Där fingo vi först

ungdomar som natten mot den första
december hade svårt att få någon lugn
sömn. I drömmen dansade efter ka_
drilj-melodi skyhöga stenhus, kungar,
drottningar och spårvagnar gladeligt
om varandra.

Så voro vi äntligen alla

övervara en föreläsnins med skiop_

tikonbilder, sedan gällde det att hinna
se så mycket som möjligt av härlig_
heterna. Klockan 4 skulle vi samlas
på börsen för att tillsammans med
ungefär 300 svenska ungdomar tåga
uPp till slottet.
Jag vet inte riktigt var hjärtat satt,
när vi tågade genom slottsrummen,
men inte var det pä sin gamla van_

samlade

ombord oå Hailand, som skulle föra

oss över

till våra

vackra drömmars

land.

Om-sider nalkades vi Stockholm
och virra ögon börjacle i folkmassan söka efter nåsot bekant al1sikte. Se där var ju börsdirektör Bel_
ftage och rektor Lindblom m. fl. av

bekantskaperna sen i somras. Sedan
Modersmålets sång och Ålänningarnas

dito avsjungits fingo vi beträda Sveri_
ces jord och mottogos med öppna fam_
nen och alla de varma, vackra orcl
som svensken hittar på

i rätta

ögon_

blicket.

Fredagskvällen iingo vi alla dispo_
nera över för vår personliga del. Men
senast på lördagen började clet.
Då gick den första festerr av stapeln. Nu fingo vi zilälrniugar se vil-

ket rikt land vi kommit till. Intc
bara på gods och gulcl r.ttan på kultur i allra högsta måtto. Detta

yttrade även vår iärdledarinna frk.
Sundström vid dcrr sup6, som efter
festen var anorduad på Stockholms
börs. Nirgot Iikt denna sup6 hade vi
icke kunnat tänka oss. Där hölls tal

på tal, de flesta av dir. Belfrage, vars
vackra ord höjdc stämningen mer och
rner för varje tninut. Allra högst stoct

dock stämningen, när frökcn

Sund_

ströin framförde på sina och allas vtira

vägnar r,år stora tacksamhetskänsla.
Det var en sådan vemodsdallrancle
slöd, så att iutet ösa i hela den stora
salen var torrt, och vi, för oss var det
inte långt efter stormgråten. Men uär

"Delsbostintan" steg upp och tackade
för de ord som kommit henne till rlel,
drog rninsann vemodet bort. Med sitt

llälsiugemål fick hon fram den eua
hjärtliga skrattsalvan efter den andra.
Efter supdn blcv det dans och nu
fingo ålandsllickorna svänga om rned
svenska gossar och tvärtom.

I

liga plats. När vi kommo in i det
stora, rikt upplysta Vita havet gick
att börja med allt runt, åtminstone iör
mina ögon. Slutligen funno vi oss stå
ansikte mot ansikte med Sveriges

kungapar och många medlemmar av
den kungliga familjen. Konungen häl_
sade på drottningens vägnar oss alla
välkomna. Därelter höll börsdir. Belfrage ett vackert tal, vari han inneslöt
även oss ålänningar. Särskilt rörd

kände sig drottningen, då dir. Belfrage omtalade hur en ar. våra gamla
åLländska spelmän

yttrat ,'Får jag

se

Sveriges drottning må jag sedan dö".

Snart var även denna högtidllga

stund ett minne blott. Några timmlf
senare träffades vi åter på Musikaliska akadcmien, där icsterna gingo av
stapeln.

Programtnet

var även denna gång

hirde vackcrt och gediget. Det skulle
vara en Vännlandsafton, och så stolta
vi än voro över att vara irlänningar,
fick börsdir. Belfrage genom sitt tal en
nästan att önska att man vore från
Värmland.
Där liksom itirst hurradcs väldiga
tag ftir Åland och iilänningarna. Under honnör med dcn blågula fanan avsliits festen med sirng unisont. Varm
och inuerlig ljöd sirngerr till Sverigc

"r,år längtans må|, vitrt |em på jorclen" och "landet d2ir virra fiicler sova
rrnder kyrkoh:illen".
På mirndagcn skulle vi ut till riks-

STOCKHOLM

På måndag kväll voro vi inbjudna
till dir. Belfrage. Han ville, sade han
oss,

visa oss ett svenskt hem, och trots

att detta hem med sin

som om

vi varit kära anförvanter

göra det trevligt. Familjen Belfrage
själva först och främst med sin glada
hjärtlisa gästfrihet, Dan Danielsson,
storspelmannen från Värmland oclr
den oförlikneliga Delsbostintan m. fl.
Där var tal och säng och musik och

vi

ålänningar viskade man och man
var. Dir.
Belfrage hade per tel. från drottningen fått i uppdrag att framföra ännu
en gång hennes enkla och uppriktiga
tack, dessutom att till fröken Sundernellan om hur sagolikt det

strörn och den gamle spelmannen

Så hade tiden dansat i väg med en
sådan hastighet att vi den sista dagen
befunno oss i Stockholm. Då r,oro vi
bjudna till Delsbostintan, vår kärtr
"Ålands faster" som hon själv kallado
sis. I hennes hem med kärlhyllan på
väggen och kopparkaffepannan på bordet kände vi oss hemma och vi hade
så rclist som man bara kan ha när
man smittas av herrnes innerliga glättishet.

Titt och tätt gingo våra ögorl till
klockan som ohjälpligt led och led. Så
sjöngo vi några sånger. Därpå tog
sig fröken Sundström för att hålla tal
pir ren åländska och gjordc det nästan

lika bra som självastc Stintan. Niir

scdan avskedsorden riktades till oss,
kändes det som när man lämnar hemmct och ger sig ut mot <iet ovissa i

yärlden. För "Stintans" moderliga
avskedsfamntag brusto alla djr.rpsens

i hjärtat och
tårar i ögoneri skildcs vi från detta
källor och rned saknacl

mar fingo

ombord på Haltand

vi dock en god inblick i

clet

.1.

Larsson överlämna hennes porträtt.

besök tagit

ela.

på

besök i hemmet. Där var mycket trevligt, men där voro också de som kunna

museet. Museet är en storartad an_
Iäggning. Man skulle ha göra ett helt
människoliv och ändät inte hinna med
allt. Cenom en utomordentligt god
och roande ledning av hr Granham_
h

enastående ele_

gans och förfining bort göra oss enkla
allmogebarn börtkomna och generade
var andan i det en sådan att vi tyckte

glada trevna hern.

Så hade tidcn för vårt stockholmsslut. Efter växlade hälsningar till höger och vänster och hnndratals "Hälsa Åland" stogo vi

iör att denna
ställa kosan åt motsatt håll. Ä

-t

--{
t

I
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1{emby g den
såug blandades våra röster tillsamrnans i "Du gamla du fria" och Modersmålets sång.

Med saknad skildes

dra. Vi

vi från varan-

hade upplevat sä ml'cket till-

samman, så det kändes som om ett
band som mellan kära syskon skulle

knutits oss emellan.
Om jag någon gång biir farmor eller
rnorrnor och mina snälla smä barnabam be om en saga börjar jag säkert
"Det var en gång" och så berättar jag
onr när Äländska danslaget voro gä-

stcr

i

Stockholm.
Ett som ttor metl.
:F

NORDISK DANS Ä AUDI,
TORIUM
Brage Gille i Stockholm hade tisd.
d.

16 januari arrangerat en anslående

fcst å Auditorium till t'ilken var inb.iuden norska danslaget Dalebu från

Kristiania. Det gedigna programmet
vore värt en lång recension men tYvärr tillåter inte utrymmet. Vi få i

säkert lika stor konst. Det är en gymnastik i dans, som är mer påkostande
än det ser ut.

Sporr och Soling hade väl en av
sina största kvällar, och sällan har
väl ett auditorium iått höra så förnäm
folkmusik. Det var polskor och valser
samt gamla brudmarscher och horn1åtar, ålderdomliga och vemodsfulla.
Ja det var en verkligt förnäm kvälI,
och jag tror att den talrika publiken

var förtjust.
Inte blev det någon iörtjänst för
föreningen i ekonomiskt avseende, men
det blev, som hr Belfrage sade i sitt
tal, en maning till alla "att lyssna till
den granens susning lid vars rot värt
bo är iäst".
Krax.

ATT UPPLÄSAS ÄV

KOR,
SEKRE,
RESPONDERANDE
TERAREN

Vår tidning har erhållit
"tlembygden" i stället iör

namnet

"Hem-

av

första hand giva Brage Gilles alla

bygdsringen", vilket namn

medlemmar ett välförtjänt beröm, som

anledning måste återkallas och annu-

sir tappert stred Iör sin fests lycklisa
utgång. Då intresset och den goda viljan är så stor, att ett 60-tal medlemrnar iörst sälja ut 1,200 biljetter under
hand, och sedan taga emot som kära
gäster de norska dansarna

i sina hem,

nnder deras flera-dagars vistelse i
Stockholm; och sedan göra halva programmet med sina, ur kritiksynpunkt
sagt, syperbt framförda danser, evad
det sälde iolkdans eller sirliga kavaljersdanser; det iår man väl säga är
ctt föredöme som är värt all aktning.
De sagomättade norska iolkvisedanserna äro någonting för oss jäktande
nutidsmänniskor som en vila för öga
och sinne, det var som ett sus ur skogen. Och hur mycket skönt och förnämt ligger ej uti den norska hardangerfelans trollstämda musik. Det var
klocketoner från St. Tomas, det var

bröllopsklockor

på brudefärden, det

var den vilda skogens dans och valljäntans vemodsfulla locklåt.
Naturleken hallingedansen var nog
dct bästa man kan få se i den vägen.
större konst än man anar; Iast
fastnar i halsgropen då språnes, sä äro ben- ocli fotrörelserna

viss

leras. "flembygden" är f. ö. mycket
bättre och vackrare namn och torde
hava stora förutsättningar för att
bliva spridd runt om i land och stad.
Den kommer att utgå i 16-sidigt
oktavformat på fint papper med ny
utstyrsel och de bästa medarbetare.
Detta nummer innehäller: Värmlands

iinnbygd

av sign.

Fryksdalspojker.r,
ÅIänningarnas besök i Sthlm av dem

själva, Vad vi vilja av börsdir. Kurt
Belfrage, "En tystnad iela" av Dan
Danielsson.

Någon dans kan ej införas i detta
nulnmer då en genomgående revidering pågår iör utgivande av den nya
läroboken. Hädanefter komrna blott
nvuppspårade danser att införas i tidningen för att ej tidningen skall kon-

kurrera med läroboken. fiden iör
anteckning till boken är utsträckt till
1 mars.

Bilda kretsar!
Den iörsta kretsen är bildad,

om-

fattande Småland-Östergötland, den
andra Stockholtn med förstäder, så
kommer Göteborg som god trea, och

så blir det troligen Södermanland-

Närke, Skåne-Blekinge, HallaudBohuslän-Västergötland, Värmland,
Västmanland-Dala, Gästrikland-Hä1singland, Norrland, omfattande Jämtland, tlärjedalen, Ångermanland, Medelpad, Västerbotten och Lappland.

*

UTKOMNA SKRIFTER OCH
PUBLIKATIONER
"Sdns och arbetsglddie" av Helse
Sandberg, är en liten förtjusande vis-

bok, innehållande en mängd lyckligt
valda, säväl kända som okända, sånger och visor; såsom bordvisor, gång[åtar, arbetsvisor ur alla yrken, folkvisor m. m. Det är en värdefull present och en uppmanins till all vår
ungdom att återupptaga sångeu, och
sjunga i kyrka och i arbete, i helg eller
söcken, i dans och i lek. Den lilla bo-

ken kostar

kr. 2:50 och iinnes i
i hela riket.

dc

flesta boklådor

"Bönnera cliir hemma". Visor pri
närkesmål av J. L. Saxon är en litetr
bok med roliga och vackra dikter iråu

en sund och arbetsfrisk

bondbysd.

Det okonstlade iörnäma har Saxott i
många stycken iått fram, och hans bok
giver läsaren etr angenäm stttnd oclt
en sommarfläkt från åker oclt ätlg.

Här ett par citat.

I

nunnase titta du in här,
Iilla Anneka, glaer å rar.

Dä ä sen du geck, söm haddc
ett solskin i stuga blitt kvar.

E t"lecha siwryer tör sin vtin.
Ja har inte far; ja har inte mor;
ja har inte syster; ja har inte bror,

å enge ja äger i väla.
Du ä för mäj iar; du ä för mäj ntor;
du ä för mäj syster; du ä för miij
bror
den rikesta ä ja i väla

-.

ETT GOTT BETYG
Att Svenska Uugdomsrittgett för
bygdekultur äger sin egen publikatir»l
är säkerligen av verkligt stclr betvdelse. Föreningen äger ju rnedlemmar inom vidt skilda trakter i vårt
land och hembygdens son eller dottcr
bör ju ha lättare att plocka iram min-

lenas skatter än den fl:,111*. resenärerl om denne även är en allvarlig ior_

skare. Svenska Ungdomsringens för
bygdektrltLrr organ bör kunna bli en
källskrift av stort kulturhistoriskt
värde och på samma gäng en god föreniugslänk bygder och klasser emellan.

Skånska häradsdräkter
ularbelade efler gamlE hiärådsmodeller
i loger och besl6llnlng för damer

och barn. KJoltyger -

för_

klliden

- livslycken - klular
m. m. Klular bindas.

'l'idskriftens föregångare
"Folkdansringen" har även under sin tvååriga
tillvaro givit de bästa löften för fram-

Ma[or - snörkedJor,
knappor, broscher
ay konlrolleral
silyer. Upp_
glv mått

tiden.

vid

Stockliolm den 14 norrernber 1922.
Oerda Cederblom.

dräktbest6llning.

fngrid Andersson
TRANAS FOLKDANSLAGS
JULFEST

VÄR.ZVILÄNDS
11

E/ylSLOJD
flnns att }röpa eller
beställa allt som be,

höves i ett modernt
hem.

Nalionaldråklraffär
Ballzarrgalan 22, llalulö
Tel. 3942

var särdeles tilltalande rned eu äkta
lulstämning över det hela. Fcsten inl<:ddes med "Jag vet ett land',, sjungen
av Tran;is Hembygdskör, som även i

fortsättningen bidros mecl flera r-rtlnärkta sångnummer. F-olkdanslaget

77 Drottninggatan 72

'lel. 102{l

lE96

Norr

Nationaldräkter
Hemslöjdsvävnader

l-csterr

Handarbeten

"Du gamla, du fria", r,arpå följdc ett

för

Grundad

Stockholm.

avslöts med att publikcn uuisont sjöng

rungandc f:'rfaldigt leve

9-5

Skandinavisk
K o ns tslöj d,Försälj ning

gav en vacker uppvisning i folkdanser
och sirnglekar, bland vilka en nyiuör,a«i norsk folkdans verkade myckct
ansl:icrrde. Oloi Knut-Eku'all förcdlog en delyis n1, samling garnla folk-

liitar ur sirt rika repertoar.

Öppet

Träarbeten

garnla

Sverige.

o. c.

Värrnländsl<a sockendräkter
tillverl{as med Största pietet.

Konstfliten
Förening för

Hr*tlöiJ o.

Konsthantuerk

(Itställnings-

och

för'älj"i''gslokale.

i Ga'"1" Hög.kol*r,
GÖTEBORG

Mitt ernot John Ericsson-statytr

ItIålad s, snidade

»NILS ANDERSSON \ILAR
HÄR»
Eu vacker högtidlishet ägdc i torsdags rum å Hofterups kyrkogårcl, clå

Till

och trävita,

Salu

nriurresstcnen över framlidne revisious-

sekreteraren Nils Anclersson avtäcktes. I det vackra vädret hade ctt 100tal personer från b1,n och fisklägct
kornrnit tillstädcs för att överr.ara av-

till kvinnlig

täckningen. Stenen, som

L

är kompoav Milles, ansluter sig värdigt till den gamla skånska gravnerad

En fårskinnspäls

eksandsdräkt

liirdsstilen, varav rrackra rcprcsentatrtcr äro att se på HoitcruDs kj'rkogård.
Materialet zir griisvart kalksteu

srrarlik rlen gamla l-irgclsångskalkstoncrr, ett nraterial, r-arav de flcsta

Vidare pr telefon K. 394.

7*J

15

rv

Tndmol utbgtes mot ull

allmogens gravstcnar

i Lundatrak-

Qid resor och turisffirder

ten äro gjorda. På stcncns irarrrsida
scs en flöjt och ett notblad sarnt inskriptionen: Nils Antlersson ttilar hiir.
På irånsidan står: Åavisionssekretcrure Nils Anrlersson, lödtl i lloftenw
tir t864 tlen 29 juli, dötl i Luncl år 1921

.8ftd 6m-

dett

I

öyerlåmna allt besvär

med biljeffer lill

SVENSKA

fcbr.

*

TURISTFÖRTNINGENS

K. P. LEFFLER DÖD

RESEBYRÅ

§l(iFforentqd

Det är irämst som varrn mnsikvän
och upptecknare av gamla folkmelodier

den avlidne sjort sig bekant. Musiken fyllde hans liv och under studie-

Oofgöfodrölterno

lreoligo ocf Silligo.

åren

i

Uppsala

var det främst

kens gudinna han dyrkade.

sitt stort anlagda ehuru
ofullbordade verk "Folkmusiken i
Genom

Oore

-öälsinglon

ds

Semslof dsforening
-Budifsooll

LiIsrel.

za4

BYRÅ, NORRLÄNDSGATAN 16II

mr.rsi-

Norrland" har han för alltid skaffat

sig ett namn som musikforskare. En-

i Ångermanland har L. upptecknat över 1,000 mclodier, som nn så
srnåningorn skola utgivas. Även för
Medelpad hade han samlat ett rikt

S

TOCKHOLM

Telefoner:57T1, )n477, Norr

4920.

Jönlöpings läns

bart

folldrälter
Unnorgds

material.

orf

Ösfo=förods

er!ållrs irån

§olPdröIter, Oelsbo, ]ärosö, !juedol m. fl.

)lsttor i

öndo till 4 m. bredd. )11öbeltgg,

gordiner, dultgg oef !onddulor
-0rbeten i nöoereöm, Oelsbo= oe!Jöroaö=

söm,

spetefl ö1ning,

6mids,

OeleboPngppling.

tröslöjd

m.

Södra Dalarnas

Hemslöjdsförening
Rrks

238 Hcdemora.

Rrks 238

BRUSTNA STRÄNGAR

jöntöpings I öns .fi enrulöjdsförening

Åter har en av det gamla gardet stu-

pat, en av veteranema i Arthur llazelius' fylking däruppe på Skausen...
För icke en månad sedan sågo vi sextionioåringen trägen i sin ena särning
att tillverka de gammaldags julLroc-karna,
vilka blivit en hävd på Skansens
julmarknad sedan gamle Ekström iör
länge sedan ställde upp de första på
ståndens fällskivor. Att sköta fidlan

"i

lJtstiil lnl ng

ocf föruriljning nr Iemelöjduoletcr

ll

Ostro (åtorgoton, Jönlöping.
TeL sl4

Angermanlands

stugone" eller när polskan och mar-

scherna klingade manande

till taktfasta

steg på golv och pä stigar

så minnas honom alla. Att han -därjämte i

sin ungdom tecknade upp en ansenlig

Hemslöjdsförening
Rrks

260 §Ollefleå.

Rrks 260

del sägner och sagor från sin hernbygd,

Specialilet: Trasmaltor

i

konsf-

nårliga mönsler, ryor, llnnedukfyger. Sockendräkfer från
Hedemora, By, Folkärna och
Gryln6s socknar i Södra Dalama.

Skokloster, och sedan ur sitt vakna
minnes skattkammare frikostigt delade
rned sig vad han hört och sett
- vet
blott ett iåtal, men desto tacksammare.
Sitt kära Skansen skänkte den gamle

sina vackraste sagor och låtar, och
där har hans trofasta sinne och redlishet blivit till ett ordspråk. Frid

över ditt ljusa minne, speleman Ek-

ström!

HI

Lärff, dukfyger, spetsar,

h6l-

sömsgarn av handspunnef ma-

lerial.

Ryamaffor,möbellyger,

gardiner, smide. Ängermanlands-dräkler.

HEMBYGDENS
ANNONSPRISER
3 spalt . 50 --,

på 70 mm. höjd.

Kronor 15:- ?r

2

spalt

,-- 80

m-.

"palt

80 mm. på 100nm. höjd.

årsaanonseriag liimnas 20

uid

Ny

1,'2-årsannonsering 10

lärobok

i

% rabatt

I

rabutt,

folkåans,

lJtkom-er inom närmaste
tide., De som önsla bekomma
boken {ör det billiga priset
ar Kronor 5:- uppmanas att
under nedanstående adress innan ilen l:sta mars insända
anmälan häromty efte rnämnda

tiil höjes priset till Kro.o.
7:50 pr exemplar. Boken som
{år en e^kel men smaLfull utden.

"rnanåts
Bokt.yckeri
Ernst FI. G".r^rdt

Byg-

Mästersamulsl*an 43

Sto"khnl-.
Teleioncr:

{ä.

Sto"khol^

19.

Norr

11204

Fii rtta r()l]/ilte
/t;r'clig.qr.r 0r
.tIatt)arittrkrt.
t,tir /'o/kmutik:

Sp""i.litdt'
Ill"str rraå." Kat al o g rr

tL

B oku rrk

Tiåningar

ont

.

Föreningst,yck

estrikl onåt
Hr*tl öjd.tf örrnins
G

KA
LATAR

SVE,,NTs

L"nåskafr"tlöi å'

Värr.r"d".. -öb1"..

s-id..

Jtntldt)t
(l t'

1".gods.

Lanl.skrfrsåräktr,

,\'12, .s ,7 s' lt,c

'

Orr"nsjö, V.lbo,
H"d.r,,rrJ".

1t .t .!' r/ ^\-

S'*"ntk.
[.Jnsdomsringen

1?9

Don. Danieltton F;l;6"t"å

s§rsel upptaler alla de danser. som hitintills äro kända

samt musil<en till

G

'"TI"'

{ån§.

-

och

ringen för

gång.

gång.
Kro^or 25:
- pr
2 .palt - 165 -^. på 100 mm.höjd.
K.onor 50:
pr {ånl.
1 sid". Kronor 80:
pt lltl.

Vid

tillö""k." ali" -ina ,ärr.".
i S.,en.ka fhgåo-"-

på 48 mm, höjd.

Kroror 15:- pr
2

Gott N5rtt Ä"

tygd"kulto.

50

Telefor 2154 GÄVLE Tele{on 2154

S.."rrtk H"tttslö jd

Skar*k" {"lkd"äkt".

12 Bibliot"kslttan 12
Tel.

Dnlartte
och material till åuliko i gråigtt och stiltroget utföranle från

I

f)rit :o kr.

P.

,'1" AI o n

,s

No.r 8l'13

?625

Möb|,,

t' r: t) i'

et § z) .r- l; /i

Textilier

.\'

F 0nLAG

Mal-öhos Lä''t
H"*s1öj dsf örening
Malmö - Hälsingborg
Tele{on

2616.

I

Telefor 72.

G.r"a"dt BoktrvcLeri.

Stocl<lrolm 1923

Nationall.räkte, m.

m.

