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När ''Hembygden" nu utger ett särskilt östgöta,
nummer, har det synts som en självklar sak, att
detta nummer skulle prydas med bilden av den
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humor och hans älskvärda studentikosa väsen,
allt detta har varit de ypperliga och säkra anfalls,
\.apen, med vilka Karl Starbäck gått fram till
segrar. Var Karl Starbäck har dragit fram
och
han har som studentsångare och talare -dragit
frrrm tiver vida delar av vårt land
har han tagit

frejdade östgötason, som Svenska ungdomsringeil
har den stora glädjen och den oskattbara förmå,
rren att räkna såsom sin hedcrsledamot. Vcm Karl
- och vunnit
Starbäck är, vet väl
hjärtan
hela Sverige; någon
vänner. lJtan att veta
ingåcnde presentatiot.r
hans hembygd, har
torde alltså vara över,
man instinktivt känt,
flödig för våra läsare.
att han måste vara
Vare det nog sagt, att
östgöte. Östergyllens
han föddes i Norrkö,
ljusa vajande rågfält
ping annandag jul 1863
och frodiga åkrar gå
sextioårsdagcn är
igen i hans väsen, som
-alltså rätt nära att
har
något sällsynt
han är son tiil den be,
ljust och trysst över
römde historielektom
sig. Men Karl Star,
och författaren Carl
bäck är icke blott ge,
Georg Starbäck samt
nuin öst§öte, han är
att han efter avslutade
f örst och främst en
studier i Uppsala och
genuin svensk. Hans
avlagd fil. doktorexa,
kärlek till svensk na,
men med th-v åtföljan,
tur och svensk kultur,
de docentur blev ad,
till gammal lagbunden
junkt i Hudiksvall 1897
frihet är det centrala i
samt 1902 lektor i na,
hans väsen. Alla snä,
turalhistoria och kcmi
va partiband äro ho,
i Gävle. Utorn sitt
nom i grund och bot,
"vitrc genus" har Karl
ten förhatliga. Riket,
Starbäck hunnit merl
icke partiet, är det
cn otrolig massa sakcr.
han vigt sina bästa
Han har varit Iednurot
krafter åt.
i otaliga kommittGcr,
Så har den manncn
setat ctt tiotal år så,
också alldeles särskil,
som telegraf f ullmäk,
cla förutsättningar att
Karl St.rrbick.
tig, väl ännu längre i
förstå och värmas af
riksdagen och i åtskilliga av dess utskott sanrt en ideell ungdomsrörelse, vilken satt som sitt mål
sedan många år varit själen och den drivandc krlf,
a.tt samla all landets ullgdom, icke kring partiskil,
ten i arbetet för natursk-vdcl och hernbvgclsvård i jarrde striclsorcl r.rtan kring det gamla svenska kulu
r,årt land.
turarvet, kring hem och hembygd.
Huvr.rdet högre än allt folket, har han just intc
Stolt och glad vågar jag å denna ungdoms väg,
kun rat gå sin väg obemärkt fram. Mcn det har nar kalla Karl Starbäck
vår, viss, att han,
icke blott varit hans itnposanta gestalt, som dra, Iiarlakarl som han är, icke- vill nöja sig med att
git blickarna till honorn. IJans klingande godr vrLra vår till namnet, utan också i gärning stå oss
skratt, hans varma, tr<-lfasta ögon, hans sälls-vnta bt, om och när det gäller.
Kurt Belfrage.
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G D E N S

GREVINNAN ALICE TROLLE

östergötland-Smålandskretsen av Ungdomsrin,
i dagarna fått glädjen och
förmånen att som sin hedersordförande och som
ledamot i sektionsstyrelsen f ör hembygdsvård,
räkna landshövdingskan grevinnan Alice Trollc.
Det är icke hennes so,
gen för bygdekultur har

I

ciala ställning,

som

föranlett kallelsen till
den nvss nämnda hc,
dersposten utan fram,
förallt det varma in,
tresse och den djupa
förståelse hon hyscr

för en
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intressen, hon allt sedan barndomsåren haft, fann

hon, huru östergötland fångade henne
och
popularitet,
bland ristgötarna har hon vunnit stor
cizi de funnit ned vilket varmt hjärta och med
vilken okuvlig energi, hon gjort sin insats bådc
på det kulturella och
sociala området, Så
fort ett stöd för goda
strävanden behövts,
har man vänt sig till
grevinnan llrolle, och
hon har icke nekat att
stå bi.

Under och ef tcr
krigsåren har grevitr,
nan Trolle mcd en be,
undransvärd offervil,
Iighet ägnat sina kraf,

kulturrörelse

som denna. Grevin,
nan Trolle har många

intressen, som hårt
taga hennes tid och
krafter i anspråk, men
helt säkert hör rörel,
sen för hembygdsvård
tiil dem, som ligga

ter åt att lindra nö,
den, särskilt bland
barnen i de av kriget
och dess följdföreteel,

hennes hjärta närmast.
Ofta ser man henne

ser svårast hemsökta
länderna. Tack varc

vid festligheter i Lin,
köpins uppträda i öst,

hennes hängivna och
uthålliga arbete kom
östergötlands barn,

götsk bygdedräkt, och
man får det intrycket,

att hon håller

krubba i Wien till
stånd och har kunnat

den

dräkten kärare än nä,
gon annan.
Grevinnan Alice
Trolle kom till öster,
götland 7912, sedan
hennes make utbytt
ministerposten i Ber,
lin mot landshövdingeämbetet

bedriva sin

sarnaritz

verksamhet bland dcn

stora
Foto Gillberg, Iinköping,

Grevinnrn,\lice Trollc

i

Donaustadens
hungrande barn. Sam,
tidigt blevo tusenden
barn, mödrar och gam,

lingar i Berlin genom
i Linköping. Gre, herrnes arbete räddade från svält och nöd. Så
vinnan Trolle kom då in i f ör henne ganska kom den fruktansvärda svälten i Ryssland, och
främmande förhållanden
från storstadens vim, å1er var grevinuan Trolle tedo att stälIa sig i spet,
mel och dess societets, och umgängesliv hade hon ' sen för en hjälpaktion från Östergötland. Öster
kommit till den lugna, lilla residensstaden på -götlands barnhem i Krasni Jar kom till stånd. (r00
slätten. Hon hade som gift vistats utomlands, och
början var det helt visst litet ovant att bli bun,
den vid mindre förhållanden. Men östergötland
är' en gammal kulturbygd, och med de kulturella

i

l!I
I.

Skcdevidräkten.

harn åt gången räddas här undan hungersnödons
hemska spöke, och ännu finnas medel kvar att
-.
upprätt,
med Röda korsets bidrag och hjälp
hålla detta barnhem till 1 september.
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Men för allt detta har grevinnan Trolle icke
glömt, att det finnes en tyst och stor nöd på nära
håll
att hjälpbehovet är stort även i hennes
provins.
egen
Så tog hon initiativet till Förenin,
gen för Östergötlands barn, som redan under sirr
korta vcrksamhetstid hunnit att uträtta mycket
gott. Lokalavdelningar av denna förening finnas
ju redan i så gott som varje härad, och enbart
inom Linköpins inflöto i fjol c:a 10,000 kr. för för,
eniugens i så hög grad behjärtansvärda verksarn,
het, som särskilt i dessa arbetslöshetens tider visat
sig ha så stora uppgifter att fylla.
Aven de blinda ha i grevinnan Trolle en
hjälparinna. Länse har hon varit skyddsvän i
Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för de
blinda i Stockholm, och nu har en speciell läns,
nämnd bildats i Östergötland under srevinnan
Trolles ledning. Avsikten är att åstadkomrna en
lindring i de blindas hårda lott genom självhjälp.
De skola lära sig yrken, så att de bli i stånd att
försörja sig själva, och länsnämnden skall hjälpa
ciem med deras försäljningar och i övrigt stödja
dem i deras verksamhet. Ett liknande arbete för
clöva
särskilt barn
är planerat, och även här
Trolle -göra sin insats i arbetet.
vill grevinnan
Grevinnan Trolle är av gammal östgötasläkt,
och det är nog mycket därför, som hon med så
starka band känner sig fäst vid östergötland. I
nära samband med arbetet för Föreninsen för
östergötlands barn står arbetet f ör hembygds,
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känslans stärkande, och då detta är Ungdomsrin,

gens för bygdekultur stora uppsift, kan denna
ungdomsrörelse i henne räkna en av sina mest
tlofasta och förstående vänner.
Grevinnan Trolle har starka konstnärliga och
litterära intressen. Den nu så eftersökta, man kan
säga"tara", "En bok om östergötland" vittnar om
hennes starka iutresse för detta läus andliga och
materiella odling. År 1916 utgav hon boken "Bland
sårade", skildrande hennes intryck från sjukhusen
i Wien och från Tyskland. Äret därefter följdc
arbetet "Bland krigsmärkta", skildringar fr. krigs,
fångelägren i Tyskland. År 1920 utkom boken
"Från Östergötland" med dess stämninssmättade,
personligt livfulla skildringar. I fjol utkom den
iilla vackra "Sagan om Östergötlands barn", och
snart ha vi att vänta en bok om hennes Rysslands,
färd, om vilken hon hållit flera föredrag på olika
platser inom sin provins. Hon, är en briljant
talarinna med en stark, varm och välljudande
stämma, som höres i varenda vrå, även i mycket
stora kyrkor och samlingslokaler.
Det är en lycka för en provins att äsa en landsz
hövdingfru sådan som srevinnan Trolle, med ett
så varmt hjärta, så vidsynt blick för vad som rör
sig i tiden, och en så stark och ädel vilja att räcka
en hjälpande hand, där nöden trycker hårdast,
och att främja alla goda strävanden, som syfta till
folkets Iyftning och förädling.
E. P.
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i sommarfager prakt,
och skördarna, de gyllene, de bölja.
Väl hundra vita kyrktorn på slätten hålla vakt
längs insjöstrand, som glittervågor skölja.
Ej finns en nejd så härlig, så solig som vår bygd,
där gamla minnen sova i gröna björkars skygd,
vårt barndomshem, vårt fagra östergyllen!
Så grannt står östergyllen

Hör skogen susar sägner från forntids dunkle. natt,

ty här bröts tidigt bygd av våra fäder,
som, raka uti ryssen, var herre för sin hatt,
ei väjde fegt för storm och hårda väder.
I deras öppna sinne ej någon falskhet sov,
vi äro fädren lika, östgötar, gudskelov!
och vårt du är, du fagra östergyllen!

När vårdkaseldar brunno, ej tröto män med svärd
till hemmens värn på slätter och i skogar.
Nu väntas nya stordåd av sönerna som gärd.
Så framåt då till kamp vid harv och plogar!
Må gyllne skördar vassa i gröna björkars skygd!
E,j finns en nejd så härlig, så solig som vår bygd,
vårt barndomshem, värt fagra östergyllen!
Sten Granlund.
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Alvastra klostcrruin
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TLANDS GEOLOGI

FOR HEMBYGDEN AV BROR ASKLUND

Kolmårdcn norr om Bråviken.

'

Den östgöte, som sett och känner sitt landskap,
väl förtrogen med de motsatser och den om,
växling, dess natur bjuder på. Växtligheten, djur,
världen och ej minst folklynnet och näringslivet
präglas i hög grad av dessa landskapsmotsatser,
vilka helt betingas av områdets geologiska bygg,
nad och daning.
Östergötlands vackraste natur är otvivelaktigt
de tvära brytningsområdena mellan höglandet,
skogslandet i norr, och dct bälte av slätter och
småkulliga åkerbruksmarker, som sträcka sig söder
om linjen Motalatrakten i väster förbi de stora
insjöarna och Kolmårdens vackra branter mot
tlråviken ända ut till den leende skärgården och
havet. Hela gränslinjen bildas av en lång förkast,
ning, en storartad sprickbildning, utmed vilken
det södra gränsområdet sjunkit, under det att d,et
norra stigit. Denna förkastningsbrant är och har
ännu mera varit östergötlands i geografiskt häo,
scende mest framträdande drag. Till clct södra
ä,r

lättodlade och leende landskapet drog sig utefter
Strömmen och sjöarna den förhistoriska bebyg,
gelsen, vars kulturminnesmärkcn: hällristningarna,
boplatserna, redskapsfynden och de uråldrigl
gårds, och ortsnamnen, som cn skiftan«le farlecl
banat sig fram från havet till Vättern. Likartad,
churu mindre framträdande, är den förkastnings,
brant, scm sträcker sig från havet utmed Slät,
hakens norra rand fram till Boren och där förenas
med den föregående.
Om vi nu skulle våga tankeexperimentet att
sammanfoga dc höjda och sänkta områden såsom
de en gång tett sig före förkastningarnas upp,
komst, skulle vi finna, hurusom slättlandets jämna
plan utan skarp gräns fortsatte över skogs, och
berglandets toppar som en jämn yta. Vi kunna
dri ej förneka, att slättlandets jämna plan ävei-r
elr gång sträckt sig över norra landet samt måste
giva geologen rätt i hans förmodan, att avnötande
ktafter, vittring och rinnande vatten o. s. v., ur,
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holkat och nedskurit djupa dalar i höglandet efter
förkastningarnas tid. Söka vi oss nu åter till tiden
för uppkomstcn av dct vida slättlandet, penepla,
net som det heter på geologspråket, få vi blicka
tillbaka till jordens forntid. över peneplanet vila
nämligen, lika tydligt som de vida vnsre lösa jorci,
arterna, de från jordens forntid härstammand:
lagrade bersarter av kalkstenar och skiffrar av
kambro,silurisk ålder', vilka utbreda sig i västra
Östergötland, under själva ''Slätten'', vars gvno,
samma jordmån delvis uppkommit genom förvitt,
ring av dessa kalkrika bergarter. Avnötande kraf,
1er hava sålunda till och med under jorderrs gr:ia
forntid varit mäktiga att jämna den dåtida land,
-"-tan till det plana lancl, som utmärker slätternr
och fortsätter över de bergiga områdcnas sins,
emellan i ungefär samma höjd bclägt.ra toppar.
I{uru djupt de avnötande krafterr.ra trängt in i
den klistalliniska, hårcla berqskorpan tcrde väl
alltid förbli ett olöst problcm; dock står det för
geologer.r t1'dligt, att det rör sig om mått pä ät,
skilliga tusentals meter. Den fasta berggrunden
består nämligen till stor dcl av i jordens innan,
dömen vid höga temperaturer (600'-1000') stel,
nade, ursprungligen smältflytande massor, som nu
representeras av de vackra grönstenarna och gra,
nitcrna, av vilka i synnerhet de senare intaga ett
stort utrymme av östergötlands kristalliniska
bcrggrund, Dcnna tillhijr urberget, som bildats
under jordens urtid. Graniterna hava på stort
cljup genomträngt ännu äldre bergarter, vilka sau,
nolikt en gång i tidernas början bildat jordens
stelningsskorpa. Dessa bergarter, mestadels grå,
eller rödaktiga, skiffriga s. k. leptiter, äro mesta,
dels av vulkaniskt ursprung, dels även inmängda
med skiktade, i vatten avsatta bergarter, såsom
lcrskiffrar (Ätvidabergs lerskiffer), urkalkstenar
(t. ex. Kolmårdsmarmorn) och järnmalmer.
Over denna växlande berggrund är jordarts,
täcket utbrett. Dess bildningstid tillhör kvartär',
tiden: istiden och den därpå följande av m-ycket
växlande havsvattenstånd kännetecknade tidspe,
rioden, till vars senare skede vår esen tid hör. I
förhållandc till berggrunden äro jordartetna mvc,
ket unga bildningar. Kvartärtiden utgör så att
säga endast en dag, kanske en minut, av jordens
oerhört långa utvecklingsskeden.
lJnder själva landisen, som tner än kilome,
tertjock övcrtäckte lar-rdet, bildades pinnmon
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eller krosstensgruset, östgötaskogarnas karga jord,
rnån. F-rån isens avsmältningsskede åter härstam,
ma de långsmala rullstensåsarna (t. ex, Norrkrj,
pingsåsen), vilka känneteckna vägarna för de

under Iandisen hastigt framströmmande smält,
vattensälvarna. Framför dessas mynningar intill
den mot norl tillbakaryckande höga iskantert ay,
srrttes här och var mäktiga sandavlagringar (t, ex.
clet rnäktiga randdeltat i trakten av Mjölby).
Isälvarnas kanske mest kända minnesmärken äro
jättegrl'torna. Lerorna, slätternas jordmån, bilda,
des efter isens avsmältning, då havet tidvis ännu
r'ådde ett eller annat hundratal meter över den nu,
varande 1'tar-r. Leravsättningcn bctingades då i hög
grad ev fördelningen på höe, och lågland; frår'r de
förra spoladcs lerslammet ned fiir att avsätta sig
pti de senare. Särskilt bet-vdande leravsättningar
återfinnas sålunda på slättcrna under de h<iga för,
kastningsbrantcrna, östgötaslätten och Vikbolan,
det.

Under kvartärtidcns senare skeden avsnördes
genom den alltjämt fortgående landhöjningen en
mängd havsvikar och vattcndrag till insjöar. En
del av dessa växte så småningom igen till kärr,
marker eller torvmossar, vilka förekomma tal,
rikast i de högre belägna genom sin starkt brutna
topografi kännetecknade skogs, och bergområ,
dena.

I kusttrakterna kommo gcnom der-r så småning,
om skeende landhöjningen allt större områden
rrnder bränningarnas inflytande, dessa hava här
kor-rtinuerligt renspolat högre liggandc områden,
som inom hela kustområdet utmärkas av bergbun,
denhet och karg natur. I havsbandet försiggår
renspolningen alltjämt och genom bränningarnas
arbete skönjas framförallt här den stora landisens
h,vvelrepor, de mot nordnordväst eller nordväst
riktade räfflorna.
Bcrggrundens största betydclse för bebyggelsen
inom Ostergötland mijtte östgötarne inom norra
skogsområdet. Här "bröt järnet mark", lockade
människor till skogsgläntorna och Iät en bct-v,
dande bergshantering spira upp. Nu klinga där
endast Finspongs hammare och snattre Marmor,
brukcts stenborrar, men i dcn friska skoglsnatu,
ren och i folklynnet finns där ännu en fläkt av
clet garnla Bergslagets anda, err tackjärnsklang ur
skogarnas och bergknallarnas djup.
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NAGRA UNGDOMS, OCH HEMBYGDSMINNEN
AV KARL STARBÄCK

Käre Broder Granhammar!
-Nlitt svar på din i så utomordentligt vänliga och
vackra ord framförda anmodan om ett bidrag till
din tidnings "Östgöta,nummer" blir naturligtvis
jakande, måtte du nu bara inte tycka illa vara,
att mitt bidrag tar denna formen av ett brev
till dig! Dina mot mig så alltför varmhjärtade
rader gåvo en väldig puff åt min fantasi, så att
jag hängivande mig åt dess något oregelbundna
men stimulerande ledning under de två, tre
sista veckorna nästan ständigt varit på strövtåg
kring barndomsz och ungdomsminnenas vårljusa
ängder, fasert leende genom tidsavståndets blåa
dis! Som jag hört dig sä.qa, att min Samle vän och
studiekamrat doktor Hugo Dahlstedt av sjukdom
blivit hindrad att infria sitt löfte att belysa öster,
götland ur floristisk synpunkt, kanske det kan
passa, om jag från mina minnen tar fram några bo,
taniska data, som i fullständig anspråkslöshet dock
något belysa ett och annat av hembygdens mera
begränsade och karakteristiska botaniska områden.

Dock först några ord om hembygdsstaden Norr,
köping, föga, tror jag, prisad av de stora eller små
skalderna, men väl värd all den poesi ett gammalt
sinne kan känna, då det någon gång ger sig tid att
dricka ur barndomsminnenas f riska källflöden.
Från Norrköping har jag säkert att leda de intryck
om både naturens storhet och kulturens kamp mot
denna natur, som sedan givit min levnad det kan,
ske bästa av dess innehåll. Motala ström tog ju
med sitt levande vatten och sina vita och vilda
forsar fantasin i våld, och på stränderna reste sig
de väldiga industripalats, som med sina dammbord
vägade sig reglerande ut i strid mot de till synes
obändiga fallen. Det var någonting som grep även

den lille 8, eller 9,ärige skolparveln ända in i sjä,
len att en höstkväll gå över Bergsbron, höra och
se de dundrande, mullrande virvlarna bryta sig
mot brokistorna och så runt omkring uppåt och
nedåt Motala ström de upplysta fabrikerna resa
sina murar ända upp mot himmelens skyar. Jag
ryser av en egendomlig bävande sensation när jag
nu målar tavlan för min inre syn. Det var strömz
men och industrien, som gav staden dess prägel;
fast man inte häller får glömma de väldiga park,

alltjämt underhållit
och förkovrat. Det var klart, att vära bot,aniska
utflykter, så snart våren kom, i mycket stor ut,
sträckning togo vägen utefter strömdalen, där vår,
floran var rikligt och väl företrädd. Men vi locka,
des ock åt andra håll. Vid horisonten i norr blå,
nade Kolmårdens väldiga skogar, och följde vi från
någon utsiktspunkt strömmens silverband åt öster
vidtog Bråvikens ansenliga vattenspegel, och det
är väl alldeles klart attbara namnen Bråviken och
Kolmården med klang av lockande äventyr skulle
tända vår vandringslustl XIen kom ickså ihåg, att
söderut mellan Bråviken i norr och Slätbaken i
söder utbredde sig Vikbolandets bördiga slätter,
om vilka vi skolpojkar hacle den kittlande före,
ställningen, att dår en sång den sista avgörande
striden mellan svear och götar stått å Bråvalla
hed! Gingo våra exkursioner söderut utsträcktes
de gärna till "Surn", Söderköping, och efter kana,
len
- åter ett storverk i striden mot naturen, ut
på Slätbaken till Stegeborg. Därifrån lockade hu,
vudsakligen genom sin fägring och sin yppighet
St. Annre och Gryts socknar, utgörande huvud,
delar av Östergötlands skärgård. Om jag hade tid
och litteratur och annat material till mitt förfo,
gande, och om du kunde upplåta nog utrymme åt
rnig, skulle jag just nn och just här slå ett slag för
dcnna underbara skärgård och r'åga försvara mitt
påstående, att det är den vackraste i världen. Mcn
jag vill ett ögonblick återvända till Norrköping,
dock endast för att med tvenne kamrater, liksom
jag själv sedan några år gvmnasister vid Norrkö,
pings h. allm. läroverk, embarkera på den lilla skär,
gårdsångaren "Bråviken". Till att börja med foro
vi
ett par timmars resa
till Kvarsebo, där
mina föräldrar hade sommarnöje och där vi bota,
niserade i de i floristiskt hänseende, ej minst tack
vare den rika insprängningen av kalk i granithäI,
larna, särdeles givande sluttningarna mot Bråviken
liksom i de yppiga och förnäma lövträdsängaxt'ra,
som utgjorde liksom en väldig infattuing av Kol,
mårdens stora barrskogsbestånd, där oändliga
likaledes botaniskt utomordentligt givande mos,
sar ävenledes undersöktes. Men vår håg stocl vid
detta tillfälle till de nvss nämnda socknarna i öst,
anläggningarna, som staden
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götaskärgården, och med en kassa på några kronor

var startade vi en dag en 3,veckors båtr, segel,
och fotvandringsfärd genom de mest underbara
trakter någon kan tänka sig, från de yppigaste
liivängar, de ståtligaste ekbackar, ända till de ka,
laste skären längst ute i havsbandet. Från de vack,
raste och trevnaste boncl, och prästgårdar, där
murgrönan kunde ha väldiga stammar och den
],vigaste "krona", till veritabla slott och gamla
herrgårdal med forna tidens förnäma patina och
allihopa rnecl likadan gästfrihet av det vänligaste
och bastantaste slag. Ja, min käre vän, då det
icke är min mening att skriva varc sig om Öster,
götlands flora eller dess växtgeografi, så lår du
finna dig i att jag med dessa få ord givit uttrl,ck
åt min mening, att såväl Kolmårdsområdet som
skärgården äro att beteokna som tvenne inom
Östergötland jämförelsevis r,äl avgränsade områ,
den med karakteristisk flora. -N{en vi ha åtskilligt
kvar, som jag hade tillfälle att under min skoltid
och även sedan lukta på. Det är då först silur,
området, där jag särskilt minns Kärna mosse i
uärheten av Linköping. En exkursion dit kunde
ge ett rikligt utbyte av raritcter, bland vilka man
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särskilt märkte de reliktformer från en fordom,
tima arktisk flora, som ej äro sällsynta t. ex. på
Gottland.

Och så slutligen Omberg! Att stå på Om,
bergs hjässa och låta blicken göra en rundtur
ör,er Vätterns vattenspegel till Vadstena med dess
lninnen av gammal medeltidskultur från Gustav
Vasas genornbrottsdagar och över den vida, rika
kulturbygd, Sverkerättens hembygd och Birger
jalls, som väl utsör det egentliga östergyllen! Att
bliöka ut över den märkliga sjön Tåkern, dc tu,
scnde fåglarnas sjö, frarn till Alvastras kloster,ruin
och platsen för pålbyggnaderna före hedenhös!
AIlt detta ger i en handvändning en sådan fond till
intryck och funderingar, att det åtminstone för en
svensk kunde räcka för ctt långt liv.
Ost östgöte som jas är, vill jag förklara, att det
kanske något yverborna, men i grunden dock gocl,
modiga och gästvänliga ordet "östgöte guvarilov"
borde vara lätt både att förstå och förlåta. Men
aldrig iår östgöten glömma det ansvar för' hem,
bygd och fädernas sedcr, som den som använder
detta ord tar på sig och jag tror inte heller att
han gör det!
Stockholm 22 april 1923.
Karl Starbäck.

BYGDEDRÄKTERNAS RE NÄSSANS I ÖSTERGÖTLAND
Musiken, dansen och färgerna, sc där vad som
ofta kornmer oss att se gladare på livet. De samla
folkmelodierna kunna få oss att jubla av fr«ijd
eller försjunka i vemodiga tankar. Dansen, som
§er uttryck åt livsglädjen, har fått en synnerligen
god form i våra folkdanser. Färgerna de skifta
allt efter dagrar, tider och landskap. Landskapets
karaktär är det som återgår både i musiken, dan,
sen och färgerna i dräkten. Kärleken till och
stoltheten över hembygden är det som skapat ocir
format fram alla dessa melodier och bygdedräk,
ter, som minsann ej äro skapade på ett par dar,
utan år efter år så småningom vuxit och tagit fast
folrn. Och allt detta anse vi oss sakliist kuuna
skjuta åt sidan och avfärda som gammalt och för,
legat och föga passande vår tid. Många äro de
som ännu anse det otänkbart att skaffa sig en
folkdräkt. Vacl ska de med c{en. "Den kan man

ju inte gå i". Nu blåser det emcllertid andra vin,
dar, åtminstonc över östgötabygden. Det har nog
till största del Ungdomsringen för bygdckultur

hedern av. Det är med verklig glädjc man kau
konstatera att intresset för folkdräkterna växer
mer och mer. Danslagen gå i spetsen och tack
vare deras energiska ledare blir det också något
av. Östergötlands Läns Hemslöjdsf örening har
under åren 1920, 7927, anskaffat material till dräk,
terna till följande danslag: b-inspong 1 danslag,
Norrköping 2 danslag undet 1922, Motala 1 dans,
leg, Åtvidaberg 1 danslag, Kisa 1 danslag, Linkö,
ping 1 danslag och f . n. ingå förfrågningar i
mängd dels för danslag sarnt för privata. Många
är'o de som köpa garn och själva väva och scdan
sy sina dräkter. Typiskt är ett yttrande en llicka
fällde som just var inne för att köpa material till
clräkt: "Det är bäst jag skaffar mig dräkt, ty inte

att resa hcm till lanclct cn sönclrrg r.rtrr.r
clcn". .NIan kan väl knappast se något vackrrrrc
än en landsbcfolkning klädd i dräkt och fortsät,
tcr intrcssot pfi samrna sätt sorn 11u, sir behövel
man snart intc riskor.a att n-riita någon sidenklädcl
llicka vrrken på cn skogsstig ellcr i cn roclclbåt.
clugcr clct

Ittt

av clo mcst tilltalande bcviscn på lolkdräktcns
är när 12 st. kvinnor, därav de flcsta
gifta, siälva vävclo och s5,dcle dcn dräkt som helt
ronässans

nvligcn lctats frarn i cleras sookcn.
Iln Iiton bcskr.ivning över de nu kända östgöta,
th'iiktorua kanske ktrnde ha sitt intr.essc. Dcn rncst
spridda och genotn Nordiska .X{trseet käncla kvinn,
liga dräktcr-r härstamrlar frirn Skcclcvi sockcn i
:rorra Östcrgötlantl. Dcn ger geltonr -ina högrr,
klara färgcr ett ljust och glatt intrvck, är lätt att
bära och billig att skaffa. r\lecl sitt högröda liv,
p/r röd botten raucliga kjol, ljusrandiga bornulls,
förkläde, röcltt strumpor, vit skiorta och huvucl,
cluk, samt dcn rnvcket vackra på t1.ll broclerzrclc
I..alsduker.r, bildar den ett glatt inslag i sommar,
gr'önskan. Så finns Bjälbodräkten, lika clcn förcgzi,
cndc med undantag av att kjolcn här är blå och
förklädet rridrandigt i 1,lle, f. ö. srrmma tyg sorr-r
i Skcdevidräktcns kiol. Den trcdjc är Grvtsclräk,
ten ellcr skärgårdsdräkter-r, som den ocksir kallas.
Dcn har rancligt liv, slät grrjn ellcr vit kjol, r.ött
broderat förkläde, vit skjolt:r med kulörta broclc,
ricr samt vit huvr,rdcluk, ävcn dcn rikt brocleracl i

Krschctt

ktrliirt. Iliissr och stycko användr:s till alla trc
dr'äktcma.

Av dc manliga clriiktcrua

använrlos nu Vringaz

clr'äktcn nrest, cmeclan clelt är lättast båclo att bära
c,ch att skaffr,r. Dcn bcstirr av blå kort vadn-rals,
rock mcd dubbla lrrdor silvcr, cllcr mcssiltgskn,tp;
1.ar, blå b1'xol rncri knapprrr och spännen, grön,

lanclig väst, vita strurnpor, blå kalott eller svart
Pir. somlarna användes vita, vida, halv,
lzinga linncbyxor, vilkas längd bcstämclos av äga,
lcns strlnd och anseende. Jr.r förnämare man, tlesto
Iiingre b1'-xor. Förskinn i kalvläder, vackcrt ontc,
lat upptill hör ocksir till dcnna dräkt. Ydrcdräk,
tcn är hclt olika. l)en har bll frackrock, stolm,
]rrrtt och allltalt, mörkarc västranclning samt svarta
b1'-xor. Dcn vcrkar som vore den on riktig herrc,
manskost5'm. Ir. n. äro inga flcr. dräkter käncla
irrorn länet, rrerl man kan ju dnta att såväl i östcr',
götland som i många andra landskap varje socken
haft sin dräkt, cllcr åtrninstone sitt särmärke. Vi
f/i hoppas att de nu sir varmt intresseracle ur-rgdo,
nrarna ej euclast lcva i nuet, utan försöka attlcta
rcda på \rad gammalt som äntru möjligen kan fin,
lras kvar, återuppliva detta så att dc i sin tur
kunna till kommandc generationer överbrir.rgrt
bfide vad dc ärft och skapat. Vi ha ju rätt att
på de garnla traditionernas grund byggu vidare.
Låt oss clå göra dct, sir blir dct bådc tankar, hand,
ling och nytt liv,
llya ödluncl

filthatt.

rill ()stgiitiJr;ikt
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är'o dessa? flrlgatle ia{ rnig sjiih-. Frasln Iick jag
suart r-roQ s\/al pir, tv inom kort komn-ro clc med en
spelmall i teten rnarscheranclc trpp på dansbar.rair
ooh ställde upp sig till dans. Det var första gårr,
gen jag såg en folkclansuppvisnin§, och dcn tavla,
jag då såg, hiir till de oförgätliga minnena. Det
var ett litet anspråksIöst och enkclt lag, som upp,
frircle cle garnla va.ckrir <lansema, och uppvisnin,
Qlada, festkläclcltr rnänniskclrna svntcs

iir troligt lrtt iivr:n attdr.lL trrtktcl iiLt Ydre itrtvrittt dctt."
I itllrriinlrr:t lurdc rnatt ittt'clottt tru olika Itttvttdholtitdcr.
I)e t r ur kt rlilruttcu. kasclre ttctt oclL kalottclr. Siiluttda
tor dc rle t irrtc rri.rtu rrir.qot lriutlcr firr ii" rigrL östgiitalrygcle r irtt urrr ilrtcla sig in, clcrtsittttttta. Kisalttgct ltar l'isst
rcdur skaiiut sig dcnrlL r acltra. prlLktiska oclr kliitlsarnrrtiL
lrrrr Lrdlrolircl.
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Ijn vackcr sotntnarkväll för ctt par tlc ilr' srrlrul
bosiikto iag on friluftslcst pii cn r:rturskiir.r plrrt-s
r r.rär'hcton av Linköping. Här- och lrLl bl,rnd d:
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iiv dc storslagrra uppvisninqar, soll i r'årt lartd
anorclnats clc sista åren, rncn i clcn leentlc Iratur,
nrot clcn vackra bakgruncl av sorrlrarsröna löv,
triid vitl stranden av cn solskensglittrandc å, vat
clct clock r-rågot av det vackraste jag sett.
Hur clet lilla laget r.rppkommit? Ja, däron'r kan
jag nu, scdan jag blivit dcss mcdlom, berätta.
Det val 1918. Några pel'sol'rer, som brukaclo
fungela som statistel på Linköpings tcater, fingo
irröva någla danser för ctt teatersällskap, som
skulle uppför'a Värmlänningarna. En av clcssa,
Sturc Lilja, fattade ett såclant intresse fiir saken,

l-inkiipin*: folkJansarc. l'lickorne ikl:iJrla

!.lc11

Sl<ec{cvi, oclr pojk.rrna

\'ångadrikrer

Lrlls iälrrIör'as

att han började arbeta för att få till stånd ett
danslag. I{ans arbete kröntes med framgång, och

så bildades I. O. G. 'I':s Folkdansklubb i Lin,
köping.

Många voro de svår.igheter, sorn clet lilla laget
i början hade att kämpa emot. Inglen lcdare, som
hade någon kunskap orn folkdanser, hade man.
Bristfälliga och många gånscr felaktiga voro cle få
beskrivningar på danser, ma11 hade att tillgå. Men
allt detta uppvägdes av ett levande intrcsse och
en outtröttlig iver'. Och snar.t kom den stora dag,

LEDAREKURSEN
Dagarna 23-25 mars hölls en ny instruktions,
kurs för folkdansledare, denna gång i Ätvidaberg.
Kursen, som leddes av herr Karlsson från för,
bundsstyrelsen i Stockholm, jämte fru, hade sam,
lat ett 80,tal deltagare från Ätvidaberg, Linkö,
ping, Norrköping, Västervik, Finspång, Kisa,
Hycklinge, Horn, Tidersrum, Bjärka Säby, Vårds,
berg, Vreta, Falerum och Dalhem.
Att en ny instruktionskurs låtit sig ordnas, sir
snart efter den i Tranås, och att den samlat så
mänga deltagare, vittnar om stort intresse för
hembygdsarbete ute i bygderna. Och deltagarna
arbetade också "i sitt anletes svett" för att nå ett
gott resultat.

då den första uppvisninsen skulle gå av stapeln,
ciet var en högtidsstund för den lilla klubben.
Sedan dess ha flera år gått, och under tiden har
klubben skördat många lagrar. Hösten 1920 blev
klubbcn medlem av Svenska FolkdansringoD, Duz
'mera Sv. U:r för Bygdekultur, och sedan dess har
clen haft fast mark att arbeta på. Måtte den
ännu länge få arbeta med samrna frarngång som
hittills, och må clen växa sig starkare och gedig,
nare, så att den framgångsrikt kan upptasa kamz
pen mot jazzkulturen och annat osunt nöjesliv.
Jon Andersson.

ATVIDABERG
På lörclagskvällcn hölls den i programmct ingå,
cnde uppvisningen, vilken samlade en talrik och

intresserad publik. Kvällens starkaste intryck
lämnade inmarschen. Det Iåg något egendomligt
tjusande i att se den käcka ungdomen i sina färg,
glada dräkter komma intågande under Trollmar,
schens vackra toner från fyra felor. Först sjöngs:
"Vi vandra genom skogen", sedan lät spelmännen
höra några folklåtar, därpå dansuppvisninsen mcd
Östgötapolskan först. Hr Karlsson redogjorde
under en paus för folkdansens ursprung och utz
veckling, dess mission, och de behov den har att
fylla i vära dagat. Dröjde sedan vid omnämnan,
det av den på platsen nl,startade hcmbygds, och

Kursdcltagarc i Åtridob"rq. De flesta av deltagarna i sina resp bygders dräkier

ombud för föreningen valdes A. Rytters'
tuarie valdes hr D. Mars.

att föreningen nått
korta tid, den verkat.

folkdansföreningen och ansåg

ett gott resultat på den
Sedan Träskodansen utförts av ett par småttin,
gar från platsen, barn till provinsialläkare Gemmel,
vilket mottogs med stormande bifall, fann Herr
Karlsson, att just nu var det psykologiska ögon,
hlicket inne att äter tala för folkdansen. FramhöIl
på nytt folkdansens förtjänster och riktade en n1vädjan till de närvarande att pä allt sätt stödja
den. Som avslutning på uppvisnin§en sjöngs uni,
Resten av kvällen
sont: "Du gamla, du fria

förenin§ens hedersordförande valdes f ri,
herrinnan Louise Adelswärd. Till hedersledamö,
ter baron Adelswärd, direktör E. Eriksson, över,
lärare Thorborg med fru, direktör Ängquist med
fru, verkmästare P. A. Sandström med fru, fru
.Ienn-v Westerberg och direktör W. Carlström med
fru samt d:r A. Gemmel med fru.
Till ledare i de olika sektionerna valdes: för
folkdanssekt. och spelmanssekt' A. Rytters, för
hembl-gdssekt. A. Rämme, för vandrings,, gymna'
stik, och idrottssekt. G. Rooth, sångsekt. A.

Till

-".

fördrevs med dans och lekar.
Ärsmöte avhölls på söndagen ar' Åtvidabergs
hembygdsförening, varvid löjtnant A. R1'tters häI,
sade de närvarande välkomna och föredro§ str-z
lelsens berättelse, varav framgick, att föreningen
bildades 4 okt. 1922. Under den gångna tiden hade
hållits 5 sammanträden och 18 ör'ningar; repr. sig
vid folkdansmötet i Tranås i okt. 1922. Medlems,
antalet vid årets slut var 41 st.
Till styrelse valdes: ordf. direktör W. Carl,
ström, v. ordf. löjtnant A. Rytters, övriga leda,
möter handelsbiträdet Eric Andersson, järnarb.
John Johansson, läraren A. Rämme med fru Herta
Kuhla och fröken Ellen Carlsson som ersättare.
Till revisorer valdes hr K. Kuhla och Artur Svens,
son med hr Sven Pettersson som ersättare. Till
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Rämme.

På söndagskvällen avslutades kursen med eu
liten fest för kursdeltagare, hedersledamöter och
några inbjudna. Därvid ägnades en hyllning åt
Herr Karlsson med fru. Löjtnant Rytters överläm'
nade med ett anförande blommor samt en, av del'
tagarna hopsamlad penninggåva till dem, varpå
ett leve utbringades. Som avslutning sjöngs Sve'
rige av Stenhammar, med det allvat och den känsla
som stunden krävde.
Nu är kursen ett minne blott, men sådant, att
alla deltagare med längtan se fram mot nästa till'
fälle, då de få samlas på nYtt.
J.

MAN

P
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YDRE HÄRAD

södra Östergötland ligger det lör sina allmoge,
melodier och gamla sagor kända Ydre härad. Där
har min vas§a icke slälf utan den hängde i takct.

I

Från korgen utgingo fyra smäckra trossar, som
med becktråd innerligt förenades upptill i den
S,formiga kroken, vilken i sin tur troget grep in
i takmärlan. Då mina första toner voro föga läm,
pade för sång, sökte emellertid min gamla mormor
att ur sitt rikhaltiga yagg, och kärleksviseförråd
påverka mina prestationer för att om möjligt lede
dem in på mera artikulerad stråt. Så smånin$om
nynnade jag sjäIv efter de Samla mollmeiodierna.
Mormor var född 1800 och hade repertoaren från
sin farmor, som var född i början av l7DD,talet.
Av musikinstrument fanns i hemmet ej mera än

ett klarinettmunstycke, men ett vandrande sockne'
hjon, gemenligen kallad "stuta,Zakris", besöhtc
oss ofta, sjöng visor samt blåste på näverlapp och
"säldepipa" (- sälgbarkspipa)' En vacker dag' då
jas var 6 är gammal, kommer bror min inklivancle
med ett handklaver och spelade ett par kraftiga

nummer. Min förvåning och mina ögon tävlade
i storlek. Jag ville tvärt ta hand om "speleverket",
men som tyngdlagen även då för tiden "fjeskade",
så vågade man ,ej sätta mig och det stora "spelet"
på en stol. (Man fruktade en riskabel och för
tidig nedkomst.) Vi placerades direkt på golvet,
min första tribun. Det blev dock en besvikblse,
att in§en av mormors bitar kunde flåsas fram ur
instrumentet. Jo, en sång kunde spelas: "Det blir
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något för barnen att lä". Men nästan lifef, tyckte
jag i alla fall det var.
På den tiden brukade nästan varjom och enom

mjölnare ha en fiol i kvarnkammaren. Vid mitt
första kvarnbesök spelade mjölnarfar på "fejolen"
upp en sprittande polska. Min förtjusning var
gränslös, och jag släppte ej taget, förrän en fiol
för kontant 50 öre biev min dyrkade egendom.
Stråken var hemgjord och mycket "krokryggig"
samt hade svart tasel, vilket, enligt gammal hävd,
måste ha suttit på något feminint hästkreatur,
b.arzet var tallkåda. Fiolen sattes mot bröstet,
man höll mitt på stråkstången, och hela vänstra
handflatan grep trofast om fiolhalscn. Snart nog
kunde jag gehörspela många trevliga "trudilutter"
och "uppträdde" på bröllop redan vid 9 års ålder,
Fick så efteråt låna en gammal handskriven
-fiolskola för att på esen hand lära mig noter. Det
vållade mig svårliga huvudbry. Tonartcrna klar,
nade, enär "Gubben Noach" ju kunde spelas på
olika ställen men med olika "glip" (: grepp). Dä
noternas tidsvärden skulle inläras, hade jag god
hjälp av bygdens slagtröskare. Om en tröskade
var det ju fjärdedelar, tröskade lvä, blev det
åttondelar, och när fyra skölfe "slagorna" kommo
sextondelarna fram.
Så blev i fortsättningen
spelmannen Lars i Svarven kallad till bröllop,
slåttergille, "ostagänge" m. fl. tillställningar. Spel,
Irlannen var alltid välkommen och stod högt i

från östergötland.

gunst. Att spela var en svår konst ansågs dock
knappast allmänt. När någon tillfrågade en väl,
besuten skomakare, om han kunde spela fiol, blev
svarct: "De vet ja inte, för ja har aldrig försökt",
.Nlen en annan uppfattade svårigheten därpå, att
"just som man lyfter upp fingrarna, ä' en ju bums
tvungen te sätta ner dom igen".
Månsa spelz
män i gamla "stylen" funnos nog- i Ydre under'
förra seklet. De flesta äro nu hänsovna, och deras
efterkommande ha i regel föga odlat arvet. Det
ät därför med uppriktig glädje man erfar huru
enkannerligen den unga, pigga och livskraftiga
Svenska Ungdomsringen för bygdekultur satt
bland sina största mål att verka för de gamla
melodiernas bevarande och samtidigt söka mot,
arbeta den osunda smak, som de nutida "schla,
gerna" mcd sina syncopkacklande fraser repre,
sentera.

Leve åter dc gamla friska vildmarkens blomster!
Lars,Johan Sundell
(l,ars

i

Svarven.)

HEMBYGDENS PRENUMERATIONSPRISER'
=

H"lt å. k'.

=
=
=

4:

K.rartal kr. 1:50, Lösoommer
P.eoo-eration verkställes Lärt f,enom posten
"ll"t dir"kt

=

ft.

=

60
kr.0:'40

80, Halft år kr.

2:

Red.ktionen av Hembygden. Stockhol-

=

=

50.
=

T;dningen utkornmer meå. 12 rlunoner om tiret.
=

j I årn mtin utrymmet tillåter å.et, omfattar tid.ningen äuen aktuello tok"r, *rn kommer
j fr"*för"lk att utgiuas som lanl*kafisnummer, omfattanåe folk^usik, hr*tlöjå, hr*bygLt- =
j
=
foläå"ns m. m. samt förbunå"*rå.l.tlonå.en fruin å, oliko sektionerna.
"drå,

=

9{embygden
MÖTE MED SMALAND_
ÖSTERGÖTLANDS KRETS
Arbetet uppdelas i sektioner med
' olika styrelser.

På söndag hölls å Frimurarehotel-

let i Linköping

sammanträde mcd

Småland-Östergötlands

krets av
för bygde-
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ping, löjtnant A. Rytters, Åtvidaberg,
och lantbruk. Ilugo Askling, Ulvåsa.

Sektionsstyrelse

för

spelmans-

ringen: Violinisten Knut Olov Ekwall,
magister Ragnar Schöblom, redaktör
Ragnar Frölich, samtliga i Tranås.
Denna styrelse har till huvudsaklig
uppgift att få till ringen anslutna alla
spelmän i de båda landskapen.
Sängarringens sektionsstyrelse: Mu-

kultur".

sikdirektör Karl Engquist, löjtnant
Arvid Rytters och iolkskollärare A.

Vid mötet, vars iörhandlingar leddes av kontorschefen Elis Kågdn,
-franås, voro representanter från
skilda orter inom båda landskapen

Sektionsstyrelsen för hembygdsringen: grevinnan Alice Trolle, fröken
Eva Ödlund, redaktör Erik Palm, bokhåll. Walter Thunell och bokhåll. Sture

"Svenska ungdomsringen

tillstädes.

Enligt de nu slutgiltigt

Rämme, samtliga

i

Ätvidaberg.

Lilja, samtliga i Linköping.
antagna

stadgarna uppdelas arbetet i följande
sektioner: 1) Folkdansringen iör folk-

dansar och iolkvisedansar: 2) Spelmansringen för allmogemusik (solo-

och orkestermusik); 3) Sångarringen
för körsång och unison sång; 4) Lek-

Denna
styrelse skall sedermera utökas merl
representanter från Smäland.

Till hedersordförande för kretsen
valdes grevinnan Alice Trolle.
Till pressombud utsågos: för Öster-

ringen

W. Thunell och för
Småland avdelningschefen Eskil Rossing, Huskvarna.

häradsdräkter, hemslöjd, hembygds-

Overenskommelse har träffats med
Svenska jordbrukareungdomens förbund om samarbete i fråga om folk-

för folklekar, vandringar och
utflykter; 5) Hembygdsringen för
Folkminnesiorskning, socken- och
rörelse

i

allmänhet.

Inträde i kretsen kan vinnas av
varje sammanslutning, som har bygdekultur på sitt program och ställer
sig kretsens och Svenska ungdomsringens stadgar

till

efterrättelse. Pä

plats, där någon sammanslutning

cj

finnes, kan enskild person vinna in-

träde direkt

i

kretsen.

götland bokhåll.

dansar och sång m.

m. Flera lag från

sistnämnda organisation

ha

redan

anslutit sig till kretsen. Även från
Svenska landsbygdens ungdomsför.
bund komma folkdanslag

sig.

att

ansluta

Inalles beräknar man en anslutning redan i år av ej mindre än cirka

25 folkdanslag i Östergötland

och

Småland.

FOLKDANSLEDAREKURS I
LANDSORTEN
Under påskhelgen hade på uppdrag
Svenska Ungdomsringen, Folk-

av

dansföreningen Nationaldansens Väni Malmö anordnat en folkdansle-

ner

darekurs. Kursen omfattades meC
livligt intresse i Skåne cch Blekinge,
och samlade ett 20-tal intresserade
deltagare. Ledare för kursen var
hr Nils Rasmusson med biträde av
hr John Pettersson, vilka på ett iörtjänstfullt sätt utfört såväl förarbetet
som själva undervisningen av kursen.
Kursen öppnades påskdagen

vittnade talens mångfald samt

den

storartade blomsterhyllning, som kom
Iedaren till del, om deltagarnes stora
intresse cch tacksamhet iör kurscn.
Samtliga uttalade önskan om upprepande av en liknande kurs i en snar
framtid.
Ordf. tackade iör deltagarnes visade intresse samt uttalade den förhoppningen, att nu gjorda erfarenheter måtte bliva till gagn iör de iör-

All modern dans är förbjuden inoin

kretsen hörande sammanslntning,
vid övningar som fester och
uppvisningar samt närhelst medlern
uppträder i allmcgedräkt.
Vid sammanträdet förrättades iöljande val:

säväl

Kretsstyrelsens verkställande utskott, som förlägges till Tranås: Kontorschef Elis Kågdn (ordf.), kontorist
Alfr. Ryddn (sekr.), apotekare Ebbe
Westman (kassör), samtliga i Tranås.
Verkställande utskottet fungerar jäm-

väl som sektionsstyrelse för folkdans-

Kursdeliagare

9

ledarens pipa till lörsta dagens arbete.
Kursen pågick till annandag påsk kl. 5
e. m., då den avslutades med ett
enkelt samkväm. Vid samkvämet

till

ringen. Övriga styrelseledamöter äro:
för Småland styckjunkare Axel österberg, Jönköping, och ingenjör Knrrt
Frelin, Nässjö, samt för östergötland bokhåll. Walter Thunell, Linköpins, verkmäst. N. Kullander, Norrkö-

kl.

f. m. av N. V. ordf., vilken hälsade de
närvarande välkomna. Betonande
folkdansens stora betydelse för vår
ungdom samt vikten av dess spridande genom dylika kurser som ett
led i hembygdsarbetet. Därpå ljöd

i

Malmö,
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Ce

ntralkonditoriet

eningar och sammanslutningar

soin

deltagarne representeradc. Därpå utbriugades ett leve för folkdansens bevarande och för Svcnska Ungdom:r-

lärnvtigsparhen
Linköpinq

ringerr, \,arpå mall skildes åt, gladir
och belåtna med vad denna helgs sam-

Rekommenderas.
++

Förstklassig servering av

FOLKDANSKURSEN

Kaffe, The, Chokolad,

Eu iolkdansknrs har undcr

2 kr, pr

öppet kl.9f.m.-77e.m. Tel. 25

6O

Vättern och 0slersjön
läser man den dagliga morgontidningen
t)stergötlands Dagblad
överallt
önskar
r.-i förbindel,
ser med den köp,
strrka publiken där,
så annonsera i t)stergötlands
Dagblad. Även inoo Söder,

raanland och norra
Småland har tid,
ningen många
läsare.

luvud,
Norrköping står
tiinst med alla uppllsningrr.
l

i

0stergötlands Daghlad

Cafö flerQef
LINI{OPING
E

RelI,ornrnend.eras,
a

Servering! av Kaffe,
The, Chol<lad, 7l\jöIk,
Du1jon€, Saft, Läslr,

drycl<er, Smör6!åsar,
Smör€åsbricl<or.

dussin,

försloras. Enl, kunders utI å I a nde b ä sl a ulfci rande.

kultLrr och med Jössehäringarnas
folkdansare som värdar. Ett 25-tal
dansledare från olika platser i Värn.rland hadc infunnit sig.
På långfredagcn sarnlades deltl-

garra till en välkourstfest iL Folkhögskolan, varvi«I rektor Vald. Dahlgrou
lrälsade gästerna väikomna och påvisade samhörighetcn mellan folkhögskolan och hembygdsrörelscn.
Kursens ledare, instruktör G. Karlsson från Stockholm utvecklade i ctt
intressant iöredlag Svenska Ungdotnsringens progranr, som avser till-

varatagande av gamrnal

Plåtar och
Film lill salu.

påsk-

helgen Irållits i Arvika, anordnad av
Svcnska Ungdomslingen f ör Bygdc-

Tanneforsgatan

Folografier från

ARVIKA

Smörgåsa4 Fcukostbrickor samt Läskdrycker.

til[

leigsta prisr.r på platsen

-4matörplålar och Film
framkallas, kopieras och

i!

gärna

hos underlecknad!

varo skänkt.

+

kootoret

Fotografera Eder

D. Rundquist
Nygatan 28, Linkdping, Tel. 25 48

OSTGOTEN
OSTERGÖTLAN DS AFTON BLAI)

är en snabb
och vä[underrättad ny,
hetstidning; ägnar kulturell.r

frågor s

hnc,
ttare

håller bi
påd

mvcket
annons,
' orgiDanlitat
för Iänet

svcnsk

h:-gdekultur, folkdansar, folkvisor och
folkmusik. Programmet utfrll«les r,i-

dare med musik av rektor Dahlgren
samt av bygdespelemän.

På päskdagen hölls konstituerande
för bildande av ett distrikt för
Värmland av Svenska Ungdomsringen. Till interimstvrclse valdes lärarerr S. Gustavsson, Karlstad, ordf.,
gymnastikdirektören fröken Elsa
möte

Hellgrerr, Karlstad, kassör, lrr Götrik
Enberg, Karlstad, sekr., samt lärare
A. Österberg, Degerfors, hr Svcn Johansson, Kristinehamn, fröken Edit
Sundström, Säfile, fröken E. Lindgren, Degerfors, och hrr C. C. Ericson och Lars tlolmström,

Arvika.

I)e
tre första ledamöterna skola utgöra
st1zvs1..r. verkställande utskott.
Härefter vidtog en intressant diskus-

sion

i dräktfrågan. En ny

Jössehä-

Te1. 11 a5

radsdräkt förevisades med randigt
livstycke, svart kiol med smala röda
snodder, mössa och blå strumpcr.
Diskussionen blev ganska livlis och

Öpf»et fr. Irl, 6 f. rn,-11 e. lrr.

skarpa protester inlades mot att deuna

Redaktion och huvudkontor

i

Lin,

köping. Avdelningskontor i Norr,
köping, Mjölby, Skeninge, Finspong
med flera av länets större orter.

Ernst ljllesöns
jzrå
t}eglrarznrnd,st

Tel, 7443

Nygiatan 5a

Tel. 1443

Lint<öpiEE
DeeiEaYningsentreptenör

x
Ombud för Swens}<a

Etdbegangelseförenin6lens

lokalavd. i Örebro.
Ombestyr allt sorn före}<om,

mer vid lreEiralrnind,ar.
Iandsorten expedieras
omfående.

Obs.l Detf/dlilit red.uceraae Driser.
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Söderköpingsposten
är Östergötlands

största varalrnandagstidning.

dräkt skulle få sättas iöre den hävdvunna Jössehäradsdräkten.

Föt att så vitt möjligt utröna om
och i hur stor utsträckning det funnits sockendräkter tillsattes en kornmitt6 bestående av hrr C. G. Ericson,
Hugo Fäll och

fru Hilma

Persson-

fljelm.

På

En annons i

Lämllliga Hedersgåvor
Guk1ur, Guldkedjor ay de förnäur-sta fabrikat

un'al.

ögou, Pincenez, Kikare, Barooch Thermornetrar, samt allt
vad till branschen hörer kan
alltid erhåIlas från under-

tecknad. Omsorgs-

annandagen avslutades kursen

fullt

med en synnerligen lyckad uppvisning
å Realskolans gymnastiksal.

arbete

ga-

ranteras.
Tel.
ilm

Söderköpingsposten
lönar sig alltid

i stort

Optiska artiklar såsom Glas-

KULTURELLA FOLKDANS,
GILLET

J.

A.WALLINS EFTR.

UR- & OPTISK AFT'ÄR
Tmnelbsgatan 7, Linköping

har insänt sin rikhaltiga årsberättelsg,
ur vilket bl. a. framgår, att gillet vid

Vlll Nl tråffa Yårtra örlerdöiland! köpslarka lanlhllkarcbcfollolng? Anv6nd dä
,lll Ederl annonsorgan

Östdöta

Bladet
Vadslena

arbetsårets skiite räkna 96 medlem-

lrar.

Förutom 34

st.

samkväm å
Södra latinläroverket har gillet Iör att
nå bredare publik arrangerat en d:l
föreläsningsaftnar med de allra förnämligaste program och de bästa
rnedverkande som stå att uppbringa.
Här en liten saxning ur årsberättelsen
som kan vara rätt så lärorik.

Örtcrg6tlandr
dagllga Lånr.

lldnlng och

Allmånna an.
noarblcd.

Programmen vid Gillets samkväm
och offentliga fester hava utgjorts av
l0 föredrag, 18 såncföredrag, 18 mu-

sikiöredrag, 16 uppläsningar och 8
folkansuppvisningar. Til[ dessa prosom år den mest spridda fidnlngen i v6slra Östergölland.
Ännonsprlset 1o öre pr mm,

stgöf a
Correspondenten
Ö

gram hava följande personer anlitats:

Föredrag. Börsdirektör Kurt Beltras,e (2 gånger), folkskoleläraren O.
Lundborg, löjtnant Sune Tamm (l

GrundadtCl6
Tolalupplaga: 17.35o cx. Posf-

uppl.: 12.056 ex. plus korsband
1.131. Prenumerationspris: kr.
16:- pr helär. Lägsla annons-

prls:12 öre pr

milllmeier.

gånger), Iektor Odal Ottelin, redaktör

iVoft:gtraf

/. 9iilöergs

%'te/iet- g$'Votoqtolisäa %aqasin
%ehotnttenrleta:;
16r o|/f fologzaslsAt arbefe.

%amerot

oc/t

Volorua{edsfet
rå lWer-

%itligu ltiset%epslagategalat /9, %inäaping.

6e/. /5 O6

Pallin och prolessor C. A. Fahlstedt.
Srins. Fröken Greta Cyllang, redaktör W. Wahlöö, herr Joh. Friber.s
(2 eänger), Julflaggekvartetten, operasångaren Folke Andersson, fröken
Berglund, skådespelaren Åke Claeson
(2 säns,er), fröken Märta Ekström (3
gånger), fröken Anna Hammarstedt,
operasångaren Ivar Andrdsen (2 gånger), herr och fru Lindströrn, herr

%ordsifoer
Siloet

Slötsfa uroc/-

Oskar Johansson och fröken Julie

'Tdgsfa Aaalifef.

Moser.

Uppliisning. Skådespelaren Artur
Natorp (Z gånger), skriftställaren NilsMagnus Folcke, skådespelaren Olof
Molander, fröken Inga 'tidblad, skådesDelerskan Jessie Wessel (2 sånger),
skådespelaren Åke Claeson (z sånger),
skådespelaren Nils Ahrdn

(2

gänger),

ocå 7Z'ysi/oer

OiO
7.-'3.

.Srztt- Tef{et:tson
Vungl %ätjuoelerate

6et-

99

%in6apins 6e/.99

t
tn

I
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Ny vävbok utkommen!

Uno Heurring, iröken
Märta Ekström, Delsbostintan, herr
Nils Ranft och skärdespelaren L Lars-

Skandinavisk

skådespelaren

77 Drolt;oinggatat

son.

Musik, Herr 'l-. Andersson, herr
Charlcs Barkel ( 3 gånger), herr K.
Sporr (3 gånger), fröken Lottie Borrisch (2 gånger), konsertmästare O.
Frati (4 gånger), fröken Ingrid Lang

(2

sånger), herr Anders Soling
sånser) och herr E. Grönvall.
Sltrld Palmtrcnr Yåvbok

innehåller

6l

st.

fårglagda vävmönster med färglagda solvbe,
skrivniogar samt undervisniog om vävars ut,
räknande både efter nutida och gammaldags
beräkniug. Pris 6 kr. Rekvirerrs från

Sigrid Palmgrens Vävskola
Norrköping

Ieleton

2522

Åberopa denna tidning.

Konst{liten
Ht^tlöjå o. Konsitantuerk
Lftställnings- och

10241

Hemslöjdsvävnader

,

Handarbeten
Träarbeten

serr

gammal svensk kultur.

IV.älade. snidade

N/IS
r. D. BENGT

IIU SI K,

och trävita.

AXBERG
DAHLGRENS Ä,,B. EFTR

6

INSIR U,4{ENT,

HANDEL

soner.

J ARSENALSGATAN

Ordf. GLrnnar Harldn, v. ordi. Knut
Ringqvist, sekret. David Rosdn, v.
sekret. Margit llertz, kassör Martin
Kylmark. Ledamöter utan iunktion

22

]

rELE['ONER
17 NORR 5464

Hugo Malmberg.

ETT SKULPTURVERK TILL

Mitt emot John Ericss on-statyn
FÖR SVENSK

HEMSLÖJD
GRUNDAD ÅR I899

Mellersta Kalmar läns

hembS,gds-

förenirrg Döderhultsgårdeu, med cen-

tral i

SPECIALAFT'ÄR !ÖR

r.ÖRSA L T N I NGSI'ÖREN INGENS

rnålningar, etsningar, skulpturer och

UTSTÄLLNINGSLOKAL

andra konstiöremål, hjälpa behövande
konstnärer
sl,rrnerligast inom Kalsamt att för
mar Iän arbetande

12 BIBLIOTEKSGATAN

12

MUSIKINSTRL'MENT,
STRÄNGAR OCH TILLBEHÖR

Oskarshamn, arbetar bland

annat iör stadens förskönande i olika
avseenden. Just i dagarna har föreningen erhållit länsstyrelsens i Kal-

rnar förord å en till Konungen ställd
lotteriansökan. Det tilltänkta lotteriets syfte är att, gcnom inköp av

AtS(IDDAXf,: ll M KONLTNGE§*
ORDf.: II. K II !RINS ECGEN

Nyhet!
Sy

ens

ka Fo Ik d an

fltattor, X{län,

ningsty ger, ilation aldräkter, "Spefsar,

flrmatur, 1{eramik m. m., m.

m.

av

hembygdsföreningen såsom gåva
iiverlämnas till Oskarshamns stad iör
att pryda dess stadspark.

s

V än n ers

Danser och Lätar
Valser, Polketter, Polskor, Schottischar,
I{arscher, Iör Piano Pris kr.3.-

Sång och Arbetsglädje
Folkvisor och Arbetssånger,

Häft.

1o 2ä2.50
1

kallat Fontänflickan. Detta konstverk,
som kostar 4,000 kronor kommer att
9|,{öbler, Gextilier,

sen

nya samling

lotteriets vinstmcdel- inköpa ett av
oskarshamnaren, skulptören Arvid
Källström i Paris utiört skulpturverk,

25, r'Äxer
4J, vÄxrr

TELEEoNER: 76
81

Norr 7*l

I

OSKARSHAMN

xo*r

1896

av musikdirektör Martin Andr6ason.
I årsrapporteu har även redogörel-

för dcn storartade gillestusan fått
f. ö. det livskraitiga sillet iortfaraude stä i teten
då det gäller att r'ärna svensk ungcomsidealism, och att slä I'akt kring

I

Nationaldräkter

Duns. Operabalettens elevskola o;lr
Kulturella Folkdanssillet (8 gånger).
Ackompuniemang har i regel utför:s

en stor plats, och sl'ltes

I

Stockholm.

Högskolan

GÖTEBORG

FÖRENINGEN

Grundad

I
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blevo Uno Sturgard och Gotthard
Arell. Rer,. Daniel Johattssou och

{ärsäljningslokaler

G"-1.

Tel.

(Z

Till styrelse för det påbörjadc
arbetsåret har gillet valt följande per-

Förenins för

ring

K o ns t slöj d,Försälj

Ilelge Sanilbetg.
»Hela pressen har givit

Elkan

å

enstämmiga lovotd.,»

Schildknecht, E. Carelius

K, Hov,Musikhandel,

Stockholm

l-

Icemoi

utbqfes mof ull

MANGA

BYGDEGARDAR

Ziro redan byggda och urångtr

förgängclsctr oclr skullc rir.as.
Föreningcn är att varmt ll.ckönska

Sorn

Täoslolo

hirlLL

på att skapas lrnt om i virrt 1a16.
Holavedens hemhygdsförening har nu
ll'ckats skaffa sig en ståtlic byssrrad.
i det dc li.ckats iä inköpa gamla prästgärden i Norra Vi, som r.ar dörncl
åt

till detta förvärv.

Jofonno 3run66ons

irLn,Lrrlb5,gg_

nad på den blivande hembl.gdsgzirden
cj bättre tänkas än denna präst_
sård. Vi få återkomma rrcd lidare
bcskrivrring då den blir invigd, i ctt
speciellt smälandsnumlrer av vår tid_

.Rurser

T riolcirorin

för, Llrbildning

nor,

-0rb

ete

treoiigo ocf Billigo

I1rng.

nya Vår- och

3c'tullrrin.qor

6lolo ocf
Rungsgar.

Sommarkalalog

1923
över fullsländig

ekipering från
TopprillTåf<ir

Herrar, Damer o. Barn
har nu

Sv. Folkdansens Vänncr ha utgivit

ctt häite med

dansliLtar, bland vilka
nran finner rnelodicn till fvrmanna_
polskan. I öl'rigt inneh åller häf tet
bekanta saker, såson:r Borghclrrsr,al_
sen rr. fl. Pelle Schenells 'Irollmarsch

lrar dock, sorgligt nog, blivit litet

derapor,
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