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ÖSTCÖTSKA MINNnSmÄnKEN FRAN TUTANKHAMONS
1'ID
RÄTTVISA BÖRJAR VEDERFARAS LANDSKApTTS mÅNcA oCH STATLIGA HÄLLRISININCAR

Det har med tidningssensationens hjälp snabbt
ingått i det allmänna medvetandet, att egyptisk
kultur vid mitten av andra årtusendet före Kristus
stått på en höjd, som väcker vår respekt och vår
beundran. Vi mäta den gärna efter måttet av
den kulturgrad, som vi förmoda hos våra dä le,
vande förfäder här uppe i Norden
en kultur,
grad, sorn vi väl i allmänhet ej äro- benägna att
taxera så vidare högt. .Med orätt: ty nordisk
kultur vid samma tid stod just i en vacker hög,
blomstring och var dessutom ej så alldeles utan
beröring
- om ock indirekt med den i monu,
mentalare former levande -egyptiska kulturen.
Idöerna ha de lättaste resvägarna. Tankar om
t. ex. livet efter döden, om gudarnas tillvaro som
kroppsliga väsen
detta är idder som helt visst
ha kunnat passera- avståndet från Söder till Norr
ganska lätt. Detsamma är fallet även med mode,
strömningar inom ornamentik, redskepsz och va,
penformen m. m.
Östergötland är ett av de landskap i Norden,
som ha att avse de rikaste dokumenten till för,
ståelse av nordisk kultur på den tid, då de senast
avslöjade egyptiska praktfynden tillkommo. Vid
samma tid inknackades nämligen på talrika berg,
hällar i landskapet betydande figurskilderier, som
tillsammans bilda ett oskattbart arkivmaterial för
forskningen i tidens såväl materiella som andliga
odling. Ett första sammanfattande arbete över
desamma* har i år utkommit, sedan de under
* Felsbilder der Provinz Ostgotland, av Arthur Nor,
den, (planschverk med ill. inlednlng). Pris l0 kr.

Procession av

i

snart ett århundrade var,it föremål för undersök,
ning av skilda forskare,' framför allt den skarp,
synte C. F. Nordenskjöld samt kronprins Gustaf
Adolf.
Näst Tanums härad i Bohuslän, som äger över
2,000 hällristninsar, äro dessa östgötska ristningar
de största i Skandinavien. Deras antal torde
uppgå till omkring 260, men siffran är svår att
fastställa, då flera lokaler ännu äro oundersökta.
Huvudsakligen förekomma de i Norrköpingsorten,
där de ligga, och inne i den bebyggda staden,
dels följa de dess sydz och västgräns, och förtä,ta
sig till stora massgrupper i Borgs och ö. Eneby
socknar. Men dessutom förekomma de på Vik,
bolandets Bråvikskust (vid Åsvittinge), vid Roxen
nära Linköping (Gärstad i Rystad), vid Brunnby
vid strömmens inflöde i Roxen, vid Alvastra och
Hästholmen.
Denna fördelning antyder den ristande befolk,
ningens beroende av den stora trafikåder, som
Motala ström av gammalt varit. Man må betänka,
att även Gustaf Vasa gav sina skeppare befallning
att taga sig upp till Norrköping med deras last
av koppar, glas och kabelgarn till hans slottsbygge
i Vadstena, för att detta sedan skulle "fordres
vijdere genum de små siöger till Vadstena". Det
bekanta Drag vid Norrköpings Ström vittnar ännu
om den tid, då man drog båtarna upp genom sta,
dens forsar.
Ristningarnas starka förtätning till nuvarande
staden Norrköping sammanhänger också med
denna flodfart. Den metall, som landskapsbefolk,

kåpor höljda, svärdbärandc gestalter under bilden av en solskiva. (Ekenberg,

ö

Eneby).

5{emby gden

7t

nirrgen bchövdc, måstc importeras, och sjögående
storbåtar förde upp clen på de tyska och baltiska
floderna ijver Östersjiin och ir-r i Bråviken. I
dennas inncrvrå, vicl uttvarancle staden Norrkrj,
ping, skedde omlastuingeu till larrdtransport, då

sir behövdcs, och här uppstod ett handelssam,
hällc, måhända det äldsta i Nolden, mcd oavblu,
torr hävd iu i vrir ticl. Ilär'ifrån sprcds kopparn
och tennct eller ocksri clcn färcligbcrcclclrt brottsen
in i landskapets huvudbl'gder.
Detta torde vara hällristningarnas cuda ber'ö,
ring mecl vattnet, trots delas tuscntal av skcpps,
bilclcr. E,ndast undantagsvis uppträda dc omedel,
bart invid stlanclen, såsom på Karlsber§et vid
LconLrrclsbcr'1, där er.r skeppsristning nästan sköl,
jcs rrv vågorua, cller pri KnäppingsborQ mitt i
\o''.r'kriping, där cn nu dolcl r'istning s1'ncs ha an,
braqts mitt i forsen'* (solhjul). I övrigt ligga de
alltid lingt upp på land, hclst på mindre berg,
klabbar i bördig åkerjord. Redan detta drag tr',
clcr pir mera samband rned jorden och dess frukt,
barhet än med vattnet. t\lan är också numcra
mest benägen att i hälh'istningarna se åkerbruks,
kr-rlt, där offerskålar samt bilder av solhjul, kult,
plöjning, Iivsträd, solvagnar eller heliga hästar
utgöra magiska besvärjelseteckon för att få solen
att ge värme, regn och griida. Fotsulorna tjäna
rlöjligen samna ändamål: att locka gr-rden att sätta
sin välsignande fot på åkcln. Skeppen sammzrn,
ställer man med dc skepp, sorl ännu anväudas
i Södcrns virrkamevaler (carru nalalis. "skepps,
vagn"), vilka ju älo bleknaclc lcster av uråldriga
fruktbarhets,ritcr, motsvarancle t. er. majgrcvens
strid mot vintergreven hos oss. FIälh'istr-rir-rgs,
skepper.r uppfattar man där'för sorn sinncbilder av
de skepp, i vilka gtrdanra om dagcn färdas över
dcr-r blåa r1-mdcn och om kväller-r gå ned i havet.
Sannolikt torde dock vara, att dc äverr ibland avse
de skepp, de Karor-rs färjor, i vilka de diida fär,
dades till de l1'cksaliges öar ellcr clen t1-sta
"Toteninsel". Som sådana ha clc sin motsvarighet
i de dödsskepp eller cle skeppsfouniga stensätt,
ningar, som med b<irjan i bronsåldern sedrn bh
så vanliga.

Nolrköpingsbl'gdens hällristningar datcras med

hjälp av sina talrika svärd, och 1-xbilder till
'r'

den

Härav fölier alltsa att Elans niva sannolikt icke för,

ändrat sig mvcket sedan bronsilderns slut (ristningtn gcr
ingen utgangspur-rkt för datcring) samt att Bravikcn da
kunnat st.r högst 6,;-7 m. högri: :in nu.

i1

ta

;:
!;

'
frpi:k
''

:

I

t.

..-..-

t/n,

lansbäratc, vackert dekorerade skepp
Osteötaristning
-:rirJhärrnJc sr'ärd,
be.ättning,Iq.'nrrd.beri1(\.Fneh)).

mccl

Iörla hälftcn av bronsåldern, de stiirsta av cler.t.t
s1'nas tillhr)ra 2:a periodens brirjan (omkr. 1600
f. Kr.). I sin mån vittna de om att dcn
-1500
odlade b,vgdcn på de stora bond, och herrgårdarna
v. om staden har bronsåldcrsanor, vilket också
intygas av ortuamu av så ålderdomliga t-vper som

t. cx. Skå/v, ctt uamn ("bergtopp") som pri ett
flertal ställer-r är' krrr"rtot till Norclens hällristnings
litteratur.

Ett riktigt intrvck av clcn flödande rikodon'rcn
å figurer och ristningsytor gct först ott bcsök utc
vid Himntelstadlund i Norrköping, Östergiitlancls
stora paraclristning. Här finnas -53 ristningsl'tor,
clen största av dem med iivcr 400 figurcr: vildsvir-r
och tamsvin, hästar, getter och nritboskap, skepp,
svärd, soltccken var marl går på dc av isen kraftigt
avhyvlade vtorna. FIär finnas också dessa väldiga
bäddar av skörbränd krosstetr och kol, som ofta
anträffas upplagcla intill ristningarna och gcnom
fornfynd i dom visat sig tillhöra samma tid som
ristningarna. De utgöra rester av väldiga eldbål,
som befolkningen tänt vid sina ristningar, tydli,
gen fiir att åkalla makterna med offer och dans.
Artlur Nordön.
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S:TA BIRGITTAS
I Aske häradsrätts dombok för den

HUS VID ULVASA

14 januari
lSerga b5,s åkrar. Uti ängen bruka ännu i clag
står följande mål, som här återgives med mo,
l3erga åbor sina tegeskiften ibland sätesgårdcns,
dern stavning: "Samma dag androg i rätten som
havandes ägor uti djurgårderr, som ståen<Ie stakar
rl sistlidne höstting generalguvernörens, högvä1, och pålar utvisa. Item att Berga by liggcr söder
borne helres, herr Carl Sparres ombudsman och
om sätesgården, och dess ägor löpa allt därutom,
bokhållare, välbetrodde Anders Strandman, om de
klinS och lycktas i sjön, meriterandes icko något
5 halva hemmancns Berga uuder sätesgården Ulv,
iäv, att sätesgården och Berga by ju äro av natn,
åsa natur och belägcnhet, som av urminnes tidcr.
rcn inne med varandras tegeskiftcn, uti åker och
och allt till året 1676 säges troligen hava åtnjutit
äng begripne. Alltså efter flitig anfordrsrn vert
rå och rörs friheter, förnämligast, att som skullc häröver häradsbevis av rätten beviljat
under dcss
s. Britta i Vadstena först bott uti stora djurgår,
insegel och vcderbörlig underskrift."
rlen, uppå en uddc, som löper uti sjön Boren och
Enligt ovannämnda redogörelse hadc Birgitta
än i dag kallas s. Brittas näs. Sedermera Iät hoir
och hennes man först bebott stenhuset på näset
transferera sätesgården uppå Berga bys ägor och
eller djurgården. Ruiner efter detsamma finnas
nämna honom Ulvåsa efter sin mans namn, herr
ännu kvar och visa, att det varit ett s. k. befäst
Ulv benämnd; därefter herr Hogenskild Bjclkc hus av gråsten med omgivande vallar samt kring,
åter låtit flytta gården närmare åt sjön, där ha:n nu
flutet av vatten, sålunda ett t-vpiskt fast hus från
ståendes är, så att Berga b5rs ägor på alla sidor
den tidigare medeltiden. Man har uppgivit, att det
circumferera och omkring sträcka, därom Strand,
fått sitt namn efter Birgittas man Ulv Gudmars,
man beropade sig på nämndeman Erik Olofsson i
son, men Ulvåsa nämnes med namnet l,/lwasum
Holm och Olof Svensson i Vinnerstad, scm sådant
redan den 15 jan. 1315, då drotsen Knut Jonsson,
besiktigat hava, vilka därpå skottsmål gåvo, att cl:t
som var gift med Birgittas moster, där utfärdade
klarligen synes, det sätcsgården är bi-ggd på Berga
dombrev enligt östgötalagen rörande Birser Pcrs,
ägor och städsc har varit försvarad under dess rå
sons, Birgittas faders, arvsrätt till Johan Ängels
c,ch rör. Tillfrågades av rätten, huru det kommcr
efterlämnadc egendom. Detta torde visa, att Bir,
till, att såclana friheter nu icke åtniutas, svar.adc gitta redar-r då var gift cller åtminstone trol«t.zatl
Strandman, att anno 1676 pä en plockeskrivning i
nred Ulv, ty annars tordc det ej ha funnits anlccl,
Linköping ransakades om rå och rijrs hemman och ning till, att Knut Jonsson i nämnda
syfte skulle ha
cless beskaffenhet, och då efter som tillförnclc
utfärdat en dom just på Ulvåsa och enligt östgöta,
därom å predikstolarna intet var ly'st, voro sådana
lagen, men det visar också, att den lS,årigc Ulv
skäl icke vid handen, som därtill rckvircras kundc.
svårligen kunde ha hunnit uppföra ett befäst hus
liördenskull hemmanen Berga av den tid landshöv,
vid Ulvåsa. Den gamla ruinens konstruktion tyclcr
dingen över östergötland, baron Axcl Rosenhanc,
också på äldre tid, d. v. s. 1200,talet. Det har
uti rote fördes, insinuerades bem:te Straudman c.ckså uppgivits, att lagman Benst Magnusson
i
cn Aska härads tingsattest av anrlo 1666 den 12
Östergötiand, Birgittas morfader, skulle ha ägt
r-rov., vilken i rätten avlästes, ödmjukligen begä,
Ulvåsa och där firat sitt bröllop rned Sigrid den
randes att rätten täcktes däröver inkvirera och hä,
väna, men detta beror på en rätt sen konstruktion.
radsattest meddela. Så emedan nämnden uppå
Vadstenanunnan Margareta Clausdottcr, som bc,
tillfrågan icke allenast tillstod sig samma trovär,
rättar om Bengt Magnussous giftermåI, sä.Qer in-qa,
diga berättelse nogsamt tillförne hört hava, utan
Itu-rda, att det skedde på Ulvåsa. Ulvåsa sättes
ock de tvenne förbemälte, som där varit och synt,
först av Rasmus Ludvigsson (levde i slutet av 1500,
§iort sig förvissade av själva situationen, att talet) och Johannes Messenius (levde i början av
Rerga bys åkerskiften hava i forna tider varit i
1600,talet) i förbindelse med Benst .\Iignusson pir
sätesgårclens gärde och äro ifriu-r bytte, skiftc mot
så sätt, att de säga honom ha varit ägare till Ulv,
skifte, för lika vederlag som sätesgården haft bland
åsa. Så är emellertid, som vi skola se. ej förhållair,
1680
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finns någon uppgift om, att Magnus

Minnisköld, Birger Jarls fader, och Ingrid Ylva
skulle ha ägt Ulvåsa, vilken oriktiga uppgift fortfa,
rande får lysa i våra modernaste arbeten, såsom
i Ridderstads senaste beskrivning över östergöt,
land och i Nordisk familjebok.
Ulv Gudmarssons fader, Gudmar Magnusson,
var nämligen gift med Margareta Ulvsdotter, herr
Ulv Karlssons dotter av Folkungaätten, efter vil,
ken Ulv Gudmarsson ärvde sitt förnamn och sitt
vopen: ett lejon, som han på grund av ,att modern
var av förnämare börd än fadern upptog i stället
för sitt fädernevapen: ett hjorthuvud. Det torde
härav vara tydligt, att Ulvåsa redan före 1315 hade
sitt namn efter nyssnämnde UIv Karlsson och ej
efter Ulv Gudmarsson. Den sistnämnde ärvde
tydligen gården efter sin moder.
Den 20 sept. 1340 utfärdade emellertid Ulv Gud,
marsson ett brev å sin gård Wlphasom, vilket vi,
sar, att han bebodde den vid nämnda tid. Nu upp,
ges emellertid, som vi sett, i 1680 års dombok, att
Birgitta byggde ett nytt hus vid Bersa by, d. v. s.
längre söderut på slätten, en uppgift, som sedan
fått sin plats i litteraturen. Broocman i sin beskriv,
ning över Östergötland uppger (1760), att Birgittas
hus låg på Berga ägor, "varest nu humlegården är",
och Widegren i sin beskrivning över östergötland,
att hennes byggnad varit belägen på "en höjd uti
södra gärdet, som ännu kallas gamlegården". FIo,

§enskild Bielke, som härstammade från Birgitta
och ärft Ulvåsa, flyttade gården 1584 till sin nuva,
rande plats och uppförde dä trähus därstädes, men
började 1592 pä samma plats byssa ett stenhus,
som är en ingående del i den nuvarande byggnaden.
Det var tydligt, att Birgitta, som givet tillbragt
sina första år som gift i det gamla befästa huset
på nuvarande näset vid Djurgårdsudden med sina
vallar och gravar, som på alla sidor omgåvos av
vatten, ej skulle finna någon trevnad i denna fäst,
ningslika byggnad, utan låta uppföra en ny, som
passade mer efter hennes sinne. Fransyskan com,
tesse de Flavigny, som i övrigt skrivit den hittills
bästa levnadsteckningen över Birgitta, uppger,
ehuru orätt, i sin i detta fall utbroderade skildring,
att Birgitta först bodde i en träby§gnad på gården,
men sedan lät uppföra en annan byggnad av sten,
varvid hon skulle ha lett byggnadsarbetet och haft
hand om byggmästare och arbetare. Vi veta emelz
lq'rtid, att det gamla huset vid näset var av sten,

l)

och att Birgittas byggnad, kallad gamlesården, ej
lämnat de ringaste spår efter sig, samt att Hogen,
skild Bielke, då han flyttade gården till sin nuva,
rande plats, först uppförde träbyggnader därstädes.
Att han skulle ha rivit ett stenhus för att uppförrr
1räbyggnader, synes mindre troligt. Det torde där,
för vara ytterst sannolikt, att den av Birgitta upp,
förda byggnaden vid Berga varit av trä och sålunda
av lätt insedda skäl ej lämnat spår efter sig. En
clylik byggnad var den tiden angenämare att bo uti,
än i ett stenhus, som tillika skulle vara avsett till
försvar. Birgitta älskade ej, som vi kunna se av
hennes uppenbarelser, befästa hus, som hon kal,
lade för "stupagrevens", d. v. s. fogdens, pinorum,
en benämning, som hon bl. a. gav Vadstena gård.
Det berättas i ett tillägg till hennes uppenbarel,
ser, att hon i sitt hem på Ulvåsa hade inrättat åt
sig en bekväm säng, men en inre röst sade henne:
''på korset hade mitt huvud ingen plats att vila
sig, du däremot söker vila och bekvämlighet". Bir,
gitta föll i tårar, säger berättaren. Efter den da,
gen, berättas det på samma stäIle, vilade hon, då
så var möjligt, hellre på halm och en björnfäll, än

i bädden.
Birgittas bostad var tydligen under långa tider
Ulvåsa. Att hon skulle ha bott vid Olshammar
eller Edö i Närke äro rena fantasier. Däremot vet
man av hennes levnadsteckning från medeltiden
och en urkund, att hon, sedan hon lämnat sina fa,
miljeangelägenheter, en tid bebodde en särskild
byggnad vid Alvastra kloster, vartill man nyligen
trott sig finna srundmurarna. Munkarna blevo
<iock missnöjda med hennes vistelse så nära inprl
klostret, varför hon måste lämna denna bostad.
Ulvåsa har, som vi förut framhållit, sitt namn
efter Ulv Gudmarssons morfader Ulv Karlsson
elier möjligen någon annan av hans förfäder mcd
detta förnamn. As, nu ås, som ingår i namnet, kan
åsyfta ås, åshöjning, men lika möjligt är, att där,
med menas det ås, som under medeltiden beteck,
nade takås eller över huvud bjälkarna i en byggnad,
varigenom namnet skulle komma att betyda Ulvs
hus eller byggnad, vilket synes s,annolikare.
Det skulle säkerligen ej erbjuda ringa intresse,
om den gamla befästa gården på näset, där Bir,
gitta utan tvivel en gång bott, blev undersökt. För,
modligen skulle en hel del kulturrester av värde
komma i dagen.
Carl IvI. Kjellberg.
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ÖSTERGÖTLAND

Vid NIjölbV i östergötlanrl, har enligt en k,ort
treskrivning av Holst (år 1888), hittats cn del av
ett större kranium. Fyndet g jorcles av prostetr
O. W. Redelius och överlämnades av honom till

gravsättning i s. k. gånggriftcr. Dctta att clöma
av f--vnd i Kulturlagret vid den intressanta pål,
byggnaden i den nu nästan torrlagda sjön 'lå,
kern vicl Alvastra i östergötland. När de blevo

Linköpings museum. Kraniet beskrives av Holst
såsom härrörande från en uroxe, men har seder,
mera vid närmare undersöknins visat sig utgiira
kranict av bisonoxc. F-yncl av bison äro mvcket
sällsynta i Norden, varför detta fynd tilldragit sig
stort uppseende bland vetenskapsmän. I öster,
götland har emellertid redan tidigare (1865) gjorts
ännu ett fynd av ett kranium av bisorr, vid Ha,
gebyhöga i närheten av Vadstena. Även ,jettar
kranium ansågs i början tillhöra en uroxe. Det
tillvaratogs för vetenskaplig undersökning av
Holst först 1888 och tyddes då av honom riktigt
såsom en bison. Det förvaras nu i Sveriges Geoloz
giska undersöknings museum på F'reskati, samt är'
fullständigale än kranict från }ljölbv. Från östcr,
götland är alltså nu tvenne bison,sxsmplar kända,
medan i Sverige för övrigt cnclast f eller 5 exem,
plar träffats i Skåne. Om nu inte öster5;ötland
fick glädja sig åt ett fvnd av urore från de förra
fyndplatserna, finnas dock lämningar av en sådan
från Odensfors i Vleta klosters socken. I Riks,
museets djurfossila avdelning finnes nämligen för,
varad en hornkvicke, funnen därstädes.
I Skåne ha kranier och hon-rkvickar av uroxe
flerfaldiga gånger träffats i torvmossarna, varfijr
den där s),nes ha varit ganska allmän, men ävcn
i Kalmartrakten och på öland ha fynd gjorts.
Uroxen synes därför under Anzylus,tiden, då
Östersjön utgjorde
cn sötvattensjö, in,
om Sverigc varit ut,
brcdd ända upp till
Östergötland. När
bisont>xarna lcvdc
fritt och vilt i vårt
land är svårt att av,
§öra, men uroxel-r

lrtrotade i vårt land och under vilka f örhåI,
lander-r är ännu höljt i dunkel; i Polen och
Kaukasus leva ännu bisonoxar i vilcl frihet, och
szi sent som på 1500,talet funnos vår nötboskaps
stamf äder "uroxarna" kvar i Po1en. Huruvida
dessa stora djur någonsin tjänstsjort som hus,
djur förtäljer intc historien, men dct är ej otro,
ligt att stl varit fallet. De äro nu emellertid full,
ständigt utrotade, mcn man kan ännu i fantasien
tänka sig, vilken ståtlig anblick det måtte varit
att se dessa pampiga djur beta i backsluttningar
och gläntor bland en yppig l<ivskogsflora, och hur
vildmarken gcnljöd av dcras råmande. Det torclc
kunna vara på sin plats att i detta sammanhang
bctona nöclvändigheten av att skona våra ståtliga
vilda djur såsom elgen och björnen. Tack vare
ctt rnålmeclvetet arbete av naturskydclsföreningar
och jagtvlrdssällskap, äro dessa djur till viss
del skvddade, om också ir-rtc på långt när till,
fr-llest.

Ett annat fynd, ävcn härstammande från Anzy,
lus,tiden, gjordes i Kimstads socken i östergöt,
land år 1820 vid srävningen av Göta kanal, cLl
delar av en kärrsköldpadda kom i dagcn. Enligt
J. W. Dalman, som beskrivit detta fynd, anträffa,
clcs här ctt i det närmaste fullständigt ryggskal
av svartbrun färg, ett rygg, och bukskal, vilkct
kan förmodas ha hiirt tillsammaus, dessutom åt,
skilliga "inre ben"
och rl,ggkotor. Ä
skalen, som voro av
kaffebrun färg, fun,
nos fragment av eir
med svarta och vita
fläckar tecknacl cpi,

dern'ris.

Samtligc
ciessa lärnr.rin ear hau
va legat på ett djup
av 15 fot under

fortlevde i södre
Sverige sannolikt
åtminstonc under
bronsåIdern, känne,

teckntrd av likens

jordl'tan i
A Ilj

OIsson

fot., G, I-iljcrrll

Krrnieelclrr av bison, rlet iivre lunnr.t vi.l IIrgehlhiigr, det unJrc

ret

lid.Itiiilb\'.

grtrsåsen

\oraskoesvägen

nära intill "svart,
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Sk.rnc

Å I{j. O)sson lot, G. Liljcvall

rct.

j«rlclshtilan". Enligt pr'ofessor -\'lunthc (1895) skall
f1'ndorter-r ligga 1,; kilomcter ö. om Norshohns
iärnvägsstation. Fvndct finr-res för'varat å Riks,

scr-r, clär' denna sniicka är' funucn, på Gottlancl
och i Skånc har däremot förut f1'nd gjorts av

musect.

Silurtidens fauna är ganska väl reprcsenteracl i
clc rikhaltiga silurlagren i Östergötland, och i Riks,
museets skådcsamling av fossila djur fir-rnas, blancl
allt annat intressant och lärorikt, några sälls1*nt
r-ackra och väl bcvaradc trilclbiter, funna i silur,
kalkslLrgrcn (orthocerkalk) vid Flusbl'fiö1. Att
iriqa pa clctta viclll'ftiga ämnc om silurtidcus fanua
blir clock omöjligt i detta saumanhaug, vzrrför vi
la ör'erlär.nna detta till eu scrtarc uppsats i r:tt
E. G-r.
kommancle häftc.

I en vilcl

obebodd skogstrakt

i närhctcn

av

Regnaholm i Itegna socken har redan tidigerc ett
f1-ncl av fossil kärrsköldpaclda Qjolts, lrlen onl
clctta f1'r-rcl är clock löga bekant.
I en avhanclling av dr. \ils Oclhner', besklivcs
clcssutom ett f1-ncl ay en sniicka (Puprr mtttrlitr,
siana). sorn äl svnncrligen sällsl'nt i Svcri,Je. mcn
sotn visar utbreclningen av clessa cijur lrau sl'c1
och svclost. Östergötllncl är cler-r r-rorclligastc plat,
/

-'//
2 !'lt

r"'rt+

/./,

dcnsamma.

/.t,-,.._.-./.
/ I,1..1
-r'''.'1, t .- e-'' /

FRU BARBRO PÄ BROKIND
På Brokind

r:n

i Vårdnäs socken bodde fordomdags
rik och förnäm fru, som hette Barbro och som

var så hårdhjärtad, att hon vid minsta förseelse av
någon bland sina underhavande lät bakbinda och

kasta honom i "tjuvkistan". För att ännu mer
llåga den olycklige, lät hon i arresten duka bord
med mat och dryck, vilket den bundne naturligt,
vis icke kunde åtkomma. När folket sedan klagade
hos frun, att fångarne ledo hunger och törst, sva,
rade hon skrattande: "De hava både mat och
dryck; vilja de inte äta, få de skylla sig själva".
Sålunda blcv fängelset på Brokind vida bekant
och stället där tjuvkistan storl kallas till åmin,
nelse därav än i dag för "Kisthagen,,,
När fru Barbro äntligen dog, begrovs hon i sina
förfäders srav i Linköpings domkyrka, men höll
där ett sådant spökeri, att hennes lik måste tagas
upp och besravas på kyrkogården i Vårdnäs. IIen
cj heller där fick hon någon ro, varför på en för,
ståndig mans inrådan, hennes kista upptogs för
andra gången samt kördes med ett par tvillingz
oxar ned i en mosse, där en päle slogs genom både
Iik och kista. Sedan hördes, så snart det börjadc
sk1'mma, ett osynligt väsen flyga kring mossen och
ropa: "Barbro påle!
Barbro påle!', Vidare kom
ej vålnaden, rnen på -Brokind, liksom på alla gamla
herrgårdar, spökade det ända in i sena tider, och
ofta syntes ljus om nätterna brinna i den obeboclda
:;tora byggnadcn.
Aum. Sagan är upptecknad av Iektor J. Vell,
man och funneu bland hans efterlämnadc pepper.
Det stolta Brokind i Vårdnäs i östergötland ägdes,
innan det kom i grevliga Falkenbergska ätten,
under ett par århundraden av släkten Natt och

I

Dug. Förmodligen avses mcd den här

omtalade

fru Barbro Eriksdotter (Bielke), gift med riksrådet
l{åns Johansson Natt och Dag,
Huru folksägnen kommit att fästa ett så hcmskt
minne vid den högättade frun är icke bekant.
För övrigt är fru Barbro Eriksdotter alls ickc
"pä7ad" i någon mosse, utan vilar lugnt i sin pryd,
liga grav i Linköpings domkyrka.

TROLLSKORNA
Nära Kälefors i Kinda härad bodde för

längo

sedan en gammal gumma om vilken det sades att

hon under påskveckan brukade fara till Blåkulla.
Sent på kvällen en dymmelonsdag hade hon på
trollpackornas vanliga sed smort sina redskap för
att pä natten vara redo att följa kamraterna på
färden. För att resan skulle gå så mycket mcr obe,
hindrat, hade hon även smort sina skor och ställt
ciem

vid

spisen.

I

skymningen inkom i stugan en annan gumma,
trött och genomvåt av regnet och begärde att få
stanna över natten. Därpå ville Käleforsgumman
ej gå in, mcn tillät dook, att den främmande fick
vila en stund och torka sir.ra genomblöta skor fram,

för spiselclden.
Undcr tiden falnade clden ut och clet blev mörkt
gå, kom hon
att taga miste på skoplagg och satte de insmorda
skorna på fötterna. Men knappt var hon kommen
utom dörren, förrän skorna drogo bencn i vädret
och ställdc gumman på huvudet, utan att likväl
kunna lyfta henne i luften, cmedan den nödväncliga
ridkvasten saknades.
Så kämpade gumman och skorna hela natten om
herraväldet. Än ställde skorna gumman pä huvu,

i stusan. När den främmande skulle

5{emby gden
det och släpade henne utefter marken, än var det
hon som fick tag i en buske eller trädrot och för
en stund lyckades komma på benen igen.
Äntligen fram på morgonen kom en karl gående
och skyndade summan till hjälp. På hennes en,
bägna begäran petade han av henne skorna med
en stake, men knappt hade detta skett, förrän
stake och skor flögo upp i lu[ten och försvann i eLr
handvändnin§. Efter nattens äventyr var gumman
srl medtagen, att hon nedföll i en grop som finnes
på Kälefors egor och än i dag kallas Iör "Trollkone,
diket".
Anm. "Trollskorna" tillhör den mytkrets, som
loterar ornkring de allbekanta Blåkullafärderna.
Sägnen har sitt motstl,cke i alla landskap.

TOMTEN

I allmänhet beskrives tomten såsom en gammal
man, i storlek av ett tre till fyra års barn, klädd i
grova, grå kläder samt med en spetsig röd möss,r
på huvudet. Vanligen uppehåller han sig i visthu,
set, logen eller stallet, där han sår och "pysslar"
dag och uatt samt vakar över ordningen i gården.
När drängarna ha trösk eller annat "otteg öra" , väc,
kas de av tomten. Bygges det i sården, så är det
ett sott tecken, om tomten höres hugga och bulta

under de stunder timmerfolket vilar. I smedjor,
där tomte finnes, kan smeden Iugnt lägga sig att
vila, emedan tomten väcker honom med ett slag
under fötterna, när tiden är inne att vända smältan.
Förr gick ingen gärna i smedjan Tomasmässo,
natten, vilken natt tomtarna ha sig förbehållen.
Tittade man då dit in genom en dörrspringa, så
såg man tomten smida på silverstänger ellcr vända
sina egna ben under hammaren.
I hus, där ordning och trevnad råder, tror malr
att det är tomten, som "drager till gården" eller
"drager till bys". Men i hus där folket ej hysa
aktning för honom eller fela i god ordning och
snygghet, där "drager han från gården" så att allt
blir odrygt i lada och sädesbinge, kreaturen van,
trivas och bonden blir utfattig.
Så hände det en bonde, att han aldrig kunde
sluta sin trösk förr än fram på våren, ehuru
han ei inbärgade mer säd än någon aa{ gtan.
rarna. För att utflorska upphovet till denna ym,
nighet lade han sig en d"g pä logrännet, och
fick se en mängd tomtar komma bärande till hans
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lada med var sin rågkärve. Bland tomtarna var
en ej större än ett "tummelfinger" och bar ett
sädbsax på axeln. "Inte tränges du om ,att pusta
så mycket", sade bonden, där han låg och åsåg
detta, "din börda är inte stor".
"Hans börda är efter hans krafter, ty han är
bara nattgammal", svarade en av tomtarna, "men
hädanefter skall du få mindre."
Från den dagen försvarin all välsignelse i bon,
dens gärd, och slutligen blev han så fattig, att han
måste gå med tisgarstaven.
I månge landsorter har dct var,t sed att sätta
ut en skål gröt åt tomten på julaftonen.
I Nykils socken ligga två gårdar, båda benämnda
Tabo, nära bredvid varandra. Vid den ena var
er. tomte, scm på julaftonen plägade undfägnas
nred vitgröt och honung. En gång var gröten så
varm när den sattes ut, att honungen smälte. När
tcrmten kom till stället, men icke som vanligt fann
h-oningsdoppet, blev han så ond att han gick till
ladugården och vred halsen av den bästa kon.
Därpå kom han tillbaka och åt upp gröten och
fann då honunsen på botten av skålen. I ånger
ör'er sin gärning bar han det dödade kreaturet till
granngården och ledde därifrån en likadan ko och
insatte i båset efter den dödade. Medan tomten
var borta, hade kvinnfolken på förra stället varit
i ladugården och sett att båset var tomt. Jämrande
sprungo de in att omtala det för karlarna, men när
dessa kommo till fähuset stod den försvunna kon
levahde i sitt bås. Dagen efter fingo de höra att
en ko dött i granngården, då förstodo de att det
var t,cmten som gjort detta.
På ett ställe i Ydre härad förmärkte husmodern
en ovanlig drygsel med sitt vetemjöI. Ehuru hon
cfta tog av det till hushållet, minskades ej förrå,
det, utan tycktes snarare ökas. En dag, när hon
gick till boden, såg hon genom dörrspringan en
tomte därinne, som siktade allt vad han förmådde.
Som hon tyckte, att han hade dåliga kläder, sydde
hon en ny dräkt och hängde den på mjöllåren samt
ställde sig på lur för att se vad han skulle tycka
om kläderna. När tomten kom fram, såg han på
de nya kläderna, varefter han tog dem på sig och
kastade de sarnla ifrån sig. Men då han åter bör,
jade sikta och fann att mjö1et neddammade de
granna kläderna, slängde han sikten i vrån och
sade: "Junker ä granner, han sig ej dammer, han
siktar aldrig mer."

9{emby gden
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Anm..
Lika utbredd som tron på tomtar är, lika uråld,
riga äro de mytiska föreställningarna om dötta
andeväsen. I själva verket äro de ingenting mer
eller mindre än ett arv från den klassiska forn,
tiden och en kvarleva av den husliga kult, som de
gamle ägnade sina lares och penater. Sägncr, lik,
naude dem, som här anförts om tomten, hava vi

o
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G
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T

A

från Norge, där han kallas "Topvette", "Tomte,
vette" och "Gardbo"; från Färöarna, där tomtarna
kallas "Niägruisär"; från Tvskland, där de få
nanl1 av "Kobolde" o. s. v.
H. Sf-n.
P. S. Såväl sägncrr-ra soln allm. äro hämtade ur
Herman Hofbergs "Svenska Folksäener", tryckt år

1882.
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Folkdansens vänner i Motal.r,
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FOLKDANSENS VANNER
kan snart se tillbaka på en tjuguårig tillvaro. Den
bildades nämligen år 1905 av ingenjören Knut
Sandberg, med ett trettiotal medlemmar, av vilka
ännu i dag en del kvarstå, dels som aktiva, dels
som passiva.
Av de aktiva från svunna dagar mä här näm,
nas dansgruppens nuvarande ledare posttjänste,
mannen Martin Ericson och montören Arvid
Zakrisson. De ha i en följd av år lett gruppens
öden och tack vare deras aldrig svikande inz
tresse kan Folkdansens vänner i Motala i dag
presenteras skrudade i enhetliga, fullständigt
Med
äkta Östgötadräkter, Vånga och Skedevi.
tanke på att gruppens samtliga medlemmar tillhöra
d.en mindre bemedlade och även delvis arbetslösa
klassen, samt vetskapen om att en dräktuppsätt,
ning för 10 par går löst på cirka fjortonhundra kro,
nor, måste man oförbehållsamt ge sitt erkännande
åt folkdansgruppens medlemmar för intresse och
uppoffring.
Ingenting blir heller så kärt som det,
man genom försakelse åstadkommer, och detta vi,
sade sig också tydligt den dag de nya dräkterna in,

vigdes. Det var pä Motala stads

hundraårs,

jubileumsdag den 21 mars vid högtidligheterna,
som en feststämd publik på flera hundra per,
soner, med iivligt bifall hälsade f olkdansgrup,
pen och dess prestationer. Då glittrade glädjen i
unga ögon och mången äldrc tårades vid den
vackra anblicken. "Inte ha vi östgötar haft vetskap
om att vi haft en så vacker och präktig allmoge,
dräkt", yttrade en av de gamla, "då hade vi säkert
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MOTALA

skaffat oss den för länge sedan"; och det var nog
ett sant ord.
Men det var inte så lätt förr i tiden, eller endast
för ett par tre år sedan, att "skaffa" dräkter. De
blevo i många fall efter vars och ens egen fantasi
och detta berodde till stor del på svårigheten att
anskaffa såväl mönster som materialer. Nu ha vi ju
Svenska Ungdomsringen, som utmärkt ordnat
detta, samt hemslöjdsföreningar, i detta fa,Il Öster,
götlands hemslöjdsförening i Linköping, som villigt
stått till tjänst med upplysninsar och materialer.
"Folkdansens Vänner" i Motala har varit flitigt
engagerade ute i östgöta, och smålandsbygderna,
varför den propaganda de utfört för våra gamla
vackra folkdanser icke är ringa. De ha mången
solstrålande varm och vacker pingstdag dansat pä
Ombergs hjässa inför tusentals åskådare, de ha
nredverkat vid hembygds, och idrottsfester, inte
nrinst i Tranås, varifrån bevaras många vackra
minnen. Där har sympatien och förståelsen alltid

varit stor.
De ha även uppvaktat och dansat för Verner von
Heidenstam på hans femtioårsdag på det vackra
"Naddö", varifrån ävenledes bevaras ett ljust och
vackert minne, samt för prins Carl vid en hem,
bygdsfest å Malmslätt.
Härmed må det vara slut med denna historia.
En lyckönskan till de ungdomar som nu trätt i de
gamlas stäIle kan dock här vara på sin plats. Fram
för den sanna bygdekulturen!
Ingmatsson,

FOLKDANSLAGET KAMRATERNA
Norrköping, bildades Marie Bebådelsedag 1917.
Av de medlemmar som då antecknade sig finnas
fortfarande 8 flickor och 2 pojkar kvar, vilka äro
aktiva medlemmar. 7 av dessa stå kvar som pas,
siva medlemmar, sedan de blivit "par" för livet.
Vår första uppvisning var vid sommartinget
i Sandviken å Kolmården den 17 juni sa.mma år.
-Nlidsommarhelgen 1917 fick laget sitt elddop. Då
gällde det att vid S. G. U.,kongressen i Norr,
köpin§ visa sin duglighet inför en, åtminstone del,

vis, sakkunnig publik. Repertoaren inskränkte
sig då till kadriljorna, Östgöta, och Trekarls,
polska, Schottis och Väva Vadmal. Sedan dess
har laset medverkat vid samting och fester både
när och fjärran, vilka alla efterlämnat en skatt
av oförgätliga minnen.
LaSet var även representerat vid bildandet av
Svenska Folkdansringen och 5 rnedlemmar voro
med under de oförgätliga dagarna i Säter och
Kristiania. Numera visar laget upp alla de på
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r" orrköping

Svenska Ur.rgclornsrinqens fa;r l31.gd:kultur pro,

pris.

§ran-r upptaqnLr lolkclar-rsar.
På scr-ralc iiren har intrcsset och f örstrielscn
för clcir äktr hembl-rlclsclriikt:n blivit så stor.t, att
alla medlernlrar' 1tu biira östqötrclräkt. Flickor.,

mecllemtnar, alla bcsjä1acle ev cntusirlsm

nas dräkt iir frtin Skecleli sockerr och pojkan.irs
från Viinga, hirdrr Fir.rspiu'rsa häracl. \-id Sät:r
uppmärksarlmaclcs är'crr cletta m:rl ctt h:ders,

Här pleser-rteradc folkdansförenirrgar bära alla
tre Skedevi, och \/år-rgadräktcr. Sannerligerr
skullc det c j vara cn ur trllrr f rjrhirllandon vac,
ker sl-11 att f å sc alla clessr rnånga enhetligt
klädda ungdomar sarnlade pa ett ställe och i en
stor kadrilj.

stark och mäktig i
tistgöta, och stnålanclsbygclerna. och clc ulga och
glada folkdansarna gå före och bereda sinnena
och hågen för många flcr grenar av vår gamla
förnäma bygclskultur. Se blctt vad som skrives
från östergötlancls hemslöjdsförening, hur dcssa
unga har givit hemslöjden så m1-cket arbete dcr.r
orkar rned, och hur den ir-rdividuella hemn-raslöj,
den åter har börjat blotrstra. Detta är ctt patag,
ligt lesultat av vår strävan, trots att vi ej r.äkna
mer än tre itr seclan virl start.
I{emb1-gdskänslarr r-äxer

F-ör närvarande bcstar

hg:t,rr'25

aktit.a
virr
intres,

lör

heurbl-gds qrrn-rla kuittu'. och hopp:rs r-i rtt
set för Sr-cnska Uuqdori-rsrin{:rts liir B1'qCokultui
pro(ram i iji'riqt är-eir skall r'äxr siq str.rkt rn,3rl

tiden.

\orrktiping den 29 apri[ 192.3.
l'alter Holm och Ragnhild

Jonsorr.

Bildcrna här' ovan äro ärnt.raclc till r-rpprvck,rirrQ
cle unga, som ännr-r ickc ärc mecl i vara led. För
dessa, som tvcka det är trist och ensamt på lar-r,
det ellel i de större br-anta, rekommcnderl vi
den utmärkta medicinen. Gir även ni och gör
som dessa, bilda en bvgdeföronins i ecler. ort, och
vi skola hjälpa Eder med vad scrn står i vår. makt!
Som ett humoristiskt inslag har f otograferna,
vilka inte hava mycket förstaclse för lotogrufe,
ring i ctnografiskt avsecndc, låtit flickorna i Norr,
köping ligga på knä framfcjr pojkarrla, men foto,
grafen i Atvid har därcmct placerat poikarna på

fiir

knä

f

ramf

ör flickorna. r-ilket torde \/are clet

rättaste eller åtminstone clet mest vanliga. Hade
tid och råd räckt, sir hadc ett nvtt kort och en
dito klich6 visat det hurtiqa \crrktipingslaget i
en bättre placering. ,\ler-r östcrgijtland kommer
t.r-rcd i n1-a tidningsnLlmrnL.r otn ltrtqot ir.
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(Förcningens energiske ledare Löjtoant
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Följande dikt ha vi fått emottaga från den unge
och mycket lovande östgötske bygdeskalden Nils
Larsa. Hans dikter och offentliga framträdanden
som uppläsare ha genom originalitet vunnit berät,
tigat uppseende. Bl. a. har Verner von Heidenstam

A

Rytters

i

mitten

)

D

K

'O börjer å lene på isen i stupra, sola,
'o bcirjer å löcke bina ur kupra, sola,
'o börjcr ir kornme mä våra te jola, sola.

lI.

D'ä unlit mä sola te våra.

Di unge vill bare sjunge
å di söm ä kumne te åra
kan sätte sä te å gråte.
I)'ä mir-rna å ungdorn i sir-rna
söm gör di gamle våtc
i iiga. D'ä saknen i tår.r,
- D'ä unlit mä sola te våra.
Ni/s larsa.

'O bör'jer å vänne på stigc å väjje, sola,
'o biirjor å komme te mänskra mä gläjje, sola,
'o börjer å giire dörn milde i «-rla, sola.
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givit honorn vackra vitsord, varjämte den kända
sceninstruktrisen fru Karin Svanström uttalat sig
lovordande om hans recitationsf örmåga. Nils
Larsa kommer möjligen att medverka vid vår kon,
§ress i Göteborg.
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9{emby gden

FOLKVISAN

STERGÖTLAND
AV GUNNAR ALSTERLING

Det är stor skillnad mellan våra dasars nöjes,

liv här i Östergötland och de gamla tidernas, de
liktigt gamla tidernas. De resurser, som stå oss
till buds, när det gäller att framlocka den inne,
boende glädjen eller skaffa oss andlig uppbyggelsc,

äro givetvis betydligt mångfaldigare men också
väsentlig del av helt annat slag än de gamla

till

östgötarnas.

Vårt Östergötland kan med rätta berömma sig
av att vara en gammal fin och förnäm kulturbygd.
I vårt landskap ha levat och verkat särskilt många
av de män och kvinnor, vilka mer än andra hjälpt
till att skapa en högre odling. Med den högre od,
lingen följa också andra krav ifråga om nöjes, och
sällskapsliv.

Den medeltida odlingens blomstrirrssticl här i
Csterg<itland sammanfaller givetvis mcd folkungattden. Det var under dcnna tid sällskapslivet i
vårt landskap fick en högre ll.ftning, blev en smula
förfinat, Bland sällskapsnöjen, som vid denna tid
kommo på modet och blevo särskilt gouterade, var
clansen. Man dansade icke efter musik från något
instrument. Man sjöng istället. En duktig sån,
gare fick bli s. k. försångare och fördansare och
var sålunda dcn, som ledde dansen. Ibland krävdc
visans innehåll, att det skulle vara två försångare.
f ill varje vers hördc ett s. k. omkväde, vilket var
lika till alla verserna. Omkvädet sjöngs av alla

I dessa omkväden, som på oss verka
cn smula egendomliga och kanske tyckas komma
rätt omotiverat i somliga verser, ligger visans ka,
raktär och grundton. .N{an dansade aldrig två och
två utan allesammans i en stor ring eller på två led;
man trådde dansen sakteliga och stillsamt. Genom
dansen sökte man se ett dramatiskt uttryck åt
clet innehåll, som visan hade. Enligt ett gammalt
lexikon, omfattande isländska ord, betyder ordet
tlans ursprungligeu icke blott en kroppsrörelsc
"utan en sång, lämpad för flera personer, vilke
skola föreställa en viss tilldragelse". Alla den
tidens poetiska alster
kämpavisor, riddarvisor
och andra visor
äro tiil sitt skaplynne helt och
- ehuru de framställa en enkel
hållet dramatiska,
och flärdlös dramatik i dess första knoppnin§, och

utfördes av den tidens människor dramatiskt i
deras nöjen.

Fr"n börian var det så,' att dessa visor diktadcs
och sjönSos endast hos samhällets högsta. Deras
innehåll var också uteslutande hämtat från de
förnämas värld
riddarnas, herrarnas och stolts
högvälborna jungfrurs värld. Men när de förnäma
kommo tillsammans och höllo gille i städerna eller
kanske hellre på slotten och herrgårdarna ute i olika
östgötabygder, så var också småfolket på benen och
stod och lyssnade vid fönstren, vad de stora och
mäktiga hade för sig. Och eftersom visorna både

till innehåll och melodi voro enkla och lättför,
ståeliga, lärde man sig dem lite var. Litet av vi,
sorna glömdc man väl bort, men då lade man till
något nytt istället, som kanske var lika bra. Man
lärde bort visorna. Dessa vandradc på så sätt
långa vägar in i anclra landskap, ja, in i andr.a
land, och under tiden genomsingo de många för,
ändringar. När man t. ex. i \orge sjöng om "Per

speleman", som hade "ci einaste ku", som han
bytte bort mot en fela, sjöng man i östergötland
samma visa men om "Nils Båtsman", som
"hadc slätt ingen ro,
förrän han fick sälja sin endasto ko,
Så köptc han sig cn fililililelej fililei,
en fidla fin."

cie dansande.

vi folkvisor av dct som från
början icke alls var några folkvisor. Av dessa
folkvisor fingo vi sålunda också olika variantcr i
Ja, på så sätt linso

olika landskap. Ibland är det icke så särdeles stor
skillnad på dessa varianter, ibland åter äro både
text och melodi väsentligt olika varandra.
Det är oftast mycket svårt att leta sig frarn till
r.arifrån en folkvisa stammar. Ifråga om vårt
landskap känner man till ett flertal, som ha kom,
mit till här, och ett stort antal, vars ursprung man
med bestämdhet icke kar-r säga, men som ha myc,
ket gamla traditioner i östergötland, och som där,
för kunna sägas vara östgötska.
Det blev nya tider och n1'a seder. Hos de för,
näma gladde man sig ej längre åt de samla dans,

,
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visorna, man hade fått smak för andra nöjen,
andra sällskapsformer. Men hos allmogen levde
cle kvar ännu mycket länse. L\tan till och med
diktade nya visor i samma stil och anda som de
gamla. Bland yngre sådana visor må särskilt fram,
hållas den av en fin poetisk stämning burna "Alls
ingen llicka lastar jag'', vilken är skriven av en
blind östgötapojke, Olov Svensson, och uppteck,
nades i Kisa socken år 1816.
Det är i s-vnnerhet genom bröderna doktor D.
Wallmans och J. 'Wallmans
den senare en tid
lektor vid Linköpinss allmänna läroverk
i bör,
- vi ha
jan av 1800,talet gjorda uppteckningar, som
i behåll så mycket av gamla östgötska folkvisor.
Ilerrarna Wallmans uppteckningar lämnades tili
kammarjunkaren Rääf och bilda en del av den be,
kanta Rääfska samlingen. Det är rent förr'ånans,
värt, vilken massa av gammal skaldekonst lektor
\\/allman lvckades uppteckna endast i Slaka soc,
ken utanför Linköping.
En mängd av de sånglekar, som ungdomen nu
le'ker överallt i Sverige, har sina traditioner från
Östergötland eller ha blivit upptecknade i detta
lnndskap. Bland sådana må nämnas: "Dansa vac,
kert", "Jug ser dej", "Goddag, goddag, min
Rosa", "Bonden körde sig åt timmerskog", "Ut
rider Rodes", "Simon i sälle" och "De stolta nun,
nor". I visor av detta slag har orden sivetvis kom,
mit till blott för dramatikens skull som en dirckt
syftning på eller förklaring till handlingen i leken.
Av gamla östgötamelodier bör icke förglömmas
er1, som i allmänhet gäller för att tillhöra ett
annat landskaps melodiskatter från svunna tider,
men som dock är av östgötaursprung, nämligen
melodien till "Aok, Värmeland, du sköna". I sin
självbiografi erkänner Anders !-ryxell, som förfat,
tat den nuvarande texten till "Ack, Värmeland,
clu skrina", att han skrivit denna sång efter mön,
ster av en gammal visa, som han hört i Östcrgöt,
lancl. Der-r ursprlrngliga texten började:
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östgötarna hade att förnöja sig med. Från vår tids
synpunkt sett är det kanske en rätt fattig littera,

tur. De motiv folkvisan rrir sig med äro i stort
sett tämligen likartade. Denna brist på omväxlinq

har naturligtvis sin grund i att livet i forna dar
flöt fram enkelt och rättframt, för de flesta män,
niskor även ganska stillsamt. De många skiftancle
faser och komplikationer, som finnas till för nu,
tidsmänniskan, existerade icke f örr och kunde
cI.ärför icke finna någon återspegling i den tidens
litteratur, i folkvisorna. -NLen när det någon §ång
irrträffade något mera märkligt, gjorde folkfanta,
sien i visan av detta ett stort nummer, överdrev,
mvstifierade. Man hade liksom ett andligt behov
av en sådan stimulantia.
I fråga om djärvt för att icke säga mustigt innc,
håll stå knappast de gamla folkvisorna cfter vår
tids rafflande romaner.

De hemskaste ohyggligheter, de ruskigaste vålds,
dåd omtalas vid sidan av handlingar, som vittna

om ett ädelt och upphöjt sinne. Vi möta i folk,
visorna en sällsam blandning av trohet och otro,
het, uppoffrinsar, försakelser och egoistiska ford,
ringar, falskhet och ärlighet, gott och ont. Allticl
är det starka känslor, våldsamma handlingar, hiigt
spel. Man hade sinne för det storvulna, storsiirta
och kraftfulla, man tilltalades av det personliga
modet och rådigheten men också av den råa och
brutala st-vrkan. Ofta är det väl §oda och ädel,
sinnade hjältar och hjältinnor, men det är också
gott om skälmar och bovar och våldsmän av alla
grader. Någon gång möter man även sådana egen,
skaper som vekhet och mildhet. Ibland är det
"5p41 som en liljerot", ''med blek,
skönheten
och det ädla sinnet eller klok,
blommand kind"
heten, knipslugheten, som firar sina triumf er'
Ibland uppmärksammar folkvisan de vackra klä,
''kjortelen blå, där rödaste guldet i siim,
derna
marna låg", "tröjan så grön", "finaste silkesärk av
eget handaverk", "handskarna smr1".

''O, östra Götland och Finnaspirnga län,
du krona bland Svealänder alla",
och stammar från Risinge socken.

Folkvisorna

rlott som

clen

voro vid sidan av folksagorrra så
enda skrjnlitteratur, som cle gamla

I-Iär en liten axplockning ur folkvisor med tradi,
tioner från Östergötland.
F'örst en folkvisa, som heter "Per Tvrssons dijtt,
rar i Vänge". Den hemska händelse, som i den
vrsan skildras, har utspelats i Kärna socken nära

l,inköpine.

I'orts.

lV'undermanns

Lu cuIIus-§enap

BRAGE

GILL

E

Denla föreninc bildades i dec. rnärnad 1909. Sorn förening bctraktad iir
Gillet således inte sä gammalt, mcn orir
rnan tager i betraktande, att folkdaurföreningar i regel ej hava sir läurg livs-

l:ingd, är ålderdomen således

i

dagar rätt så respektabel. Gillets stii-

Intendent llilner Schelin.
Under Gillets första år arbetade Schc-

Iin outtröttlist iör Brage Gille. Var
köllsåser, fill smörg6smal
m. m. i den dagliga maflag-

ningen.
Finnes

i alla

speceri- och malvaruaförer.

Mellan

och cn vet, att föreningars lifslängd i
regel beror på stiftarnes duslighet och
organisationsförmåga. tsrage Gille har
ej vid något tillfälle kunnat önska sig
en bättre upphofsman än den den fitt.
Sorn crr liten erkänsla för clet uppofilande arbete Schelirr nedlagt för Bragc
Cille är han sedan tnånga år Ciltets
hedersledamot.

Yällern och 0stersjön
läser man den dagliga morgontidningen
t)stergötlands Dagblad
ör,erallt

Ni förbinde[,

an
Dagb
så

Småland har tid=
läsare.

fluvud,
kontoret i Notrköping står
lill tjänst meJ alla upplvsningar.

0sturgötlarrds Dagblad

G

"rnandts
Bokt")rckeri
H.

G".or.rdt

o

g

er

Bokurrl

.

äro så pass kända

-(Imalörp!ålar och Film
framkallas, kopieras och

förslora s, Enl, kunders ullålande b6sla utfdrande.

Plåtar och
Filrn lill salu.

D. Rundquisl
Nygalan 28, Linkdping, Tel. 25 48
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inonr

var Adolf

Persson ledar.c
tjärstgör Ounnar Ras-

är en

och

vilu

snabb

. . hetstiJning;

IrrFor stor upp

nnei

h.iller hiJr:g av

h.rrc

på rletta områJe; är

ertutmirkt,

my'cket anlitat annons,

orgrn för Iinct

tutlandet. Nämnas bör i första hancl
Finlandsfärden 1911. En bok om derrrra färd, där 400 svcrlska ungdomar
deltogo, är tidigare utgiven, varfilr clet
är orrödigt relatera den hiir.+ 191.3 var
Gillet i Kiipenhamn och 1917 i Kristiarria, bägge dessa färder i samband med
Ir.an Hedqvists turld med "Värm1ä1tuingarrrc". Pa varjc plats stauuadc

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

Gillet

Td. 7443

i c:a 1 nråuads tid, och arrge-

träma och oiörglörnmeliga iiro de rninren sonl ntedlemlnarne äga från dessa

i

besökt

Dalarlre och \'ärrnland,

Kolsva bruk, Uppsala. Gärlc m. fl.
platser. Vid samtliga kongresser sonr
Svenska Ungdomsringen avhållit har
Ilrase Gille alltid deltagit mecl nrinsr

Nortlt20t

Sp""ialitet:
Illustr eral.e Katal
Tidningar

personer

olika platser

Sto"khol-.
19.

dussin.

(lranhammar som ledare, Biigge dessa

iärder. Inom landet har Gillet

Mästersamuelsgatn 4S
Tclefoner: l?9

Fotografier från

2 kr, pr

Gillet har deltagit i många rrppvisningar och färdcr såväl i Sverige sorn

ningen många

Ernst

rande för Gillct tjänstgjordc fijrst Cu-

och sedar.L 1916
lllussoil.

ijder,

Lägsta prise,r på platsen

staf Karlsson och sedermera Erlst

1914-16

lands

manland och norra

gärna

Efter Schelins afgång sorn ordiö-

sveusk folkdansri)relse att de hlir ickc
ttärmare Lclrövir prcsr:ntct.lts. Ärcu

önskar

hos underlecknadl

dessa

tire var

Rekommenderas ay erfarna husmödrar iill bordssenap, till fisk- och

Fotografera Eder

Föreningstryck

cn kadrilj.
Sedan 1913 hyr Gillot sorrmarhcrn,
där rnedl. kunna tillbringa sin f riticl
+ Föreuingen utga\' år 1916 en minnessktift
av
mycket förnämlig k.rraktir, i tilken Karl,Erik Fors,
Iund, Karl Larson i B;'och Ellen Key m- fl med,
verkat

Redaktion och huvudkontor

i

Lin,

köping. Avdelningskontor i Norr,

Ernst l?llesöns
Beg[rarrnrn4sb:rrå
Nygalan 58
Linl<öpirg

Tel. 1443

DeEravninEisentreprenör

a

Ornbud för Swenska
Eldbegängelsef örenin gens
iolralawd. i örebro_

Ornbestyr aIIt -"om förekom,
rner ]rid begrarIrrinEåar.
Order till
landsorten expedieras
om6!ående.

Obs.l DetS/ali4l reduceEaae Drrser.
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Söderköpingsposten

och semester, Stugan ligger vid Rönninge, har ett utomordentligt vackert

Lämpliga Hedersgåvor

läge vid sjö och iullkomligt ensamt.
är Östergötlands
största Yaran-

l

Medl. kunna roa sig efter behag. Promenader, bad, idrottslekar o. dyl. och
naturligtvis finnes även dansbana,
En sak som Brage Gille särskilt omhuldar är musiken. Jag vågar det påstäendet, att sedan l9l3 är nog Brage

arrclagstidning.

Gille det danslag, som är lycklisast
lottat beträfiande folkmusik. 1913 var

En annons i

Söderköpingsposten
lönar sig alltitl

det 4 st. som på mer eller mindre lyck-

ligt sätt hanterade sin iela, Nu hava
vi blivit fler. Om Iyckan är riktigt sod
och vi kunna samla alla spelmän på
en gång, kan Gillet ställa upp 14 st.
spelmän. Instrumentet är detsamma
för alla, iiol. Och vad som är det allra
lyckligaste är, att när pojkarne ansett
sig fått nog av dans, då lämnas plat-

Vill Ni trtiffa Väsha ösler{öllandr köpslarka lanlbrukarebefoltroind? Änvånd

då

till Ederl annonsorgan

i representationslaget, i siället gnides låtarne litet intensivare på fiolen
och rätt vad det är är Gillet en spclman rikare. Utan musik kunna vi inte
ä glädjen så högt i tak som traditionen bjuder, och då vi ha så gott om
sen

nrusik

Öst{öta

Bladet
Vadstena

som är den mesi spridda lidningen i väslra Ösfergötland.
Annonspriset 1o öre pr mm.

Foto§raf ). GillberQs
Atelier &. Folografiska Magasin

Rekommenderas
för allt folografiskt arbele.

Kameror
och Folomalerialier
på lager.
lo.rise,r.

Repslagaregalan 19

Tel. 13 06

Linköping Tel. 13 06

Optiska artiklar såsorn Glas-

ögou, Pinceuez, Kikare, Baroo. Thermornetrar, sarnt allt vad
till branscheu hörer kan allticl
erhåIlas fr. uutlertecknacl. Om-

sorgsfullt arbete garanteras.
Tel,396

J.

A.WALLINS EFTR.

UR- & OPTISK AFT'ÄR
Tflnneforegatan 7, Linköpin g

stgöta
Correspondenten
Ö

Östergötlandr

ha

dagliga Lånr-

ohejdat muntert.

lldnlng och

Gillets medlen.rmar äro ocksä synnerligen tacksamma åhörare, när en
särdeles fin gammal låt spelas. Högtidsstunder för oss äro, när Sporr, Soling eller Jansson äro med. Då blir det
musik, och ett tacksammare auditorium än Gillets medl. få nog spelmännen leta efter.
Kamratskapet inom Gillet är gott.
Vare det nog sagt, att 85 % av de manliga medlemmar Gillet äcde 1912, lort-

farande äro kvar. Omsättningen på
spinnsidan har varit livligare. Men så
är det i alla iöreningar med liknande
program, och Brage Gille är därvidlag intet undantag. Trotjänare finnes
likväl bland de kvinnliga medl., men
giftermål o. dyl. lägger i början hämsko på danslusten, så det är rätt sällan de numera aktivt deltaga.
Var och en här i livet håller på sitt.

@

Billiga

är det självskrivet, att vi

Guldur, Guldkedjor av cle förrrärnsta fabrikat i stort un'al.

Jag för min del

är

orubbligt fästad
vid Brage Gille. Jag värdesätter ett
gott kamratskap, som jag icke finner

Allmänna annonrblad.
Grundad 163E
Tolalupplaga: 17.350 ex. Posl-

uppl.: 12.056 ex. plus korsband
1.131. Prenumeralionspris: kr.
16:- pr hel6r. Lägsta annons-

pris: 12 öre pr

%ordsifoer
Sifirer orfi VZysifuet'

Szörota ztroaZ
%äqs{a

Rastnlls.

AoaZifef-

C)O

till någon annan stans. Jag har
lärt mis hålla av Gillet därför, att det

maken

givit mig mina bästa minnen från ungdomens dagar. Av fullaste hjärta önskar jas lång livslänsd åt Brace Gille.

millimeler.
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/Vy vävbok utkommen!

RINGENS NÄRSLUTANDE
TILL SAMFUNDET FÖR

Skandinavisk
K o nst s1öj d,Försälj ning

HEMBYGDSVARD
är ru beslutad i styrelsen och tordc
cletta steg vara ett av de vikticaste,
som tagits sedan Ringens start. Vid
Samfundets ärsmöte å läkaresällska-

77 Dtotltinggatan 77

Tel,

10211

bundsangelägenheter genomgåtts, års

N

orrköpiug

2522

Åberopa denna tidning.

Konst{liten
Förening för

Hr*sl;jd o.

Konsthantuerk

(Jtställnings- och
{ör.älj"ingslokaler

GÖTEBORG

Mitt emot John Ericss on-statyn
r.ÖRENINGEN

!'ÖR SVENSK

HEMSLÖJD
GRUN'DAD ÅR I899
II M KONUNGEN
K II PRINS ELTGEN

BESKYDDÅRE:

ORDE.: II

r'ö RSÅr.J

N r NG

S

! ö REN r N GE N.S

UTSTÄLLNINGSLO KAL
12 BItsLIOTEKSGATAN
aETEFoNER: 7625, vÄxrr

xorr 8l

43,

12

vixw

lY[öbler, Gextilier, fl[attor, X{län,
ning sty ger, ffa

ti on

aldr äkter, Epefsar,
m.

fl.rmatur, X{eramik m. m., m.
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Handarbeten

och revisiousberättelserna upplästs.
höll prof. Fuchs f rån 'l'ybingen ctt
föredrag om hembJ,gdsvård i T:.skland, varefter han på uppdrag av
runiversitetet i Tybingen utnänrnde

Träatbeten

lektor Karl Starbäck till hedersdoktor.
Sedan svar och övliga artighetsbetygelser utväxlats är ömse sidor, höll vår
hedersordförande, börsdirektör Kurt
Belfrage, ett med skioptikonbilder belyst föredrag om ungdomen och hcmb5,gdsvården. Detta föredrag med sin
värmande ton, sitt av fakta i ord oclr
bild gripande frarnförande, gjorde ett
djLrpt och varaktigt intrl-ck på de uärvarande. Här gars nu ett tilliälle att
iniör en publik, som förutom kronprinsen, bestod av män och kvinnor, som

mcd sin kunskap om

i Ga-1" Högskola,,

Norr

Hemslöjdsvävnader

irrbjudna. Scdan några vanliga för-

Telcfon

1896

Nationaldräkter

psts lokal voro jämte Ringens styrelse
alla medlcmmar av Stockholmskretserr

Sigrid Palmgrens Vävskola

Grundatl

Stockholm.

livlist hrtresscrade sig för vårt arbete,
underhöIl sig sedan i ett läugre samtal med börsdir. Bclfrage, av vilket
framgick, att vi hade vunnit ännn cn
mycket framstående person för vår
sak, vilket för oss kan bliva av ett
oskattbart värde för framtiden.
Fördelen med ett anslutande till
Samfundet för hembygdsvård torde i

såväl ekonomiskt som i kulturellt avseende innebära stora fördelar iör
Ringen, och då därtill vär hedcrsordförande sitter med i styrelsen för Samfundet, så är detta självfallet av en
vital betl'delse för vår strävan.
Krax'

Glörn ej att det finnes en liten bok
som heter "Stittg och Arbetssliidie"
och där alla vår hembygds vilda sånfinnas.

"

Bestäli Ed'"

P"rrfoton
hot

hemb5,gdsvård

och gammal svensk kultur gjort stora
insatser i vår kulturella och aldliga
odling, belysa vår strävan och våra
plancr för f ramtideu. Krorrprinsen, sorn

gcr

M dl" mm er!

AMERICAN FOTO
66 DROTTNINGGATAN
(öppet 9 f. m.-8 e, m.)

Jönf
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öpings läns

foltdrälter
Unnorgdo

o$

Östro=förods

urfållos fr'ön

Jönlöpings I öns -bemslöjdsförening

Utstöllning

ocf iörsöljning

ll

oo

f emslöjdsolster

Ostro 6torgoton,
Tel gtq

JönPöp ng
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»DEN LILLA VAVBOKEN»

Todmolutbgfes mot ull

är

NORDISK FAMILJEBOK

utkommen med iemtonde tilliikta

upplagan och rekommenderas till alla,
som ha eller tänka skaffa sig en väv-

DIURENS LIV

stol. Instruktionerna äro bra oc\ lättfattligt uppställda, och bilderna av de
olika mönsterna äro enkla och slnak-

BREHM

AV

fulla.

på

Erhålles
fördelakliga villkor

g

BUDKAVLEN

Öslgötodrälterno

Zreoiigo

ocf

SVENSK-FINLAND

Siltigo.

nya Vår- och
Sommarkalalog

1923

bygdsforskningens tjänst mycket värdefulia och intressa.nta. Det beskriver
gamla seder och bruk vid alla tillfällen,
såsom vid bröllop eller andra farriljefestcr vid årsfester och högtider, samt
cn del sägner och berättelser ur allmogetrs liv. Qedaktion: Boulevardgatarr
7, Hälsinsfors.

över fullsländig

Öor

e

17

N/IS AXBERG
F. D. BENGT
IYIUSIK,

DAHLGRENS

A.,B

EFTR,

A /NSIRUffENI,
HANDEL

]

ARSENALSGATAN

J

TELEF-Os-ER

17 NORR 5{64

:1.

Herrar, Damer o. Barn

Posladress:

Uppsalagalan

STOCKHOLM

22

ekipering från
ToppiillTåf<ir

utkommit.

Passa på och anteckna Eder för vår
i folkdans, ty blott ett bcgränsat antal ex. tr1,gl(".. Teckningsn5'a lärobok

tiden utgår d. 1 juli.
SPECIALAFFÄR I'ÖR

på relotisition.

S4ndes grctis

VIIH. DANIETSSON

Meddelanderr utgivna av Brages sektion för folklivsforskning äro i hem-

Paul U. Bergströms

har nu

enom

§tockholm

+

3

fiölsinglnnds

Semslo jdsforening

MUSIKINSTRUMENT,

STRANGAR OCH TILLBEHÖR

av Anni Collan
att tillgå hos Ringcns sekrcterare för ett pris av Kr. 1: 80.
Finska Lekstugan

finnes

.BudiPsooll

}F

Xit6tel.284
JolPdrälter' Oelsbo, lörosö, !jurdol

T1ofior

i

ändo till 4

m

fl,

m bredd Tlöbelt99,

gordiner, dultgg

ocf !onddulor.

På Iörekommcn anlcdning få vi
meddela, att samtliga Östgöta-bilde r
't n:r 4 voro tagna av fotograieu /).
Rundquist, Linköping.

-0rbefen i nöoereöm, Oelsbo= oc!Jöroeö=

söm,

apetsfl

'Ä.llt Foto€raflsl(t'

ölning, Oelsbotngppling

Samloms kring bygdeungdomsstäm-

man

6mide, tröslöjd

I

m.

m

I

Göteborg. Det dröier sedan

ilera år, innan någon ny Nordisk stämnra kommer till stånd.

HamnElatan 26

StocI<holrn
ODS-I Ny adressl

ODS.1

Bäst och Billigast

s

ter göt lands

Oid resor och lurislfiirder

Ulensilier

Folkblad

överlämna allf besvär

för

Norrköping

med biljefter fill

En av landets
stö rsta socialdemokratiska
tidningar.

SVENSKA

Porslinmålning
och

Arlistmale rialier

TURISTFORENINGENS

RESEBYRÅ

hos

Aktiebolaget M. Hansen
Fär{- & Kemlkaiiehandel
Ttl.

3 Arsenalsgalan 3

36

STOCKHOLM

15

NorrB?21

PoIiIiskI aktuelll
Kommunalt initierad.!
Främst med
ot*ts, och allmänna nyheler!

F-r
\
ri
-. .'i
E

BYRA, NORRLANDSCATAN 16II
S

FOLKDANS

lvw.to)

har av

Hi
nt

mellankom,

mande händelser

EL

bli,

vit fördröjdochtorde

bt

ql
,i.

4920.

DEN NYA IÄROBOKEN

lrE

E"

TOCKHOLM

Telefoner: 5722, 20477, Norr

ej bliva klar förrän

å\' ,
E

r\<

tidigast i juoi månad.

På grund därav är
tiden för teckningen
av det billigare pri,
set ä kr. 5:
- utt
sträckt till den 31 maj.

B>
I
I

i.

t2

HEMBYGDENS
A onoo.p.r.".,

3

"Misströsta inte, min unge vän I Vid Eder ålder
hava de flesta ungdomar smärre hudutslag t
ansiktet, som äro mindre prydliga. Men var bara
ihärdig och använd dagligen Svavel.Tiärtvål

N:o 1. Den är det bästa och behagligaste
medlet att få en klar och frisk hy...

ffi

Gynno Hr*bygl.rn, annonsörer! ffi
Gernanåts Boktrycke.i, Stoclholm 1923
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2 spalt:

50
15:

m-.

på 70 mm. höjd.

- pr !är!.

80 mm. på 48 mm. höjd.

Kronor 15:- pr !ån!.

2 sp.lt - 80
^-.

på 100nm. höjd.

Kronor 25:
- pr !Lt!.
2 spak:165 mm. på 100 mm. höjd,
K.ooo. 50:
- pr !ånT.
1 sida. Kronor 80:
pr Eång.

-

Vid
och

Lösnummer 4O öre.

spalt

Kronor

,irsonaorcering lömnu 20 I rabatt
l,2-örsanaonseing 10 ,0/6 rabatt,

dd

