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BERÄTT ELSE FRAN EN GA NGEN
AV VI CToR ITyREN
Mamsell Rika bebodde en förfallen kåk långt
uppe på Ödemon och var socknens fattighjon.
Gammal och bräcklig var hon, och folk ville
hellre ha henne på gårdarna och skaffa henne ett
bättre härberge än Ödemo stuga för att hon skulle
slippa dö däruppe i skogsensamheten, där sällan
någon människa hade sin väg. Hon var bitter
mot alla, men mest mot ungdomen. Men en gång
om året förlät hon dock alla att de voro glada,
och det var på midsommarafton. Då kunde hon
se genom glasögondunklet hur de dansade kring
majstången borta på herrgårdsgärdet, och då blev
hon själv glad.
Det var så fattigt, så fattigt, uppe på Ödemon.
Den kåk hon bebodde var en gåns rest ät en gam,
mal torpare. Men nu höllo fogningarna pä att se
sig, och takets springor grinade värre och värre
för vart år. Och ibland såg det riktigt ut som
skulle det störta ner och begrava både Rika och
hela hennes värld av goda och onda tankar orn
människorna.

Varför älskade hon så högt den samla, fallfär,
diga kåken? Å, hon hade i sitt fattiga liv bara
ett ungdomsminne som hon höll av, och om detta
minne hade hon språkat så mycket med sig själv
att varje bräda i väggen kunde historien utantill.
Bland alla ting därinne, vilka hört historien, fanns
även en blåmålad ekkista. Denna kista öppnades
mycket sällan, och den innehöll heliga minnen
från hennes ungdomstid.
Det var bara ett fönster på stugan och det satt
på väggen som vette mot nordöst. Detta fön,
ster var så gammalt att det var gröngult av ålder,
men om kvällen då solen sken in genom glaset,
tog den med sig alla de vackra färgerna på rutan
och stannade länge över den blåmålade ekkistan
som,innehöll hennes ungdomsminnens reliker.
Mamsell Rika var nämndemansdott,er, men hon
var så ful, att ingen människa kunde inbilla sig
att hon hade en ungdomssaga så vacker ,att den
förtjänade komma i tryck. Det var så länge
sedan den upplevdes och så kortvarig att den
blev fullskriven på en midsommarnatt. Det var
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nere på herrgålsgärdet för fyrtio år sedan då hon

ännu var ung och kunde tråda d,ansen med de
andra kring majstången.
Hon bar en storrutig krinolinkjol med en vit
spetskrage om halsen. Och barmen brann het och
blodet sjöd av ungdomens vaknande, vansinniga
begär efter livet.
Herrgåls,Anders svängde om med henne och

höll armen stadigt och fast omkring
liv . . .

hennes

Spel,Johan förde stråken över högröstade

baser och förgångspolskan gick i hurrande rytmer
huj !
Klövervallarna stodo i blom ända
-bort till den
- gamla al16n. Dikesrenarna skälvde

ay blåklockor och kådig tjärblom . . .

Ängs,
backarna lågo mjuka som drivor av prästkrags,
blom. Solen ville inte gå ner och herrgålstuppen
gol klockan två . . .
Ingen människa kunde tro att detta som för'
andra var en vardagsupplevelse
blev det vack,
raste äventyret i mamsell Rikas kärlekssaga
inte ens herrgåls,Anders visste det,
Nu var ju han gift och hade ett halvt dussin
vuxna barn samt var välbeställd gårdsägare efter

far sin.
Ty om han vetat detta, hade han haft vett i
skallen och inte suttit i kommunalstämman och
yrkat på att fattighjonet Rika skulle flacka orl,
kring som hemlös pä gärdarna och lämna sitt hem
uppe på Ödemon, varest hon i mång,a midsom,
marnätter kunnat se över de blå moarna och bort
till gärdet med den Iövkransade majstången.
Rika lät dem sitta nere i kommunalstämman
och besluta vad de ville. Det var i alla fall hon
som skulle avsöra huruvida hon ville lämna
ödemon. I-Ion sade också nej då de fräckt
slungade henne i ansiktet protokollet från stäm,
mobeslutet och bådo henne flytta ur kåken.
Då kom det bud att man tänkte indraga fat,
tighjälpen om hon förblev halsstarrig.
så
- tyJa,hon
får de väl göra det då, envisades Rika,
var nu så van vid deras skrämskott.
När alla försök strandade kom en dag herr,
gåls,Anders, åtföljd av kommunalordföranden,
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körande med en skrinda som skulle bortföra hen,
nes flyttsaker. Rucklet skulle brännas. Men

Hon kom in i en atmosfär som hon inte tålde
-- därför blev hon sjuk.

Rika var fortfarande obeveklig. Hellre ville hon
brännas samman med de multnande vedstum,
parna och maskätna ryggåsbjälkarna, ack ja!
Herrgåls,Anders skrattade, och ordf öranden
skrattade med. Opp i lasset nu, gumman lilla,
för nu tänder vi! Du får gratisskjuts till hcrr,
hör du! skrek Anders in i hennes öra.
€åln
Hjälper
inte ändå, fasthöll Rika.
- Då började karlarna bli otåliga. Anders tog
henne om livet för att med makt tvinga henne
på lasset, men hon lösgjorde armarna och slog
vilt omkting sig. Därpå grep hon mcd armarna
och de knotiga händerna om en bräda i ytterväg,
rjen, skrikande vilt och hemskt . . .
Då kom ordföranden och tände på rucklet.
En blå_qrå rökpelare steg upp från takskägget,
och stras därpå slickade lågorna med iver upp,
över torvtakets vissna gräs. Det fnittrade och
brann i nävern och mellanlaget ar- kruttorr såg,
spån . .
Först då gav Rika med sig. Hon lät sig bäras
ned på lasset viljelöst som ett barn, och hon grät
så högljutt som man kan gråta endast i ung,

Och man lade henne varmt på rnjuka bolstrar
för att hava den trösten att hon dött mellan vän,
liga händer.
Och så kom den kvällen som är ljusare än andra
på året. Mamsell Rika vaknade upp ur en lång
febersömn och såg ett vackert, ldrgat sken glida
in genom fönstret och stanna över den blåmålade
ekkistan
Då trodde hon det var kväll igen uppe på öde,
mon och att det var den solgredelina fönsterrutan
som åter färgade hennes stuga. Då rörde hon på
sig och kände hur det gjor:de ont i kroppen för de
svällande kuddarnas skull. Dc höllo på att kväva

domens år.

r-rngdomar.

Man stod däruppe tills takbjälkarr-ra fallit ner
och hela rucklet störtat samman i ett moln av
damm och rök.
Men då skrattade inte längre de barkade män,

Det är bygdens eget folk igen som dansar kring
majstången borta på gärdet.
Äh, låt mig få se dem ännu en gång, ber
mamsell Rika med bristande stämma.

nen.___
Ilon visste nog vad som skulle förmått

Då går det upp ett ljus för Anders. Han för,
står nu vad han länge sedan bort förstå
rike,
domen av en kvinnas kärlek som varken rost eller
mal fördärvar.
Lånssamt och varligt lyfter han henne upp mot
fönsterkarmen där anad,e världar av det Iör,
p,änsna och tillkommande mötas . . .
Anders ser hur hon hänryckt stirrar bort över
den jord som snart skall skymmas för henne . .
Hon hugger tag i fönsterkarmen för att hålla sig
fast vid den jord sorn är henne så kär, och det
greppet blir en så obehaglig påminnelse f ör
Anders. Han stryker henne långsamt och varligt
över de knotiga händerna.
Mot fönstret tränger en svag blomsterdoft som
väcker försommarminnen och minnen av det för,
flutna .
Det är d,en sista dävna doften från de snart

herr,
gåls,Anders att ätervända med tom skrinda och
uppgiva förstörelseverket å Ödemo stusa. Hon

skulle visat honom att inne i den blåmålade
kistan låg den prydnad som hon haft på sig en
längst försvunnen midsommarnatt
Hon
skulle ha sagt honom att stusan var minnenas
förvaringsrum Krinolinkjolen och den vita
spetskragen lågo ännu gömda i kistan, ack ja!
I{ika blev sjuk efter denna upplevelse. Det var
så illa att sitta vid de stora fönstren på herrgåln.
Hon tålde inte så mycket ljus på en gång. Där
funnos bastanta, väggfasta ekbord och fernissade
skåp; där funnos stoppade soffor och sängar med
vita kuddar med hålsöm; där funnos blekta
bomullslakan, vitrutiga tapeter med förgyllda
bårder och änglahuvud samt exotiska blommor
som hon aldrig sett.

henne

Kvällen står ljum över blänkande vikar. Sol,
vännerna i trädgåln somna ej fastän det skym,
mer. Herrgåls,Anders har haft bråttom i dag;
men nu stoppar han pipan, öppnar fönstret för
att få luft samt för att se efter om aplarna komma
att giva rik skörd.
Då tränger i detsamma ljr.rd av fioler in genom
det öppna fönstret och jubel och stoj av en skara

avblommade syrönerna.
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HAKON GARASEN EN NORSK FOLKLIVSSKILDRARE
FÖR »HEMBYGDEN»

AV P. NILSSON,TANNER

Det är ett bekant faktum, att diktare, som byg'
g;er sin diktning kring sitt folks iiv i helg och
söcken, som söker framdraga det reala, det var'
dagliga, men på samma gång det stora i folklivct
inte alltid bli förstådda
kampen för brödet
- och kritik. Folkandan
-och uppskattade av publik
är inte sådan; arbete, samhällets grundpelare, blir
ofta översatt, med den givna konsekvensen, att
även förtäljaren därav blir åsidosatt.
Som det i nysvensk litteratur her clagats ctt
glädjeingivande uppsving i folklivsdiktningen. är
även förhållandet enahanda vad landet på anclra
sidan Kölen vidkommer.
Som en av förgrundsfigurerna inom denna dikt'
rlingsgren i N,orge står Håkon Garåseu, som rela'
tivt ung skapat sig ett namn i sitt lands litteratur.
Håkon Garåsen såg dagens ljus i Trysil den 6
juli 1887 alltså omkring 36,ätig. Redan i unga
år vaknade författarekynnet inom honom, ty det
berättas, att han var endast "smaaguten" när han
började låta sin pennas alster bliva synlig i bla'
den. Redan som adertonårig började han skriva
på sin första bok, "Fraa skogsbl'gda", vilken ut'
kom vid hans tjugoförsta år (1908). Redan i den
anade man den slore diktaren, och mau behövde
ej vänta längre än fyra år förrän hans andra bok,
"Rogfinne" utkom. Äter fyra år' och bokcn num'
mer tre, "Tungsjöretta", läg pä bokhandclsdisken.
Garåsen hade slagit igenom.
I hans arbeten möter oss det impulsiva, dct
rcala, det mäktiga. I ett suveränt herradöme över
form och innehåll har Garåsen städse förstått att
f ramsöka folklivets små undar-rgömda vardags'
detaljer, giva dem liv och verklighet med den
säkerhet, som det endast är diktarcn med skarp
varav äveu finnes en
s-vn möjligt. I Rogfinne
ni till livet blaud
föres
svensk översättning
gruvarbetare och flottningskarlar, på samma gång
vi här gör bekantskap med en hel bygds skiftande
element. Folkpsykologien är grundligt synad i
sömmarna, karaktärerna mejslas skarpt i verklig'
hetens marmorblock, dock för att även få en lätt
polering av en verkningsfull fantasi, som blir cr.t

förståndigt anpassad länk för att landets, folkets
och traditionernas poetiska anstrykning inte skall
gå förlorad.

Författaren lägger i dagcn en storstilad predi'
kan mot den äckliga dansen kring guldkalverr.
''Arnfinn Kongsli" blir århundraclets frihcts'
Flans
kämpe mot urgamla dopmer. Han rescr sin okuv'
Iiga r-ilja tiil kamp: han skördar en fördomsrotad
b1'gds motstånd, men steg för steg, likt vatten'
droppen som arbetar på sitt hål i hälleberget, käm'
par han sig fram; en eftcr en komma människorna
till hans, frihetskämpens, sida. Dcn, som har sir
stora vap'envänner som en ny tids vida syn och
fördomsfrihet, kan inte stupa och besegras. Dct
besannar sig: Arnfinn Kongsli homför segern eftcr
hårda fejder.
Få unga diktare torde ha hemburit så enstäm,
trots att sonen av
migt lovord, som Garåsen
Trysils skogsbl,-gd kom att röra sig i en sfär av
bygdeskildringar. Nor$es
mindre vanligt slag
största kritici måste, även om det skedde en
smula reserverat, erkänna, att vad som här givits,
är ett diktverk, skapat av en djup psykologisk
tänkare.

För närvarande arbctar Garåsen på ett stort
anlagt kulturhistoriskt verk, "Grcllsebvgclcr och
Finnskogar".

Må det med denna lilla ant-vdan vara nog sagt'
att vi här ha cn personlighet, som är värd att

göra bekantskap med, synnerligast scm vi där'
med fijras in i norsk rniljö, som vid en verklig
turistrcsa. Men läs hails böcker på originalsprå'
ket! Därigcnom bliva vi än mera insatta i för'
hållauden och folklir', ocir r-ad mer! Vi crhålla
därigenom en god lektio:-r i det norska språket,
vilket har omätlig bctl'delse i rent kosmopolitiskt
avseende.
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UM T EL EMARK

Det heiter Telemark fylke no, det som fyrr
heitte Bratsberg amt. Men ikkje heile fylket vert,
soleis til dagleg, rekna for Telemark, likevel. Trak,
tane ikring Skien, som ogso hoyrer fylket til
hev samnamnet Grenland. Grenlendingane og so
Drangedolerne (Drangedal strekkjer seg lraa Kra,
geroy og uppyver til fjelli som stengjer derimil,
lom os Bandakvassdraget)
er so smaalaatne,.
at dei ikkje gjer krav paa telenamnet.
Mcn fyl,
ket hoyrer dei til og er vel elles paa so mange
maatar nrerskylde og uppblanda med dei eigent,
lege teler, at dei i vidare meining, kann rcknast
for teler, dei og.
Telemark hev tvo hovudportar fraa utanverdi
i aust og sor. Den eldstc og mest sermerktc er
Loveidkanalen ved Skotfoss som gjer det mogeleg
for dampskip
'r-cd hjelp av sluscr
aa koma
fraa Skien og upp i ^\orsjo.
Fvrst ein daa kjem
upp i Holla (Ulefoss) b1-rjar det eigentlege Tele,
mark. -\led baaten kann ein no gjenom mange
slusor, uppetter lange elvestrok og frametter blin,
kande y4fn
reisa 10 mil inn i landet til Dalen
i Vest,Telemark.
Denne vegen (Bandak,kanalen.)
hev vore og er Telemark si livaara.
Den andre
- og kjern
porten er nyare. Vegen er ein jarnveg
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fraa Oslo av yver Kongsberg og vidare 1,ver Mez
heia til Hjuksebo, der porten er aa kalla. Her,
ifraa gjeng der ei bana uppyver til Nofodden og
vidare tll Rjukan. Tvo stasjonar sor for Hjuksebo
(Nordagutu) er under arbeid
og delvis ferdig
ög
ei bana, sorlandsbana kalla, som i ein stor
boge um Gvarv og Bo skal kryssa Bandakkana,
len i Lunde og gaa vidare sor gjenom Drangedal
til Krageroy. Det vert daa Telemark si andre
livaara, ei livaara telerne med rette set se§ store
voner til.
Fraa Notodden som er Aust,Tele,
mark sin midtstad gjeng der fin veg uppgjenom
Heddal, Sauland, Hjartdal, nedatt Sel;ord til
Kviteseid, vidare _vver Ilraadal til Nissedal og
'l-veitsund, der det so gjeng jarnves radt til Aren,
dal og Grimstad. Eller ein vil taka av i Vraadal
og ko)-ra gjenom Tsrdal og Drangedal t1l Kra,
gero!'. Fraa Vraadal kann ein ög med snoggom
koma til det vene Fyresdal
ei av gildaste byg,
gjeng
i
Telemark.
dom
Elles
der veg fraa Ban,
dakslid ög til Fyresdal.
Straks ovan Kvitseicl
(ved Brunkeberg) tek Seljordsvegen
av gjenorn
llorgedal, til Hoydalsmo. H$ kann ein velja seg
vegar til, meddi ein tek nord gjenom Oyfjell tll
Rauland, ein annan tek sor til Laardal og den

Trimanssptingar, Telem.rrken.
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tridje tek vest til Aamot i Yttre Vinje, der ein
so atter kann ta til Rauland eller ned til Dalerr
cller vestyver ein gamall bakkutt veg til Ovre
Ilinje oE vidare gjenom Grungedal til Ilaukelid,
som er Telemark sin vestpart fraa gamalt. Yvel
Haukelid kjem ein ned antan til .§and i Ryfylke
eller ög gjenom Roldal ttl Odda i Hardanser.
Fraa Notodden gjeng, son'r fyrr sagt, jarnveg til
Rjukan, Det vil daa segja at han gjeng til Tin,
nosef i Gransherad. Vidare maa ein ta med baat
yver den lange Tinns jo til Moe i Tinn. Herifraa
gjeng det so jarnveg att uppsjenom den tronge
'Ielernark, aa jtr,
Vestfjorddalen til Rjukan
Noreg med, sitt store industrieventyr.
Telemarksbygderne er helst aa kalla skogbyg,
der. Dei clriv nok jordbruk telerne ög, og driv
rasjonelt, men skogbruket er kjerbarnet av nr',
ringsgreirrer. So ligg no Telemark lagiegt til for
skogbruk ög, maavita. Itit utal av srnaa og storre
dalar slengjer seg i alle leider lrametter b1'gderne
med ei elv i kvar. Alle desse elver og vassdrag,
paa ei nrer, sokjer so saman i eit stort fellesbasin:
Norsjo. Dermcd er flovtings og umsetnaclstilhovi
so gode, dei kann verta.
Skogen hev gjcrt clcn
jamue telebonde til ein -velstandsmann.
Ikkje
for det, i Telemark, som andre stader,-r'ar d:r
deim som vart fant oq, no i dei sisste skiftandc
tider.
- Telen er fraa gamalt rekna for gcd i
ymis idrott, serleg daa i skiidrotten. IIer er dei

landskjende. Eit einskild dalfore, Morgedal, tyk,
kjest staa fremst i skiidrotten.
Jrin vestlenair.rg fo.ryrrclar seS oftc imot telcn
ved aa kalla honom austlending. Truleg er clet ei
likesostor svnd um austlendingen, som ög hev
hendt, kallar honom vestlending. For telen er i
royndi ingen av deilcrne, likcsolite som han er
sorlending eller dol. So sermerkt er telcn i Iynne,
hugdrag og elles i sin kultur ög. Den sorn fyrste
gorlgen kjem til Telemark skal ikkje vera sers
glogg og cndaa kunna merkja dette. For telen
veit kven han er og veit ög aa aetja grensor. Ja,
desse grensor veit han til sine tider aa markera
so sterkt, at ein utanforstaaande ofte er freista
aa kalla det slengs/or. Den som kjenner telen ut
og inn, veit, at ein i eit slikt syn kann gjera honom
urett, men det hev ög diverre hendt ein hev rett.
Ättb),rg er telen og den som det er, er og som
tidast sjevreta.
Det somlikevelsermerkjer telen
mest er har-rs nedervde sans for kunst og skald,
skap. Ingen stad i landet finn ein slik rosemaa,
ling, slik fin saum, so hag prydkunst i sylvarbeid,
treskurcl og vevnad. Og ingen i heile landet frer
Icia til aa ltrata so mjukt som telen. All hans
kunst er dialekt, sermerkt og stiligt som sjolve
telemaalet. O.q skal ein tala um telemarksdans
so er det dialekt det og, meir enn noko anna. Ja,
s«r mvkje dialekt at ikkje,teler vel aldri vil kunna
cigna til seg dei taktane
eitt med hug os haatt
sc.m riei er med telen sjolv.
.Ia, kunst,
clskar er telen og sers glad i fargar og fårgestem,
r-ringar. Telel i hogtidsbunad
t. d. i ein leikar,
ring er eit syn for gudar!
Telen hev vore kar til uu hul.lo paa sin samle
nedervde kultur. Naar det hev rt)ke for dei andrc
hev telen stade fast. Telen er all rera vcrd for
dette. C)g so rik cr dcnne kulturskatten, at det
ikkjc skulde vera naudsl,'nt for teler-r ra fremjo
han paa kostnad av anclre b1'gdelag sin kultur,

skatt og deira arbcid for atterreising. Feilsteg
kann alle gjera, jamvel teler. E,in openberr fcil
ved telen er at han stundom gjer ses skuldig i
dette sisste, eg her her. nemt. Skulde teler faa sjaa
dette, vonar eg dei tilgjev meg, at eg hev nemt dct.

Ditt namn so tidt es ho1-rde
)lanlig.r hygdebunader fraa Telemark

nemna,

og altid slik, at hugen hit mun st3mna.
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Det klang fraa langeleik og felelaat
snart stillt som hjarte,

-snart stort og sterkt

-

Det fanst i folkesegn um fossegrimen
og skein av ervesvlv i solarglimen,
i skurd os maalarkunst og rose,saum
-var namnet
sveipt i f agcr f arge,flaum;

R
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os fint og tonemjukt og stcrkt som staalet
steig namnet fram igjenorn tele,maalet.

graat.

Det
fram or segn fraa gamle grlutllar
-og let i l1'ste
visesong fraa songmo)',munnar.

F
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Ditt trugne, trauste, tonegladc folk
av gamle rninnekjelda ause styrkc
og vigslelaug til nye retters vrke!

A

K

Du 'Ielemark med dine vene grencler
og sus fraa graneskog vcd lognc strenclor,
med rikdom fraa din stordoms tidar,bolk:
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I{ERR OCH FRU BE R NTSS ON
Sjuttio år fyllde den 25 mars den i vida kretsar
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Lände folkmusikern Per J, Berntsson från Skära,
Iid. I-Iärstammande från en gammal spelemans,
släkt. har han i sinrr dagal r-trrit anlitrd scm sp:1c,

man vicl merLr förnämlig,r stordansar Lrch qillen i
hela Skan,'. T:ors sina siutt:c :r. iö: clcr (:ni.
sin stråk.- m:d sarnrne r-::::r.rsrl:t s:,m i unqa ,-ia,
gar och anlitas iortiarande vid fcstlisherer uie i
bvgdernr. Hans 60,årisa hustru. r-ilken är-en iir
cl1 mästerspelman, medföljer honom alltiämt.
Flans 9 barn (7 döttrar och 2 söner) hava alla ärvt
frrderns goda musikanlas cch i dem hava vi så,
dana, som skola före folkmusikeu över till kom,
mande senerationer. Bland Berntssons esna rik,
haltiga kompositioner, vilka vi åtcrfinna bland
Nils Anderssons samlinsar, må nämnas: Näkter,
galspolska, Polkernas drottning, Stennestadsmar,
schen och Näckens polska. Andra kompositioner,
som han med förkärlek spelar, äro Stenbockens
polska och vals, Nergårdsmazurka m. fl.
Under födelsedagens lopp hade hr B. besök av
cn mängd vänner och beundrarc av hans musik,
dcssntom anlänclc o:a 200 tclcgram.
John Pettersson.

Makar na lJernbsson.

I ÖST ERGÖTLAND

FOLKVISAN

AV GU NNAR ALSTERLING
!-orts

Gården Vänge har enligt sägnen legat

i

Sjö,

skogen. Vilka historiska fakta, som ligga

till

Ir n:r

5.

grund

valla kärr och sjunkit i djupet av

för sägnen, vet man icke.

Sjövalla kärr är numcra torrlagt.
i visan omtalas, anses vara den nuvarancle Malm,

Dcn gamla folkvisan bcrättar, hurusom Per Tyrs,
sons clöttrar', vilkzr ännat sig till ottesången mcr-r

detsamma.
Vänge skog, som
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f örsovit sig, istället gingo till högmässan. De
klädde sig i "silkesärk, som var femton handa,
mörs verk" och gjorde sig fina på bästa sätt. På
vägen till kyrkan mötte de tre skogsrövarc, vilkr
tilltalade dem:

"Anten villen i vara trc skogsrövares viv,
eller villen i mista cdert unga liv.'
Svarade då den första:
'Gud Iåte oss ingenclcla frostr!'
Svarade då den andrtr:
'Gud låtc oss hellre vandra!'
Svarade då den sista:
'Bättre är med äran sitt liv mista.'

Först voro dc trc skogsrövares viv,
scdan miste de sitt unga liv.''
E.ftcr att ha dödat flickorna toso r'övarna dcras
klädcr och d-vrbarheter, stoppadc dem i en säck
och vandrade fram till Per Tvrssot.rs gård. T1'rs,
son stod ute på gården "svept i skinn''. Han rnot,
tog rövarna väl och trakterade dem i stenstugan
med mjöd och vin. På kvällen fick Per Tvrssons
hustru Margareta se kläderna i rövarnas säckar.
I-Ion såg, att de voro henncs döttrars, och förstcd
Qenast, att dessa blivit mördade . Per Tvrss:rn
kläddc sig i "järn och ståI" och gjorde proccss3rl
kort med två av skogsrövarna, vilka scnast döz
dades. Den tredje bad:

"I

låten rnig leva ädele herre min,

allt medan jag säger om släktcn min!"
Det beviljades. Han berättade då, att

har.r och
hans bröder varit länge borta från hemmet och att
dcras far hette Per Tyrsson och boddc i Vänge.

Per blev då förskräckt, kastade ifrån sig svärdet
och utropade: "Gud nåde mig för den gärning,
jaS nu har gjort!"
Per Tyrsson och hans hustru .N[arsareta be,
stämde sig för att erlägga syndabot för mordet av
sina tvenne söner.

"Vi vilja Iåta bygga en kyrka så ny,
här nedan strax om vår by.

Och dct vilja vi så gärna,
och hon skall heta Kärna."

Enligt sägnen uppkallades kyrkan cfter

dcn

]ngsta dottern (Karna, Karin). Gammalt folk från
linköpingstrakten påstrir, att de tre systrarna ännu
i dag visa sig under midnattstid vid stora lands,
vägen från Linköping till ]lalmslätt i närhetcu av
1,:ronoj ägarbostället Udden.
Det hörde till tidens smak i fordomtima att i
t,isor skildra ntigontin g riktigt är.cnt1'rligt. Dct
är där'för' som sir mirnga folkvisor slsselsätta sig
mcd rov av frirnäm'.r kr-ir-rnor fran hcmmcn ellcr
klostrer-r.

En av våra äldrc folkviscr bcrättar om ctt brud,
rov i Vånga socken i östergötland.
En ung bergsman Tol ellcr Tcr har fattat k,dr,
lck till Haralds på RamshäIl maka, Gertrud, vil,
ken kärlek besvaras. En daa, sedan han först an,
lopat Tor och Oder-r, tar hat-r med sig sina kämpar
c,ch ställer sig hotfull och fruktar-rsvärd utar-rf ör
Ilaralds gård. ''Nu måstc Gcrtrud följa rncd hem,
annars går det Halald illa, och Gertrud blir änkri,"
fijrklarar friarcn helt resolut. Jo, hon villc gärnr.
Och lfarald fick "blåsa i tornma tutor", som dct
står i visar-r, vilket är liktl-digt med att han "fick
lirng näsa".
En sammal visr, vilken finns i l'lera svcnska uppz
tc'ckningar. men som har en särskild tradition i
Österqötland är "Klosterrovet''. närmarc bcstämt
"\-reta klosterror' år 1210'. \iisan är en roman,
tisk skildrinQ. i vissa lall stödd på historiska här,
cielser men mvcket uppblandad med på andra håll
timacle tilldragelser och uppdiktade sådana. Visan
har r.rnder svunna tidcr varit sl,nncrligen älskad,
särskilt av högadeln.
Innehållet är ungcfär följande:
En konung, som bodde i Uppsala, sattc sin clot,
ter Elin i Vreta kloster'. Sune av folkungasläkt
kom övercns med sin bror Knut att röva bort Elin
ur klostret. t\Ien först redo de till Uppsala fiir att
se, hur kungen kunde må. Då fingo de veta, att
kungen var död. Denna händelse kom lämpligt
för Sunc, tr- nu fantrs det ingen, som skulle kunna
förhindra ett giftermirl med Elin. De redo och
kommo till \rreta kloster och börjado bryta nel
slenar från klostermuren. Då kcm en liten srnå,
sven, klädd i röcl kjorteldräkt, ut till dem. "Var
sover fröken Elin?'' frågadc de honom. "I sin

I

I
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Stolts Adelin lovade i åtta år, men "orkade ej
sän§", sa' småsvennen, "och skolen I få fatt i
henne, fån I allt hålla på till domodag". Elin vi, bida i månarna två". Hon räckte sin hand åt en
lade i sängen "vit och blek", och omkring henne köpman.
stodo tolv riddare, färdiga att försvera henne. Då Tavel komrner tillbaka, träffar han köpman,
Men de två herrar av folkungasläkt slogo ner de nen och spörjer:
tolv riddarna och togo kungadottern Elin och "Hur står det till med Stolts Adel, kär fästmö
förde henne "till fot och huvud blott och bar" på min?"
sina hästar till Ymseborg, ett slott vid sjön Ymsen Han får till svar:
i Västergötland, av vilket slott ruiner ännu finncs
kvar. Elin och Sune levde tillsammans i femton "Jag vet intet om henne sedan i går,
långa och tunsa år. Det sades aldrig ett gott ord dä jag på hcnnes snövita arm 1åg!'
dem eme,llan. Fru Elin led mycket i sitt äkten,
skap, och till sist blev hon sjuk. Då hon kände, Och Tavel han drar sin bruna brand,
att hon skulle dö, kallade hon till sig sin man, han högg av den köpman båd' huvud och hand.
som satt med sina vänner i gästabudssalen- Hen
blev ond för att han hade blivit störd. §en den Herr Tavel han rider till Stolts Adelins gård,
ädla frun förklarade, att hon nu var färdig att dö och ute Stolts Adelin för honom står.
och ville se sina döttrar, som förut hade förmenats
henne. "En silkevåd med sammet runt omkring" 'Och hör du, Stolts Adel, vad jag säger dig:
sri röd och fin", utbreddes på golvel och så förde Vi rinner så mjölken ur brösten på dig?'
Sune Folkung de tre fröknarna för sin moder.
"Du Karin", sa modern till den äldsta dottern, "du 'Min broder han gjorde mig detta till harm,
ska få kunsen av Frankrike. Och du Mari", sa han spilde den mjöden uti min barm.'
hon till den andra dottern, "du ska få kungen av
Engeland. Och du Elin", sa' hon till den yngsta, 'Och det är två ting som intet är likt,
"du skall begiva dig till Vreta kloster och ärva för mjöden är brun, men mjölken är vit.'
moder din." Men Elin svarade harmset: "Jag har
alls intet nunnekött. Jag vill också ha en man". Och Tavel han drog sin bruna brand,
Då blev modern blek och förtvivlad och vred sina han högg av Stolts Adelin i medjesvang.

händer. Då gav lilla fröken Elin med sig och
lovade bli nunna i Vreta kloster. "Och Ni Sune, Och Tavel han satte sig på rinnaren röd;
herre min, kläd er i sammetet blå, men någon han red mycket fortare än fågelen flög.
konungadotter får ni aldrig mer". Och så vände
ädela fru Elin sig mot väggen och dog.
Och Tavel han rider sig ut på en ö,

Folkvisan behandlar med förkärlek erotiska rnoz där sörjer han sig själver till död."
tiv, och ganska ofta är det rätt så delikata saker,
som man får sig till livs.
Omkvädet fu Ätt så betecknande. Det lyder:
En folkvisa, Tavel och stolts Adelin, berättar om "Hon höll ingen trogen."
att Tavel vann sin fästmö, stolts Ade;lin, vid första
En liten vacker kärleksidyll men med ett tra,
kastet med en guldtärning.
giskt slut finns i en gammal folkvisa, benämnd

"Och hör du, stolts Adel, vad jag säger dig,
och huru länge vill du bida mö efter mig?"
"Jag skulle .räl fuäga mina vänner till
men i itta är bidar jag er mö ändå'"

råds,

Tavel lyfter på sin hatt och bjuder stolts Adelin
"måns tusen god natt" och försvinner på havet
under åtta år.

Hilla lilla. Hilla lilla var anställd hos konungen
och satt i högan loft och stickade med silke och
guld, då konungens son, hertigen, kom in till
henne' friade och sade:

,,och hör du Hilla 1illa, vad jag säger
dig,
hur många år vill du vänta efter mig?"
Hilla lilla svarade:
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"På eder vill jag vänta i ätta fu.
Ja, om det vore än längre ändå."

Hovskvallret kunde inte hålla tyst. Det kom
till konungen: "Hilla lilla snackar med sonen
din!" Kungen gillade ej partiet. Hertigen skic,
kades till främmande land. På åttonde året kom
han tillbaka. På sin fråga, hur Hilla lilla hade det,
fick han till svar:
bud

"Hilla lilla mår allt som hon kan,
ty konungen vill giva henne grever till man."
Snart kom hertigen till brudehuset, fick se lju,
scn brinna och bruden ledas dit.

i

"De drucko i dag,ar, de druc,ko två,
rnen intet ville bruden ur brudehuset

gå.

Dc drucko i dagar, de drucko i tre,
men intet ville bruden åt sängen sc.

De drucko i dagar, de drucko i fem,
men intet ville bruden i sängen Så än'
De drucko i dagar, de drucko i sju,
då började bruden åt sängen se."
Bruden leddes ur brudehuset, men när hon kom
på höganloftsbro, så fick hon se var unga hertigen
stod.

"Och Hilla lilla vände sig om och sprang,
hon stannade ej förrän i hertigens famn."
Greven och bröllopet och gästerna voro i en
blink bortglömda. De tu, som lovat varandra sin
tro, satte sig på en sten att drömma framtids,
drömmar tillsammans. Där sutto de och drömde,
tills döden kom och ryckte bort dem. Kungen,
som var onådig emot dem in i det sista, lät be,
grava dem på var sin sida om kyrkan.
Visan slutar:

"Det växte upp lindar på bägge deras grav,
de växte så fort med grenar och blad.
De växte så högt över kyrkokam,
det ena bladet tog det andra i famn."

I forna tider var det sedvänja i Östergötland
Iiksom i andra landskap att annanda§ jul gå om,

g den

kring och sjunga visan om Staffan stalledräng.
Vid dessa tillfällen brukade man binda tillsam,
mans två män under midjan med ry§§arna mot
varandra, och så fingo de böja sig ner och gå
på alla fyra. Därefter kastades ett täcke över
dem. Och så vat en åttafotad häst färdig. På
denna red Staffan. Till hans roll hörde att hålla

tal. Ett

sådant gammalt staffanstal i
versform, vilket säkert blivit uppläst på många
östgötagillen och förnöjt många under gångna ti,
der, är "Den bakvända visan". Den är av föI,
jande lydelse:
b,akvända

"I fjol vid jul

då grisa min ko,
då kalva min so, då drunkna min märr uti solskin.
Jag sadla min stövcl, jag smordc min häst,
och sporra bant jag på öra;
så red jas över sol'en, där skogen gick ncr,
där hänk två murknade brömsar,
där hänk två präster, där sång två lik,
där satt två brokota hästar,
Jag läg och jag satt,

jag drömde den natt,
jag drömde den visan var bakvänd satt.
Den döve han hörde, den dumbe han log,
den tumlöse spelte på lira;
den blinde han skulle gå ut och bese,
vad natten hon månde här lida;
så fick han se en så'n underlig ting,
den handlöse lekte med flickan sin.
Jag 1äg och jag satt,
jag drömde den natt,
jag drömde den visan var bakvänd sett.

Det var två skator, som bygga ett bo,
de bygga ett bo på vår loge,
det var två hönor, som spänna cn hök,
de flögo med honom åt skogen.
Jag 1äg och jag satt,
jag drömde den natt,
jag drömde den visan var bakvänd satt.
Laxen han kliver i eketopp,
och ristar ner stora lövgrenar;
och ekorren springer på havsens bott
och vältar upp stora grå stenar.
Jag läg och jag satt,
jag drömde den natt,
jag drömde den visan var bakväud satt."
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Då Svenska Ungdomsringen ttn står
beredskap att slutgiltigt forma dett
organisation, som sedan skall bilda
ryggraden i dess verksamhet, må det
med redaktörens välvilliga tillmötesgående tillåtas mig att här ge ofietttlighet ät nägra tankar i denna sak.
Jag skulle väI ej gripit pennan, om
jag inte tyckt mig märka att man ej
tillräckligt beaktat vissa fenomen. Det

i

är

visserligen

STADGEFRAGAN

TANKAR

NÄGRA

lätt att kritisera

och

lika svårt att framkomma med Positiva lörslag och är det väl även så
här. Avsikten med dessa rader är
emellertid endast att till för saken intresserade personer vidarebefordra de

reflexioner, som jag ej kunnat undgå
att göra, och må detta ändamål rättfärdiggöra denna artikel.
En fråga, som man måste göra sig,
är denna: "Vad är första och främsta

människan? Hon drunknar

i

lagar,

förordningar och dogmer. Hennes
största uppgift blir att "hålla käft"

eller när möjlighet finnes söka fly undan sina överstyrelser. Tillkommer så
den olyckan att förbundsstyrelsetr upittr äder på egen hand som enskild iörening och i ekonomiska frågor konkurrerar med underföreningarna, ja då
är det fösa bevänt med "samarbetet",
Smågnatet, misstroendevota och intri-

ger följa snart. Alltså'. Största frihct
i arbetet dt varie litert gruptt!
Det finnes i Stockholm eu nu c:a 20årig förening, vars studerande lämnar
a-lla behövliga bcvis för hur rent omöjlig all utveckling är, där ö\'erst!'rel-

i stället för

kunna

hjälparen och r'äglisaren är förmyndaren Fastän verksamheten är förlagd bland ungdomen,
d. r-. s. den bäst tänkbara jordmånen,
står föreningen alltjämt och stampar

utveckla

sig?" Svaret verkar i sir.t
självklarhet naivt: "Största utvecklingsrnöjligheter". Huru egendomligt

pä samma fläck. Livskraftiga avdelningar har den haft och äger alltjämt.
Men alltid har samma fenomen upp-

dock att här sä ofta begås de största

vi se pä vår moderorganisation
Svenska Ungdomsringen, hur den har

trätt. När en avdelning utvecklats
till en viss ståndpunkt, har överstyrelsen
- förm5,1d4vg11 börjat verlil
som brcms. För sin utveckling har

utvecklat sis och hur de

avdelningen tvingats

villkoret för att en sak skall

fel

!

Om

till

denna

organisation hörande föreningarna och

sammanslutningarna

ha vuxit sig
i sin moder-

starka och funnit stöd

organisation, så frågar man sig själv-

fallet: vad är det som gjort denna
hastiga frammarsch och vad är det
som gör att alla till förbundet hörandc
organisationer ha sätt iramåt?
Vi måste <Iå först se på de vanligaste felen i alla organisationer och
se var felet ligger, för att de flesta
förbund i allmänhet stå och stampa
på samma ställe och hur den eua släppan efter den andra ramlar ifrån.
Några föreningar sanlmausluta sig ocir
bilda ett gemensamt förbund med gc-

mensam överstyrelse. I nio fall av
tio så blir förbundsstyrelsens uppgift
att lägga hiimsko på resp. föreningars
arbete och utvecklingsförmäga. Sällan

sen

att gå den enda
möjliga vägen; göra sig förmynderskapet fritt. Så har den ena äderlåtningen följt på den andra. Och liknande tråkigä exempel finns på allt
f ör många hå11. Må vi ha detta i
åtanke, när vi organisera r'ärt iörbunds n]'a stadgar. Gör intc lagarrru
lör sriit,u. Låt Ringens stadgar iortfarande få sådan ly«Ielse att underavdelningarna aldrig iå behov att undfl1, 6.rn. Nu kanske nägon irn'änder
att en allt iör stor frihet kan resultera i utveckling åt galet håll. Mcn

vi inte tro. Dct goda måstc ha
större verksamhetsförmåga än det
onda, allt krig och elände till trots.
Den som inte vågar tro detta, han är
så få

föga rustad att känna livet som någct
positivt och att kunna "leva tills han

dör". .lag räknar i

denna artikel eu-

talas det om att det och det böra iri
göra, eller får man från det hållet nya
initiativ. Nej ! Det och det fä ni inte

dast med optimister.

göra! Så hilda förbunden en rikssammanslutning med riksstyrelse. Föreningen har skaffat sig ännu en för-

Det finnes någonting som heter
"enkel majoritet". .las skullc vilja
kalla det "att gå utvecklingen i iörväg". Det rör sig åter om en varning
mot furwt att söku göra erövringur

myndare. Och den stackars förenings-

genom maioritetens ntukt. Hrrr

of

ta

glömrner mau intc

att en åskirdning,

vunnerl genom av erfareulLet och tan-

kearbete ernådd upplysning, är dcn
enda värdefulla och bestående. Låt
oss som exempel taga arbetarrörelseu. Så länge upllysningen var med.-

let, sick den frarnåt med stormsteg
och skördade varaktiga vinster. Så
kom rlen dag dä man här hade "ertkel

majoritet". Vad resulterade detta i.
Jo, man övergav siittet. Förut var det
upplysning, men nu blev det makten.
Bolsjevisrnen och liknande sirg dagen,

cch arbetarrörelsen tog ett stec tillbaka. Ett liknande exempel är nykterhetsrörelseu. Så länge sättet är
upplysningen, då går den framåt. Just
i vära dagar har man eller uppnår

man den "enkla majoriteten". Sättct
ändras även här från upplysning till
makt. Förbudsornröstningen och förbr-rd kommer på dagordningen. Bak-

slaget väntar

!

Många

fler

exempel

kunna andragas, särskilt märkbara
inom föreningslivet. Huru ofta "trumfas" inte ett beslut igenom med rtägra
få rösters majoritet med resultat att
dcn undertryckta minoriteten börjar

en förbittrad strid. Resultatet blir i
verkligheten av ncgativt värde, ävetr
om beslutet i och för sig vore storslaget och rätt. Men hade man låtit
bli att gå utvecklingen i förväg och
inr'äntat' verklig majoritet, då nådde
rnarl nog det verkligen åtrådda långt

tidigare och iramiör allt vackrare.
Kampen själv bleve uPpbyggande i
stä1let för nedrivande. För Svenska
Ungdomsringcn vore det säkert lyckligt om "enkcl majoritet" i verklighe-

i syntrcrhet om den
är sri enkcl, att den utgöres av ctt
enda person. lilen cnskild makt irtorrt
ten avskaifades,

o.s.s

ger säkert så mvckct stiirre sl!'rltu

tutftt.

Sc vi på Ringen och dess häPnadsväckande raska utvecklinc, sä är det
tvenne saker som orsakat detta. För
det första duktiga ledare och för det
andrn just tlen stora triheten för ctnslutna grtipDar till intlit,itluell utveckIirg. Lät oss bibehålla detta, tv dft
behöver aldrig någon tveka att ingå
i Rincen, därför att han befarar för
my-cket komPromissande.
Stockholm i febr. 1923.

Tortl Dalilhers.

5{emby gden
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I Karlskrona har bildats en

TIONER

beskrivningar

om dellbornas

gamla

dräkter i hels och söcken samt vid
mer eller mindre högtidliga tilliällen.
I)essutom lämnar det uppl]'sning om
en del detaljer och dräktdelar, srm
ej förut varit kända. Häitet kan erhållas genom Qingens sekreterare
mot insändande av en krona i irimärken.

EN JÄMTLÄNDSK BYGDE,
GARD
Hembygdsvården och

hembygds-

forskningen börjar allt rnera få insteg

här i landet. För att erinra något
därom bör blott påminnas oln de
vackra
en del rätt så r'ittomfattande sockenrnusder
som växa upp

här och var i r,årt land.
Även i Jämtland har på senare tid
en sådan uppgift börjat bli föremå1

iör intresse. Jämtarna h" j, sitt
vackra Jamtli
en av vårt lands
- ordnade iornsamstörsta och bäst
Iingar
- men detta har dock inte
hindrat, att den ideellt sinnade jämtländska ungdomen påbörjat ännu ett
sådant verk: uppförandet av en s. k.

"bygdesård" i Bergs socken.
Denna vackra plats, vid det ståtliga Hoverberget och Storsjön, måste
anses som en synnerligen läinplig
plats härför. Med goda kommunika-

tioner och en folkrik bygd, där

ide-

ella syften stå högt i kurs, borde detta

bli en kulturhärd Iör kringliggande
orters ungdom, i det fall att ungdomens intressen dymedelst dragas
f

rån dåliga nöjen till soda:

hem-

b1'gtlstorskningen.

Ja, det Yar en bygdegård i ett stort

Iän, men hur långt ha vi dock inte
till målet: ett museum i varje svensk
socken.

Även om vägen dit är lång och
svår, böra vi med ungdomlig entusiasm och förenade ansträngningar en

gång komma

dit. Må vi skrida till

verket! Och känna vi städse det som
en plikt att värna vår gedigna och
vackra allmogekultur, således bevara
något av det fäderna sivit och gjort,

ny,

mycket bra iörening, nämligen Kariskrona Kulturella Ungdomsgille, vilken synes ha fått "god luft under
vingarna", beroende på en duslig och
drivande ledare, hr Axel Pettersson,

Delsbotlriikten, anteckningar och
teckningar av Bror Hillgren. Det liila
häftet innehåller en del mycket bra

\TIP PE N TO RPSSIU

GAN

(Ysby socken, Ilalland)
byggdes, enligt inristade årtal, anno
1778, av min farmors far. På dess
grund hade iörut stått en stuga, som
blivit för gammal, när den nuvarande

tog dess plats. Vilket släktled, som
uppförde den förra, vet jag ej. Bjälken, som utgjorde något slags gräns

emellan "tjätten" (köksavdelningen)
och egentliga stugan, finnes ännu ber,arad och vithrar om hög ålder.
Q5zggåsstugan

har sin ursprungliga

form och stil samt sin gamla möblering med väggfasta bänkar och sängar samt bord m. m.

I

slutet av

1800-

talet, då så många gamla minnen förstördes, frestades far mången gång
både av omständigheterna och av välvilliga medmänniskor att t, ex. "ta
hål på ena vägsen till ett iönster",

far var orubblig. Stugan har
nämligen blott ett fönster, och vill
men

man se ut, skall rnan rikta blickarna

mot

himlen.

"Här hava våra iäder bott,
arbetat, kämpat, hoppats, trott"...
Här lärde vi syskon av far de melodier, som gått i arv under århundraden. Far och mor voro de sista, som
här utandades sin sista suck.
I början av 1900-talet flyttade man

till en modernare boning, som byggts
i närheten av den gamla, vilken ännu
står, rninnande om släkten, som farit.

En stugans
P. S.
Finnes

sort.

väl lämpligare stusa till

hembygdsmuseum och bygdegård frågar

då kunna vi vara förvissade om, att
målet skall nås till slut
- och ett mål
värdigt det 20:de århuudradets ungdom, "Vårt monument över förfädrens vackra och ursvenska kultur"

P. Nilsson-Tsnnör.

förut medlem av Nationaldansens
Vänner i Malmö. I dagarna har föreningen varit utbjuden till Nättraby
till en fabrikör På16n som f. n.

gästas av en del Qunösvenskar som

lärt de pigca ungdomarna några
Runödansar. I gengäld erhöllo Runösvenskarna eir del tidningar från

Ringen, som de togo med sig hem till

de många svcnskarna därute som en
hälsning irån hemlandet. l'öreningen
är i stadig tillr'äxt.

MÄL

PA GILLE

I det vackra Medelpad har bildats
en bra bygdeförening av bondeungdom inom 'lorps socken. De ha frärt
början omfattat sin iörening och dess
strävan med brinnande håg och förståelse. Gillet, som räknar icke mindre än tre fullständiga kadriljer inom
sina led, ha alla fullt äkta Medelpads-

dräkter, vilka delvis äro direkt

hemmagjorda och delvis tagna från

Medelpads hemslöjd i Sundsvall.
Lärare har varit hr Arvid Sjöberg
från Stockholm, vilken i tre veckor
vistats i Fränsta och undervisat i
danskonsten. Cillet har under denna
korta övningstid nått ett mycket gott
resultat, tack vare ett utmärkt materiel, så att Gillet redan nu efter blott
nägon månads samdansning och övning haft tre stycken mycket lyckade

sommarfester med uppvisning iör
första gängen av iolkdans.
Bakom de unga stä många intresserade jordbrukare och privatpersoner i Borgsjö och Torps socknar, och

det ser ut som om det nya Gillet
skulle bliva en verkligt omfattande
och stor bygdeungdomsrörelse inom
landskapet. I sin nuvarande utveckling omfattar Gillet iolkmusik, folkdans och bygdedräkter, men kommer
även att snarast upptaga körsång och

bilda en hembygdskör. Planer äro
även att anskaffa ett hem för Cillet i
en gammalgård inom Torps socken i
närheten av Fräusta.

Låt oss tillsända Eder vår

SOMMARKATAL

nya

OG

KAMRATF Ö RE NINGEN
KEDJAN

Skandinavisk
Ko nst

upptagande allt,

För ett par år sedan bildades

till en full,

som hör

d,Försälj ning

i

Tel.

302{l

Grundad

1E95 Norr 741

Stockholm denna förening, som inom
sig har fröet till en storartad utveck-

Stockholm.

Ringen. Här finnes även stora planer iör fortsatt utveckling av ett

Nationaldräkter

kan Ni få tillfälle att

begynnelseprogram, omfattande sång,

Hemslöjdsvävnader

göra direkta inköp

bygdedräkter. Det friska gymnastik-

ständig beklädnad och
ekipering för

Herrar, Damer och Barn.
På

vilken plats Ni bor,

från

oss.

Paul U. BergströmsA/B
Postadress: Stockholm
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Konst{liten
Förenins fö,

Hr*tlöjå o,

och

GÖTEBORG

erriugen har. sl'ncs det. på eIt sl'nner-

ligen förståelsefullt och efteriöliansr'ärt sätt fattat sin uppgiit som verk-

sam medlem i Ringen, och till Göteborg torde Kedian bliva den förening,

HEMSLOJD
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tegg
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medlem-

Ifiaf.
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P.rr{oton

SILJANSBYGDENS HEM,

hot

Beställ

hembygdskör tillhör

Ringen, gästade huvudstaden under
dagarna den 4-7 juni, varvid samtliga vid detta tillfälle blevo inbjudna
av Ringens st5r1g1.. till en enkel
men värdig fest ä Stockholms Börs-

i Stockholm oclt
av S. U. \'oro

FÖR SVENSK

81

och på en utmärkt plastik bt'ggda
rörelser i de olika dansarna. För-

hus. Dalaiöreningen

emot John

xonr

Ekolsund på pingstdagen, dä är'eu
folkdansgruppen visadc sitra goda

av vilka Mora

Högrkol",'

FÖRENINGEN

Ttäarbeten

BYGD SKÖRER

{ärsäljningslokaler

i Ga*1"

Handarbeten

laget, av båile pojkar och flickor,
hade en utmärkt uppvisning ute vid

som talrikast sänder sina

Konsthantaerk

Utställoing"-

ling och som nu anslutit sig till

gymnastik, folkdans, slöjd, musik och

Katalogen sändes grafis och franco.

}.Ö

s1öj

77 Drottuinggatan 77

12

vÄxtr

43, vÄxor

Stockholmskretsen
är'en tillstädes och utör'ade r-ärdskapet med traktering at' smörgåsar och
the.

Börsdir. Belirage var den som egent-

ligen skötte värdskapet

för

aitonen,

vilket rättvisligen är'en r,ärdesattes av

AMERICAN FOTO
66 DROTTNINGGÄTAN

66

(öppet 9 {. m.-8 c. n.)

lDäsfmonlonds läns
-6emslöidsforening
Tösterös

alla, och pä kraftiga dalkarlsarmar

i ärostol. Deklamationer, tal och hurrarop omväxlade.
bars han högt

Bl. a. uppträdde även den utomordentlige bygdeskalden Nils Larsa Waange
och föredrog några av honom sjä1v
författade dikter, vilka mottogos merl
stora ovationer. John Grandell upp-

)Tlöbeltgger
RIädningstgger

{D1d;ner

läste sin dikt "Den gamla gården", så
9l,töbler, Gextilier, fl[attor, 5{län,
ningsty ger, ffation aldräkter, Ep et s ar,
flrmatur, X{eramik m. m.t m. m.

dansades det och så småningom avtroppade var och en till sitt, under

det sommarnatten dunkel bredde
över det vackra Stockholm.

sig

Ooclendrötter från Töstmon=
Iond somt moteriol till desommo

@6 Zel. Täaterös 19 07 q6
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Todmolutbgfes mot ull

RIKSSTÄMMAN

I

GÖTE,

BORG
Det har ll,ckats Ringens styrelse

att utverka en ändring i de förut
stränga villkoren om passfoto och
förbetalning till utställningen så, att
de bygdeklädda deltagarna ej be-

höva insända passioton utan blott
iullständiga namn. Att något oegentlist löriarande med korten skulle
iörekomma torde vara överflödig
rädsla, något dr;likt kan och skall ej
iörekomma inom r'åra led. Vidare
Ootgötodrötterno

lreoiigo ocf Silligo

'Zef fnne.s ingen så dA a{/
fian e1 öe/töoet etnoffag:c en
qåoa, oclt ingen sci fczffigt,
azf fran ei Aan o,";;ordo.

genom nya cirkulär.

En utställning ay hemmagiorda
lioler är av (ingens styrelse planlagd till hösten, den kommer att stå
under ledning av professor Zetterqvist, violinisterna Kjellström cch
Marteau, konstnären Fjästad, redaktör
Lundgren i Sv. Dgbl., iolkmusikern

Danielsson, fil. kand. Kjers6n, arkitekt Rudskog och red. Granhammar
m. fl. Se vidare meddelandel i dagspressen.

'Ä.llt Foto€raflslrt,
Hamn6latan 26

Stock hotm

'%älfren ao def haLtaZ som
7tnne.:; i aczrlden, upps{cir
ic6e Go onds4a, ulczn (t.)
6risf pc7 forsfroelse%Tiss ZZulocfi-

HEMBYGDSDRAKTER

Lager och tillverkning av Stiltrogna Hembygdsdräkter av bästa material
för damer, flickor och gossar i alla åldrar.
Parti och minutförsäljning av alla slags tillbehör till dräkter.
Som vi äro specialister inom branschen kunna ärade kunder
förtroendefullt vända sig till oss med förfrågningar och order.
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TOCKHOLM
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VÄR.ZV\LÄNDS

E7!\SLOJD
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flnns att }röpa eller
beslälla alltsombe,
höves i ett modernt
hem.

VärrnländsI<a socltendräItter
tillver}<as med största 1>ietet.

HEMBYGDENS
A ooon.prise.,

"Misströsta inte, min unge vän I Vicl Eder åldgr
hava de flesta ungdomar smärre hudutslag I
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".

#

Gynno Hr*bygå.rnt annonsörer!

Lösnummer 4O öre.

#

Ge.randtE Boktryckeri, Stoekholm 1993

5 spalt: 50 mm. på 70 mm. höjd.
Kronor 15:- pr gång.
2 spalt: 80 mm. på 48 mm, höjd.
Kronor 15:- pr gårg.
:80
mm, höjd,
2
^-. på 100
"p^lt
pr {är!.
Kronor 25:
2 spalt- 165 *m. på 100 mm. höjd.
K.oro. 50: - pr !ån{.
pr fån(.
1 sida. Kronor 80:

-

Vid
och

årsantonsering |ömnas 20 % rabatt
aid l;2-årsannonsering 10 % rabatt.

