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"Ännu stiL vi blott i början a\' \-nr strär'an", l,ttraclc
eu av Gillets kvinnliga rneilcmri:,ar. cla i'i talade om
iramtida perspektir.. Me1 ka1 allt dct iörr-erkligas, som
dessa unga människor satt sig iöru.. cla har l\{eclelp;rc1
fått en hemb1,gd5i11r.ni1g, ej Lrloti pri pappcret, utan i
verklighetcrr, diir ollu "mlillpaddilglr" kurtna r.ara mccl,
tunga och garnla, stora och sntrl i ilbl.el rnetrilg.
Vad som i iörsta rLrrnrnct iir r:öir liniligt iör en ltygcleförcnings bcstiind iir giretr-is ntl ile:t iar en ltemvist. elt
Item, som blir detr bildanclc luirdu::. drir hug ocir kärlek
till hem och bygd skull sriirk::s. r,lriiisras cch uppammas. Däriirån skall utsridcr:-r till ii)rbere,-lC trridir
oclr där skall skördars sliidj; ii:-r.:1r.1 rirli.gr oclr heclerligt st'cnskntanualis.
I)et r'ärdc. nutjuliullr r,.:l Ll.-r:l:uili. :orn lig:{cr i crr

lir l,i langt srörre bct:'dclse iör r,åra bl-gCer och dess iolk ;in rnan rill err
hörjan lian tänka sig. Detr rena opolitiska. nationella
hcmb5,gdskärrslau, den laturliga känslan irjr Ircrninct,
landet, språket, och alla dc tuserrde kära sakcr. sour
sridan iör'cning ocir dess sLrritt.lt

Ett danslag,ur Mällpa.Gille framför

t. v. dcn

BrodsliöstqBan

kände medelpadsspelmannen

i.

for.nhemmet

Gullik Falk

i

G
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dessa tre iöra och bära i skötet, dct är r.ad sout giver
livet värde, mllst och frisk ler-nadsglädjc
Förstår dr"r detta dn som nu läser dessa radcr? Förstår du att dct är din oorntt,istliga plikt och skr-ldighct
!

att pä nägot siitt hjälpa och stödja dessa, som r:rr lagi
n och de iörsta syllarna- till ett Mällpa-Gillc I
Mällpa-Gi]le kan nu räkna första äLrsdagen ai, sirt hildande, ocir det mli sägas, att r-tuder det gångna arbetsiLrct har rledhunnits vad andra iörelingar. iblancl hehöver flera lir till. Oclr kommcr utt,ecklingetr atr gr1 srL
raskt i fortsiittrringel" dä driijcr det iute l:ilge it)rriil
grunde

gillestLrgan är'eu är unc'lor tak.

I)ct vorc pä sin plats att i dctia sarnmalhaug rriiutul
ctt par pcrsorler', sorn sär,iil offeltli.it sorn i tt,stltct lt j:ilpt
och stött det hela, som lned iörstirclse för b:.g:lciiircningens bet:,dclse i alla avscenden utrderläitat urtLngt
och mycket. Gillcts encrgiska leclarc, hemmarrstigart:
Il. Pålsson, är jr-r deu sotn tillkommer hedcrn ar- allt dct
sl'nliga rcsultatct, mcu vi få ej g1ömu-ra arrendator C.
.loharrssor.r i Fränsta, sout mer än r eterligt hirilpt oclr

Sundsvall. Längst till höger lagets och gillets energiske ledare hr E. Pålsson. I mitten
t. h. den mi"ndre känd"e, mä dock mycket framstående spelmannen Högerberg från

(Spelgullik) och

Vikcn

i Torp

s:n.
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gjort det omöjliga rnöj1igt. Vi få ej heller glörnma den,
sorn rned rastlös ivcr, parad med stor dLrglighet, lärde
tiet n5'a danslaget alla de l,ackla folkdanserna.
Ä/tlinga äro rninnena frirn utfärder och resor som Gillet iörctagit sig under det gångna året. Här åir clock
icke platsen för en irrsberättelse, utan hrir skall r'i bara
sc irarråt på förhoppningarna, plauerrra och det korn-

i vilka

marrde arbetet.

iradssätt och en tilltalande inredning bleve en eftersijkt

\/ad sorn iörst och fränrst

behör'es

iör att

saunerligeu iöga trevnad finnes och vilka ge ctt
uitr:'ck av kyla och varrtrevnad. De tilltänkta gillestugorna skttlle givetvis byg-Sas så, att de voro ntmärkande
iör traktens gamla byggnadskultLrr, d. v. s. ha ör,er sig
en prägel av det för trakten och folkh,nnet karakteristiska, ciler med andra ord så, att stugorra i motsats till
godtemplarlokalcrna gcnom ett i miljön Dassande b5,gg-

tillil:'ktsort för ungdomen eiter dagcns

se.len

id.
dessa stugor skullc ungclomens nöjesliv koncentreras,
här skulle äterigen garnla goda scdvänjor upplivas och

plal är ctt s. k. byg.luhcm och hitr torde det vara lärnplist att redogöra iör

I

lir-nrra arbeta enligt en irireslagen
clessa bJ,gdehcurs uppgift

i alhnänlret,

ej Llott här

i 'l-orp

allt av r,ärdc irån gamla tiders nöjesliv tillvaratagas.
D;ir skLrlle sportlivet ha sitt ceutrum, och diir kanske

socken. Vi citcra här vad Sv. Ulgdornsriugcus utntiirki:r
arkitekt Einar L:son Rudskog skririt oin clessa b]'gJu-

irart åicr finge se uugdomen i de .garrla vackra allmogc-

gårdar.
"Nöjesbehovet gör sig gällaudc iör rlla tt:r.!:ri;:sk,rr ,^,;il
intc minst för lardsb:'gdens uugdonrar. so:n e' l:a st:ilsrurgilorraLnas möjligltcter till för's;röcisc. L)l l:1ir i:l_:r..:t
ciert.

ltur man bäst skullc ku;ri:e

trct'Ilderr för

slir.gr:r

-.:t :.i,:r.i:.*t-.,

rla: :,t:t--,t ;r:: -i:--tIig.r- IiLrltLrrriLinel1. Der ii:::-s ::-r:-i:ii1ii:s i];::l r r.,rr :.::
glr. titetl Ii sk,lll iriir i.1'ltr l:ri::rt:..;:'.:-,tlt it:ir lrrsk,iii::'.
mri.liiglreter iör sig arr lede i räit rikttriitg. Ert -g,rrr iiir.rilg lore l(lg d;r. ot11 lnait i larje iörsarnlitrg ivlrrt
ra;kra land kunde lt'ckas r'äcka intrcssct iör bl'ggandct
ar gillestugor cller b:.gdehern. Narnnet kan ju göra dctsamrno. Ett dylikt iörslag torde kunna realiseras antir:lantLUtgdLltil[1r]:at i:1,-:t-

gen gellom bidrag från församlingen, vidare rned hjälp

11'

statsbidrag eller ocksfi gcnom pii frivilligheiens vilg irrsamlade medel. Dylika by.sdehem skuile otvivelaktist
kotnma att bli av stor betJ.delse. De skulle huvudsakligasi vara cn samlingsplats, en brännpr-rnkt för ungdometl,
där den under gammaldags iormer kunde komma samrnan och iörströ sig, men den rent plaktiska synpunktcrr
behör'de därför ej förbises. Lokalen skulle naturligtvis
även kunna tagas i anspråk för många andra ändarnåI.
Nu har man i allmänhet blott de tröstlösa godtcmplarlokalerna elIer de ofta lika tröstlösa skollokalerna att tillgå.

dräkterna, nägot som sannerligen ej bör uuderskattas i en
tid. dä allt ter sig så srått i gräti som nu. Litet iärgglädje
spelar ingen liten roll. Där skullc spchnanncn draga siua
.utar på r'ioliuert och ungdomen f å sv:inga orn cf tcr
.ri;rda garnla torer'. I gillestugau vorc dct ävcl 1ämpligt
::;t lita den garrla liivneclshousten och hcmslöjclen äter',.lpicra under god ledrriu-9. l)xernpel'"is kunde knrser anrrd:ras :{crour ambulcrandc llirarc eiler liirariur..or'."
ll:ir skullc sirrgiöreuingcu (bl'.gdekören) öva och hiir
skulle Iäggas r-rpp ctt albunr iör sliiktiorskning" \/arje
nredlem i Gillet skullc skriva -sin slälttiristoria. r,ilket

vore ett siort steg iör iolkrninuesiorskningcn. Man
kunde genom gamla kj,rkböcker leta sig till r'arifrån rnarr
härstammade; om man var a\- ren svcrrsk ras, r,allol
eller finnblandning. Om man r-ar ättling av gamrnal
mällpasläkt eller infh,ttad o., s. \'., o. s. v.
När ntr dcnna iest den 25 mars 1924 är irvsedd att
såväl ekonomiskt som idcellt läsga grundcn till ett dylikt bygdehem, är det med förtröstan och hopp om förståelse och hjälp vi vädja ti11 alla och envar, att eiter
räd och lägenhet bistå Gillet i strävau att iörverkliga
drömmen om ett bl.gdcns herx, ett kulturcentrum för b5,gdens folk.

E. G- r.

NAGOT LITET OM HEMSLOJDEN
FÖR »HEMBYGDEN»
Hemslöjden

i

Medelpad har gamla anor. Därom

MEDELPAD

AV EBBA REHNSTRÖM

litt-

ruar iörvisso alla de gamla t,ackra iöremål av allehanda
sla.g scm finnas bevarade i Meclclpads Fornhcms äso
såi'äl sorn ute i de många små hemrnen runt otr i Medelpads socknar!
Dct folk, som byggde och bodde rnellan älvarna i AIedelpad under 16 1700-ta1et, hade en högt uppdriveu
handaskicklighet
«Iärom talar t:,dligt alla de mänga
iöremål som tillr'erkades
för hemmcns egna behor'.

Särskilt pä det textila området sä finnes från <Iessa
iirhundraden en hel del mycket intressanta vät'nader,
bl. a. ett flertal "ryor" från Selånger, Tuna och Attmar.
Den iniressantaste av dessa är "ryan" frän Tuna -som rnot en vacker, brrrn stenmossefärgad :4lebottcn bär

ctt rikt ornerat bär'dmönster och som mittenparti en
stor fågel i diskreta färger. Rl.'avävnaden från Attnrar
är i form av en irkd:,na och r'ävd i gcometriska mönster
i glada färger något pårninrrande orn de soliga färgerna i "regnbågatyget"
till Medelpadsdräktcns kjortel.
Sä finnes även i de flcsta socknar i Medelpad en rätt
-

c1e gamla "opphämtatäckela", s. k.
"husförhörsdukar"
därför att dessa vid högtidliga till- dyl., anr'ändes som borddukar. Av
fällen, husförhör o.
särskilt förnämlig karaktär är den s. k. "prästrutan", som
fått sitt narnn därutav att den skulle ligga på det bord,
vid vilket prästen satt. Denna särskilda duk, i vilkens
mitt var invär,d oftast en svart ruta, hade här mönster-

så riklig förekornst av

garnet

i f ärger,

naiursYart, krapprött och .gult samt
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Från Flata, Torpshammar och Öh, Borgs jö socken,
finnes ännu väl bevarade gamla opphämtatäcken, vilka
äro vävda

i helt svart

yllegarn rnot en blekt

vit

linno-

botten och kallades då "bärtäcken". Dessa hade sin särskilda användning, vilket framgår av namnct, at.t breCa
över den dödes kista.

Av de i alla norrländska landskap så rikligt förekommande "fälltäckena" finnes även i Medelpad en mängd
olika vävnadstyper, från "rosengångstäcken" och "krokvävstäcken" i de mest olikartadc mönster och färger
till täcken med inplockade mönster från Selångers socken.

Av den i Norge och Finland förekommande dubbelr'är'naden med så mänga namn, "flänsväv", "finnväv", som i
Bohuslän och Jämtland är väl representerad, finnes här i
Medelpad endast ett fåtal hittills kända; dessa äro två
"finnvävstäcken" från Borgsjö. De äro vävda av yllegarn med rika ornament i färger
krapprött och svart
dessa båda täcken samt en trindre åkdyna äro

-,
vävda i Borgsjö av en väverska med finsk härstam-

ning. Det ena täcket jämte åkdynan finnes som gär'a
överlämnade til1 Medelpads l-oruhem

i

Sundsvall.

Från Attmar och Njurunda socknar härstammar f1'ndet av vävnader i "krabbasnårsteknik". Denna i Nlrrland rätt säl1synta teknik med sina livfulla f ärger i

blått, rosa, grönt och matt gult mot en vit linnebotten

i mönsteranordning följande den i hela Sverige så
-allmänt iörekommande "gåsögonsväven"
är utav en
sällsynt ljus, glad verkan och har säkert sitt allra äldsta
itkta bygdefolk i äkta -Iledelpadska

grönt. Dessa färger mot en blekt

sockendräkter.

handspunnen linne-

botten äro av en mycket god verkan, men sä har också
denna opphämtavävnad livligt kommit till heders igen
och väves nu på nytt runt om i Medelpads bygder för
hemmets eget behov.

FRAN

ursprung från sydligare svenska landskap.
- Så finnes
också i Medelpad en mängfald av sömnader av stort itrtresse, bland vilka Mälpagång, Näversöm, Hålsöm och
Flätningar äro de förnämsta. Men dessa fordra sitt
särskilda kapitel och här ville jag endast i korta drag
berätta något om de gamla vävnader som iinnas bevarade i Medelpad och vilka mönster den ungdom som

nu sitter i'vävstolarna har rnöjlighet att föra

till

vidare

utvecklinc och bestånd.

MEDELPAD

SÄ-tERLIVET

FÖR »HEMBYGDEN» AV EMIL LÖFGREN
Nu är snart fäbodarnas saga all i Medelpads kustbygd.
Om man ännu "boför" i det inre av landskapet, så torde
det ej dröja länge, förrän detia i det närmaste upphört och
fäbodsystemet

är en passerad märkespunkt för

boskaps-

skötseln. Varför? Svaret kan satnmanfattas sålunda:
Det erbjuder allt för stora svårigheter att få folk ti]1
detta arbete, varjämte det ekonomiska utbytet icke kan
anses tillfredsställande. Därför rivas de gamla fäbodstugorna, där de ej få stå och ruttna ned, och förvandlas till ved eller försäljas för byggnadsändamål. Fäbodvallen iår ofta växa igen, och efter en mansålder synas

ej ens tomtningarna. Endast namnet minner om stället.
som kanske i hundra år varit platsen iör en säregen art
av kultur.
[Iär har byarnas vakna och intresserade ungdom det
rikaste iäIt under tiotal av år för hembygdsarbetc: iotografera, uppmäta och t. ex. å millinreterrutat papper upprita vallen med stugor, bodar och iähr.rs; samla, uppmätzr,

beskriva och avbilda redskap och kärl, som användas
och använts

i

fäbodarna; uppteckna sägner och historier

om vallen och de personer, som där hait sitt arbete;

beskriva "bohelger", vilka visserligen

i

sina huvuddrag
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dekunna vara desamma mcn i smådetalierna avvika
taljerna samlade t. ex. iör hela landskapet ge den -fylliga

och fullständiga bilCen.
"Dom va toki'iörr i världen att ha fäbodar!" är en
rlom, som ofta höres från nuvarande bondegeneration.
I rnånga fall också sant. I Skedlo, Njunrnda socken,
ungefär 2 km. från b:'n vid Vitberget lågo Skedlc gamla
iäbodar.

Byarna nöjde sig ej heller med endast ett fäbodstä t:
utan hade oita flera, åtminstone två. Betestillgångerr

var liuvu<Isaken. I många iall redogöra gamla hanClingar för tillkomsten av fäbodvallar och irarnhälles alltiC
i dem behovet av bete som anledning till upptagande ar'
en nl' fäbodplats. Förklaringen ligger däri. att under
somrnaren skulle gärdens sot,el iör nära nog hele äret
beredas och dessrrtorn är'eu nägor till ar.salu iör att iå
reda peuningar.
Många iäbodar ha gcti anledning till bt-ars uppkomst,
r-arorn oita b1'namnen f ittna, t. ex. Skärsätt, Hummelsiitt, Stensäit. Skramasätt. Torsätt, Vikarbodarna, Myrbodarna m. rl. Oita händer det också, att en by uppstått a\- en iäbodvall utan att detta kommer til1 syncs i
ruamnet. Från Njurunda cxempel i Räv§und, som ännrt
i mannaminne varit endast en fäbodvall, och i flamn,
som ännu delvis är det. Ingenting underligt sålunda att
studiet av sägner och uppgifter om fäbodarna är något,
som rekommenderas åt det släkte, som nu växer upp.
Bebyggelsehistorien är väl iör oss norrlänningar med
i rnänga avseenden "uytt land" något av det viktigaste
hcmbygdsarbetet kan sj/ssla med.
Men även upptecknandet av tillvägagångssättet för
beredning av de produkter, som fäbodverksamheten avsäg, har sin stora betydelse liksom ock frågan om redskap och kärl. Här är ej platsen att redogöra varför.
Det kan vara nog att jämföra kvinnornas arbete nu, då
mjölken säljes omedelbart, som den kommer ur ladugården, med den tid, då mjölken ej såldes utan iörarbetades hemma och i fäbodarna. I många socknar surra ei
motorn och kärnorna i mejeriet längre iirån fäbodarna,
än att surret under stilla dagar höres dit.
Detta kan sägas vara fäbcdlivets prosa. Men det hade

ock sin poesi.

Bojänta

vid Glappsjöns fäbod. (Midsommarafton.)

Vilbroa i Torps s:n Gammal träbro över Ljungan.

Du som klagar över livets träaktighet, tag penna och
ut i byn till en gammal och bed honom tala
om för dig, vad en "bohelg" var, och hans kanske halvslocknade ögon skola åter tindra vid hågkomsten, och
tonen skall iå en oanad värme. Bohelgen var ungdomens
rnest omtyckta nöje och omiattades med förtjusning
även av de äldre. "Midsommarvakan har tillkommit
senare på. Förr bohelg vid midsommar överallt", heter
det. Under sådana förhällanden är det givet, att den,
som vill söka sätta sig in i flydda tiders nöjesliv, måste
papper, gå

helt enkelt från iolkmunnen hämta uppgifterna, medan
det ännu iinnes människor, som voro med. Ty bohelgen var icke endast en danstillställning i fäbodarna
cller en vaka av ungdom från skilda hå11. Sådana funl1os nog hemma i byarna. Här var något mera:
slädje och livslust i alldeles särskilt mått och omfattning. "De unga voro, som en skara unghästar, vilka
om vären släppas till skogs." Men än mera var det.
Uttrycken häriör böra samlas av de gamles mun, innan
den stelnar i döden.
Fäbodarna voro en plats för sång. Det enformiga
arbetet lämnade också tid till det. Och den täta sksgen, den höga luften, kreatur och kamrater hade oänd-

ligi tålamod i regndigra dagar, då romanvisor på 50,
100, ja, än flera strofer.sjöngos. Psalme.rna på sina
äldriga melodier ljödo aldrig vackrare och sjöngos ej
heller andaktsfullare än här. Läg fäboden uppe på ber-

Från Bybodarnas

fäbod
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[n vrcker boplats i Torps

socken

gci lxed lttsjkt ut ijrrcr ctr hel socketr rned sjö och flod.
"r'ar det sotx:itt sitta pir liiktali',. ljöcl Lrttrt-cket a\- e1l

garnmal kvinna.

När kvällssol sjönk och arbetet \-ar

frjr

urrdanstökat

dagctr, kom tystnaclcl, stillheten och mecl clcn tarr_
k:tlna och med denr längtan. Dir sågo de gam.la s].ncr.

iriin somrar, som sr-Lrnnit.

ltör.c1c

röster, r,ilk:r lälgesetr

tystnat, oclr drömdc drömrnar, kanskc clen garnla l1,cko_
drömmen. Dä r,ar dct i'allhornerls toltcr ckadc r-ackrast

bergen. Klagal, irä:rad, liingian togo sig r:t_
tlvck i toner, ödetnarkctrs torrer. i-r-il:ta av lernocl. e11er.
kla.goskrin ur crlsarnhotcns öken. eller lrosvisst. lt,cksaligt juhel vid gräuserr till clet drörncla ll,ckolaldet.
Här föddes också en dcl ar iolkrnr-rsiken Etr rnanljus
augnstinatt låg en hästlctarrde pojke tillslmmans tnrcl
.setarlappen Nils ii Tallcråsens iäbodr-all. Irrgrid piL
r-nellan

Billcri och en ung bondjänta lågo i kammaren. Dii iirrgo
de höra en spehnan ute på r'allen r.auka kring stugan
och spela et1 ltar.scll. Sluiligen spelarje lran trppe i
skorstenen kltrt och tt,dlist, så att cle alla lrörde c.let.
"Det lät ej som fiol rnen som sälgpipa,', sarJo Ingrid
50 år scnarc, då horr berätrade cletta för un<lertecknad.
Alla dc inncvarandc kr-rude gnola clen, scclan spclmantren

slutat. Och Ingrid, som sjöng psalmcl
1.18 med alla "krurnelurer" så vackert i
k1.rkiut, trirllado detr lätt sorn i sin ulgdom. Det bler den bästa liten LappNils hade piL sin repertoar. Nu äro Iugr id och Lapp-Nils döda. Onr hans
"brudmarsclt", sorn ltan kallaclc rletr.
eftelsom poiliel och jäntan blevo giita
tned r.ararrdra, upptecknat§ av uågol,
k:iurrcr jag ei. Upptecklingsarbetet hrir.
bcdrilas sklldsantt och siittas i gitrg
ornedelbalt. I)e, ligger: ilna idriiisrnlLl.
ert iara fi)r: ,lrLltclli,Jiruterr i siuJicr ur
r ar alhnogcltLrltirr'.
Vilkcn slitra lLr siignur itilin:ir: ui ilil-.oclanrr sor.n hcntor r cclr huntr isr. I )it
Iii)re stlgrtcrrrir oln \it:-tr rtcit liciute: Irotiirirgstug. Slilu plL 'l't.r)llsr rJi:nr ,ls i
iiibodanta. I)ri horr el kr lill :urr ,)!ll
rnjölkade. k()i11 oll kvinla il r;cjr r illu ltt
hulrcs tr'öja, son ltotr ocksll trck. Niisr:r
kr äll kour drir crL vit ho till iiihoCi'rrllcn
och I ille in. Hotr gar. sig irte och slirrligcr sliippte Stirra in dcn. Ntista kr.äll konr k\.inrran. sour
iitt triijan, och sadc, att Stila skLrlle iii kou, mcl hon iick
rldri.{ rrjölka hclne riktigt torn. Stina hado henrre i icm
ar. Dotta är en realistisk viicrhjstoria som omr,äxlilg

rned dc iantasif5,llda.

Mel är,en trollen kundc l<ornma till s1.nes. I flibo_
clirrna satt en jänta och r'är.clc sent p:i hösterr. ,'Skt.nd

dej och skjut i skelct oclr laga dcj heur till kviillenl,'
trollen. A{on ltorr gjorde sig ingeil br.licl_
ska, och sii lrom snö1. I)iL hysdels folk skullc lränrta
Ircrno och boskapeu, r.ar hotr boria. Det mästc ringiis i
k't-rkklockorna, inran trollen sliippie heuno lös.
Till sist ett ordstär', som llpllrlurtlit i iältod:rrua:
rnanadc Irr:trrre

"Det bodde cr1 g0s-\c I'st i ta.
hlrt lisstc konrnra rnen ilte ga."
Pa dcr ait dctta cj rna siigas our undertecknacl, siittcs
Lilr punkt rrr:d cn r-ar.rnhjärtad ntanin.g till rurgclomcl.
enkarrncrligen iledclpads. art rlidda sä rn5.ckct sorn rrriijlanrl-

ligt ar-iäbodkLrlrLrrcn iuorrr r'lu.t härli.ca, ti-äälva
skap.

NjLrnrnda den

l

mars

1924.

OM SPELMÄNSKULTUR FRAN MEDELPAD
I

Medelpad fanns på sin ticl rnfinga och duktiga all_
det skulle bli för ml.cket ati på ell
gång redogöra för alla dessa, utan ,n,i inskrärrka oss
till några f å från Borgsjö socken, r,iistra Medelpacl.
rurogespehnäu, mou

Den' märkligaste

av

<lessa

Gulliksson, eller, som han

i

var på sin ticl

dagljgt taI kallarles,

Gullik
Spel_

Gulle. tlan bodde i en stuga på Ljungans sörlra
strand, och hans egentliga sl.sselsättning var r.ar.ie_

i skog och rnark, på akcr och iingi början av ättioialet i irög ålCer. Harr r.ar
pir sirl tiil mycket omtalacl och I'ida bcrömcl såsour
den styvastc spelmauneu, intc endast i Borgsjö, utarr
i hcla Mälpa. Ett bröllop ar' ;rågon lirlare betydelsc
Landa arbcte
Gullc dog

kunde aldrig firas utan att Spel-Gulle r-ar där och hans
hustru var även nödvändig fiir hröliopen, tJ, hon r.ar
kokerska och rustamor. Deu tidens bröllop varade flera

dagar och då kan rnan triuka sig r-ilka massor arr mat

och dr5,ck som rnåste nrsr:ts i ordning.
När Spel-Gulle ernellannt r ar hcmma hos sin broder
Nässdn. gästgilare i Borgsjöbt-n. hände det ofta, att
1ångv:i.ga resandc korlrro. r'ilka Iiadc bråttom och ge-

rast ville ha skjLrts. G:isrgir arcns hästar kundc ibland
\iara nlrss hcnrkornrra och ur.röriade. mcn iör att då iör_
hala tiden, sä ait cie skuilu ii I'ila och äta sitt ioder,
bt r-rkade Nässdn säga ar dc r..sa:t.iL.: "\-ar sä god och
gir in och sitt en stund. rijis skj'.1:sen hlir i orrlning.
Ja-g skall säga åt en bra spc.lrria:i. s():it är 1iär i.gilrdel,
ati spela iör cder en stuird. lncj:.:t::i \-ai:tta.', Spel_
Gulle blev ombedd air -spsla iör i; re-ialdc., och ltan
började dit dra sina låtar i en -rii::_ crj:.;il.s. art dc citer
liand ljödo allt rler I ackrl ,,;:i ::-;rkr-iirdiga jLr längrr:
han spelede. De rcs;::i= l.-;r-,t i re-gcl si ii)rtjLrsta och
liiiuförda ar- dct- r.-J^:.1 trrilsilicn, att cle g1ömcle bort
sitt skiutsbrilclski. .i-:. Jct iuinde t. o. rn. att <1e b1er..o
sri högeligcn i-.c;ag:,. i G::11cs spel. att dc blcvo kvar
ör'er

nrttcl. \'isse ia:rr spelade GLrlle så förtrollanrlo

i'ackeIt, etI ilur tr'tl'j\f i :.iilrie:; orn att ltaLr ltLr11dc Iågot
rlrcr ritl r'.urliE:r triiiil]tiskc,r. Firlirrortr sitt arbetc och spel_
riu-q iir:udr Gt:lic iir ul görl iiol:r. och hau fabriccracle

iiitt

ntiinqa sact-rlta. ocir prrsu, \ itr a de. sslt 1å krouor, el
sli iiirk:rstli.l:',u'ntnl.L pli den tidctr, och köparc iick han,
tt'bara hari slrildu Di1 dcrn. stod det cj på iörr än kö_
pcr Yar .gjrlrt. I iraga om att trolla utav strängar för
luudra r ar hat- inlisrure. NcdliustiLenrie sanna episocler
:iro bel1'san,Jc. I_ler I ar Lröllcp i en bv i ör,re sockerr
och Strel-GLrlle Ladu iriir it för-bigiugcu. Eu tnodenrar.c
-spclrnau hadc hlitir aurnotlad att där sköta orn musikeu.
L)cune, Selllrerg. spclaCc icke blott iiol utan också klari:rctt, och sorn han liiiriCc Spcl-Gulle lirc iör r,ä1. hade harr
rLlstxt sig tnud bid:r Jcjrr:::... \iir hnrdiiiliet skitlle.cri
c.i

till kyrkan med spclman Sellbers
då var ocksä Gulle närvarande, och vad hänclc

från gästgivargården

i spetsen,

om inte strängarna rök utav, mcn då lade Sellberg
ifrän sig fiolen och tog upp klarinettcn nr innerfickan
och iortsatte brudmarschen fram til1 kyrkan. Den
gången bler- Gulle bet, för på klarinetten fanrrs ej några
strängar atr trolla utav.
Vid ett annat storbröllop hade Gulle förbigätts och storspelmaunen Lapp-Nisse var tingad att spela. Detta kun<ie
cj Oulle tåla, dct måste göras något för att stävja ofoget,
och därför hade Culle ocll en av hans spelkumpaner,
benämnd llorra-Olles-Janne, beslutat sig för att gä dit.
Gulle ocl Janne stegade iväg med stora förlroppningar
till bröllopsgårdeu, diir dansel pågick som bäst. De
stannadc i dörren till danssalen, men Nisse satt längst
irrne i salen i cn vrå och spelade. Gulle och Janne
gjorde vad dorn kunde, merl ulan äsyftad \rerkan. I förbigäende rnii nämnas att Lapp-Nisse även var notspclare och hade en r-rppslagen notbok bre.Jvid sig för att
pätninua sig de olika lätarna. När allt ]lopp syntes 1'arx
rrtc beslöts att Jannc skulll smyga sig irarn och titte
li:e uärrnare på de:r clär. l<onstiga figr-rrn, som clet varken bet out cller Sott pfr. Om eu stuucl korn .lanrre
tillbaka och sade iled stor bedrövelse till Gulle: ,,'det
d:ir: giLr intc, han har svartkonstboka bredve säj,,. 'l-roligtvis yar det nog ej' iörsta gången Nisse var ute oclr
spelade på arutaus område, så han \rissre nog hur han
skulle ta det.
Uudcr senare delen av Cullcs spclticl uppr,äxte en sp:1-

rnan som hette O. J. Ekberg, bra nctspelare, han uppteckrrade en hel del lirtar eftcr Spei-Gulle och tack vare
cletta har Irans rnclodier bcr-arats frir eiterlevanclc.

Auililt Fullt.

EN STOR SPELNIAN AV MEDELPAD
I:u sotn på selaie tider liar upp:agit

Spel_GLrlles nt:rn_

icl, oclr soru, lär Cnll: lci-de, vilr en stor beuniiraic
al ltatrs "o:taturliga" såitt att ltanclskas tnecl iiolel. rit.

Gullik Falk, ftidd den 3 sept. 1ti75 i Borgsjij sockcn,
a rnotsatta sidan av Ljungan, rnitt cirrot Spel_Gr-rlles hern
iör öi'rigt cn icke så ar.l:igsen släkiirrg till -qpel_Gulle,
tt' Fallts mor och Spel-Culle I'oro kusiucr. Cullik Falk
l.;iirjadc siu spclnalsbana vid s jLr års irldtt. då ltan
jiinrte en något rildre br-odcr slöjdade cn firl. Det kau
jir vara bchövligt att niimna, att siir'äl det m5.cl<la spe_
Irndet som fiolen voro iila tålda i Falks l,rent. r,aclan
alltsii ltörjan cj t'ar syuuerligen god, ureu vail gör mau
cj iör det rnan älskar. Gullik Falks kiirlek till fiolen
slocknadc icke, och har ej siockrrat ärr. Vid Spel-Gullcs
scnarc levnad var GLrllik Falk en flitis besökare hcs ho_

noln, rren det var ju alltid på ljusa dagen rär Falh
irterr,ändc mot hclxmet, för r.id den åldern, 12-15 är,
sä är det alltid litet kusligt om dci är mörkt när man

40
kourmel fran spelövningar, allra hclst frårr sådara sonl
Spr:1-Cullc kunde och ville siva. Gullik Falk börjadc
pir egerl hancl r.id 14 iLrs åldcr', rncd tillhjälp av crr lånrd
uotskola, siudcra noter, och har iiir ör'rigt cj haft nrigon ilnder\isuing alls, fråusett Spel-Gulles. Otalige äro
de dansiillst:ilhriugar och bröllop sorn (lLrllik F'alk hrr
spclat på, bärdo i Medelpacl och Jzirntlarrd, r-utder tidcu

frä:r 15 till 40 år', rren sedau korn det ja,zz m. m.! solr
icke har lågon god jordtliiu i den 1'ugrc Spcl-Gullcs
repertoar, oclt hellrc än att iöljr tncd rnodet, dii hellre
låta bli. GLrllik Falk har srLmlat crr hel del gamla gäl.glåtar, brLrdmarscher, polskor och \-alser, till ctt 5tl-trLl,
som rir öicrliimnat till Nils Ardcrssonska samliugel, ocJr
Gullik Falk har ej endast samlat låtar från MeclelpaC,
rutan irirn olika laldskap, som ltau riveu med stort in-

I

varit med pi[ spelmanstävlingar i
Sundsr-all blarrd en 40 50 tär,lande. Hederspris 1908,
och 1:a pris 1911. I Stockhollt 1910 och 1920. I Kristiauia ocll Gijtcbors rn. fl. platscr har han vid spcl]lriurs\tlirnilror rcprcsetrtcrat nledclpadsnrLrsikerr pu etr
siirt. st:»rr giort siliil lruuolll sotrl provirrsuus spchnarrskLrir'.:r dcu s.i)rsta iira och dr:t srörsta auseenCe. Stor tresse spclar. Har

pJiskarr. sorn l-alk sprlar, rordc

rara bland de fijlnämsta

torrskapelser, scnr karl irarrplockas

ur

allmogeilusikerrs

rika skettkarnnare.
,(r«"i'.

Cullik Falk.
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AUDITORI UM

TURISTFÖRENINGENS HOGTID
'I'uristföreningens 1t)0,t)0tl:11c rncdislrl kau klitlra sig
rröjd. Statligare kundc han icke ha iirat:. Ett iullsatt
Auditorium rned kungligheten och rctiruserltifiiter för

Centraliiirelirgen iör idrotterrs iriiurjande gari i sitt
sanrtidigt ör,erlärnnade diplom, och rnajor Holurcluisr

lrela Svcrigc, taI, musik, ll'ckönsklilgur

diplorr. Sekreteraren i Norsk turistforening, hr Hcllies,:r,
övclliirnnadc hälsningsadresscn från den norska ststcr-

Auditoriurn
var.verknirgsfullt sm1'ckat. Djr-rpgröna srrrlcluii.{ar ilattkcrade dcrr breda iribunen, r irrs i,rr.d dc,rni;rerades ar'
ctt strä1ande Lapplandsrnotir . Gra:lris';irierdcr r Ltttt
balkongestraden och b1ågLrla ilagg,rr i,,:ilirrrCa'Jc dcti en-

kelt stilfulla dekorerin-qeu.
Man såg bland de rnänga hek,r'.:-r J:rsikicrl.l rcprc-

iör regcr-ingen. stird:fr:,1:r-fkiiic. ilirda och
vittla sarniuud, heurbl'gdsr'ärrircr ir;i, r-.::r:i,,rsklre rn. fl.

seutanter

för skidlöpnirgcrts irlinrjattdc

i)r,orlämrrado Förcningens

iöreningen. Svenska rlatursk]'ddsförcningcn l:'ckörskaCe
geuorn proi. Scruander och lcktor Starbäck frän Sarnirndet fr)r hembS,gdsvård, bör'sdircktör Belfrage talaclc
varrrt och vackcrt för Ungdomsringeu iör bl,gdckultur'
och till sist framförde proi. Holmbcrg dc LappliirtdskrL
fjiillkarlarnas klubbs iack och ll'ckönskal.

-I':iristiiireniu-

Klockan hah,, iLtta kommo du i'.ir.;.iri.
gcns ordförande, jLrsiitierad.i -\:---.-:'. :.ri' d:i:pu ett tcc-

kert. Festert kttttde Iriirjlr.
Wideens pompösa Dalatie:s;:. .':-..:ic rit. Därcitcr
steg justitierädct Amcel irr:---- :-l-'-.-;r;slolcrt oclr ltö11
högtidstalct.
Utgåcnde f ran festens u:r:L-..::.

- .:ll: rl i.ti. till

hesva-

rande r nd sorr.r larit or:r,kc: :,, :;,rc::-:r'lcns irungittg.
Dct iir, sade han. striiti:,-;:-. -:: -:-i<,rJose de;t moderna mänrriskars helior .lr ..'.,-:-:jr:r]'ulsc genorn beröring tucC ltatlrrc-r. iu: :r'.- r,.:-;ic:- iill raturrjn ltiiril:--

tatide ttatLrrsklddsir,:r.ss.:. -i:.r:--::,;uI av

fördjLrpad

tet. Mau kan hiiri ocksl .!-r...':: polirisk

bett-delsc,

kunskap on1 \'art 1a:d r;: ..,'-r: l;: i\-irriessct iör hembygdcn och dcss :ui:::,.-:.. s',:r- , -,:-! ciriviiäderrr i arbe-

nämligeu dcn. att söka e:re r.,.. i.,.1::sr ar iolket i cu
gemensam kiinsla iör i65191ir1-gru:.. I satrtnattltattg
härmed stär ocksä det ir-riga alrira:c. s,r:r lörcttingett
nedlagi pä irämjandet av skolbrn:.:rs silriiinsrlartdringar, r'artill pä senare tider anslLrit sig ärc:r i:l.Jersti)d
ät grupprcsor av arbetarc cller arbctetskc,r iri:ii r-itrr
iabriker.
Tal. slutade med den förhoppniugeu. att. ::rir uirirL
l<ommit till fult insikt om den tarrkc, som skaprr o;lr
drivit irarn föreuirgen, ännu ctt 100,000-tal u.- i-x11 i,tlk
skullc samla sig i dess ied.
Sångsällskapet De Svenskc utiörde dåireiter "Pn ijfilet i sol" och "Vandringssirng", r-areiter Turistiörcrtirig0ns \'. oldf ., prof . Gnuuar Andersson f ramträddu oclt
rncdCelade, ntt justiticrädct Atnecn tilldelats tncdtlicrt
"lllis quorurn lneruere ltrbores" sarnt att irn Ezaline Bohernan. för sitt arbete vid rcdigeraudet av TLlristiörettittgens alsskriit erhållit medaljen i.quld.

Sedau dessa vziliörtjiinta rLtmärkelscr utdelats

konuugeu, siöugo De Slenskc "M.orgou"

av Eklöi

A\-

ocli

"Sverigcs flagga" av Alir-in.
Dcu stätligaste dclen a1' prograrnnlct blev emelleltid
föreningars och institutioners iramitjraudc av sina ll-ckönsknirrgar. Proi. Cerard De Gcer iramiörde lt'cköttskan frän Svenska sä11skapet iör aniropologi och gcografi, d:r Upmark talade å Nordiska ttuseets r-ägttar,
landshör,ding Ekman irambar de lokala tttristförertingarnas gratulation, general Balck uppläste deu tillägnan

Slcrsft o

U tt g tl om

sr irtg

uts

l

), t' ltö rt s

tlcu 26 tebruuri

ltun yi,J
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( tt

1921.

"Blard dcn samling av iustitutioncr oclr enskilda, sottt
dut iönrnnats att i dag pä Svonska Turistförcrtirrgctts
heur:irkclsedag fiL br-iuga förcningcl sin h,ckönskan har
dct iiven iönrulats svettsk ttngdotn att bära frattr ctt
crrkel hiilsrring. I)ct är tiksorganisatiotten "Sr crtska
ruus<Iornsringerr iör br-gdckultttr" denna lteder vcderilrrits. Jag r,ct vlil, att denna hälsning i dag kanske
bordc hava konrurit f råtr er.L Iångt ä1dre och iörnziurligarc mprcscrtant för svcusk ungdout. Nlr kommer- hlir
bara c:r litcn parvel på klappt 4 år, k1ädd i ansprrLhslös svclsk allmogedräkt. Men gcttont den Iille partclrt
talar dock sveuska ungdomsskaror frirn skiida dclar av
r iirt vida land, från Skånes bördiga slätter, irån Nortlards ödeb:,gder, från Västkustens karga klippor oclr
skär, irån Sommetts och Vätterns leende striinder, ft'irrt
ÖsicrgJ,llens gamla kr"rlturbygder, frår.r St,erige.s hjärta,

ja, ända ut fråu de yttersta holmartra och kobbarttc i
den äländska arkipelagen, varhelst '"är organisrtiotr
Lrnder sin korta tillvaro hunnit fär fästc. Från dem all:r
iir det jac nu ä Svenska ungdomsrirtgcns vägnar iretltbär sr-ensk ungdoms lyckönskan ti11 r'år mäktige storc
blo r.

Framst'nt har Du store bror lirrstått ait hos vår ungdoin yiicka den aldlig slutnratrdc vatrdrittgslrtstetr oclt
iorskarirägerr, att i de krjtiska ögonblick, dir dcn Geijer'sko vikirtgcrs ord: "Vid 15 års älder blev stugan rttig
treng. drir ias bodde tred Inodcr min" lockande ljudit
i varje n1; 11l1gd611sgeneratioLts öron, +.aga denna uttgdour lirl lrattdett och iöra detr ut, intc i böckerttas oclt

cle ör,clspiiLrda rtngdotnsfautasieruas oroliga sagorike,
Lltan i dell r,crkliga vida härliga värld, som var lirt
cget lal1d, for dc flesta av oss s:t spänltaude outforskat
ocll okäut.
Ar. dcn r-:rudringett vid Din sida växtc iör stora skaror
st,cnsk ungdom upp en förståclse för oci-r cn kärlck
till ickc blott si'cnsk natur utan även svensk kultur i dess
olika formcr. Att ctt förbunrJ, som just satt till sil upp-

a\

gift att söka hos svensk ungdom väcka känslan för och
kärleken till denna svenska kultur, att söka hos svensk

ulgdom skapa en suud livsglädje, känncr sig stå

i

en

till <Iagens jubilar, behör'er nog ej här sägas. Utan Dig, store bror, vorc
parr-eIn här i dag vid Din sida icke tänkbar.
Blott ctt skulle jag här vilja fir understrvha. Om låalldeles särskild tacksamhetsskuld

gousin den märkliga nrakt, som ligger ungdomens hjärtan så nära, entusiaunctt, varit med om ctt verk, sä är
dct r,ä1 för visso här i Turistiöreningens stolta svenska

kulturgärnirg. tIär har i sanning den rätta, sunda, goda

entusiasmen funnits. Och denna entusiasm hos verkcts ledare har skapat entusiasm hos alla andra, ty hLrr
r ore cljest det undret möjligt att av det lilla Irö som för
cirkir 4 decetrnicr scda:r nedlades, hunnit r,äxa upp dctte

-

t'äldiga, vittfamnande träd, som åt över 100,000:den nu
skänka hälsa, livsglädje, ljus och sr_rnd iramtidstro.
Icke någon ståtlis lagerkrans eller adress bär jag i
dag vid handen, då jag irambär svensk ungdoms lyckönskan och hälsuing, det är blott err liten anspråkslös
svensk h'ckoklör,er jag kan giva, men pii dess f:,ra blad
stå präntade:
\/ärt tack för vad Dr-r har gii'it,
\,'år stolthet för vad Du iir.
\/årt hopp, att Du. än rner rl- ii blita uugclomens bLrnclsförvant och r'än,
\/år tro på Din och Svcriges irarltid.

Kurt Beltrage.

ETT BONDBRÖTTOP I RATTVI

K

PA

185O,TA L ET

AV HJORT,ÄNDERS OLSSON FRAN BINGSJÖ I RÄTTVIKS IINNMÄRKER
Frjr att fir l1'sning till stånd infunno sig de båda
kontrahentema hos prästen en kirdagsförmidclag,
yrrrefter dc åkte hem till brudens föräldrar.
Då bröllopsdagcn bestärnts
större briillop
- vid
oltast vid någon helg, såsom jul,
påsk, pingst eller.
;r-ridsommar
inbjödos briillopsgästerna c:a trs
r-eckor i för.väg av bLida partemas föräldrar, vilka
hcsökte och taladc -"ärskilt med varje tillämnacl
gäst.
Veckan r-räst före bröllcpet plägade såväl

-

Bröllops förridare.

brud som brudgum avlägga enahancla visiter med
ytterligare inbjudningar till allrr dem, soln fijrut
inviterats av deras resp. fijräldral.
I den girrd, där bröllopct skullc liras, antingen
bruclcns hem cller brr"rdgummens, ber-ocnde pzi vilz
ken egendom, scm yar störst, samlades på utsatt
dag alla inbjudna gäster för att först få något till
bästa samt för att ordnas för bröllopståset. I
dctta åkte brudens och brudgumrncns fäder: i dcn
första skjutsen, i den andla brudparet, ciärnäst
mödrar och syskon till cle lrnga tu, ciärefter släkt
och vänner.
Ilf ter vigselaktens slut i kyrkan, f or. bröllops,
skaran i samma ordning tillbaka till bröllopsgår,
den, där de omedelbärt Iörplägadcs på det rikli,
gaste. Flärvid infuirno sig ävcn s. k. hästkarlar
d. v. s. pcrsoner, som utlånade sina hästar till de
bröllopsgäster, som icke själva hade nrigon dra,
gare. XIan lånade nämligcn vid d1-lika högtidliga
tillfällen gärna en häst, när egeu saknades, för att
bidraga till att göla bröllopståget så långt som
möjligt, ty ju längr.e detta var, desto förnämligare
ansigs frirmälningen. Såluncla räknade man vid
ett större bröllop ofta till en 40 skjutsar. Dessa
hästkarlar ihågkornmos även med traktering och
fingo därjämte, när dc foro, sina rnedhavcla fick,
flaskor f-n-llda med brännvin.
Vid kronbröllop utvaldes med stor omsorg fyra
representativa masar jämte hästar till s. k. för,
lidale, vilka redo två och två i bredd på visst
avstånd från själva tåget. På hemfärden, ungefär
på halva vägen mellan k-_vrkan och bröllopsgården,
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Iämnade de båda första ryttarna de övriga och
i galopp till bröllopsgården för att få en sup
och annonsera gästernas ankomst, varefter de
omedelbart återvände till tåget, varpå dc andra
förridarna upprepade samma akt som de första.
Dock iakttogs det alltid, att minst två ridande åt,
följde bröllopsskjutsarna.
ilade

Utom ovan f ör kronbröllop karakteristiska
cgcndomlighet utsågs även alltid (såiunda även
vid vanliga bröllop) ett gift par
ävensom niqrr
kullor till brudpigor
till da -r-ryvigdrr, Irannc11
till brudsveu och hustlun
till "brushtitta'' necl
uppgift att under hela bröllcpet varr bmclpar:t
behjälpligt mecl råcl och clriC s:rmt spcciu-llt vere
i brudparets närhet uncler viqselakt:n.

\/id hcmkorlstcn. seclel ali;r f att en f örbe re,
dande ur-rclfägnad irr- r-rtr-aror, r'icltcg middagcn,

vilken oftast riickt: närmare tsii timmar, vat,
under i regel framkörcles ctt stort träd s. k. mall:r
(en björk, asp eller 1'vig gran), som rcst€s och
fastkediades vid någon av gårdens b1:§§nader.
E,fter middagens slut tråddes dansen med liv och
lust, varvid särskilt slängpolskorna voro om,
ett
tyckta. En av de sista bröllopsdagarna
större bröllop räckte nämligen i resel 3 i 5 dagar
anordnacles erl s. k. utdans, l'arvid även utom,
-stående ungdom fick deltaga. En dylik utdar-rs
tilldrog sig på så sätt, att bruden placerades på
en stol, som uppl1-ftes av de övriga kullorna och
av dem gur-rgades upp och ned så högt och djupt
som möjligt. Brudgummen å sin sida fick taga
plats på axlarna av någon särskilt kraftig mas,
som därefter dansacle polska med någon pålitlig
kulla. Efter detta var brudgummcn vanligen ålagd
att dansa ut alla närvarande kullor såsom avskerl
från ungkarlslivet, d. v. s. han var förpliktad att
tråda en dans med varje kulla. Var han emel,
lertid icke själv hågad för dans, hade han rätt
att anmoda en ställföreträdare att fullgöra hans
skyldigheter i berörda avseende.

På den sista bröllopsdagen avlämnades gåvor
bruden, vanligen bestående av kontanter, allt
efter givarcns råd och lägenhet. Stundtals hände
det dock, att bruden av sina egna och sin mans
föräldrar ålades att icke mottasa några presenter
beroende på värdfolkets egen frikostighet.
I
regel bekostades bröllopet av brudens och brud,
gummens föräldrar i gemenskap.

13röllop, Rättviks k1 rk.r

Under bröllopet voro kullorna klädda i gröna
tröjor, utcm dagen för uppdansningen, då de hadc
vita blusar samt kulörta snörliv, vanligen av siden.
Enligt uppgift av en mycket uppriktig och
rildrig Rättvikskarl.
Venngarn d. 23 Nov. 1923.

Hjort ,4nders O/sson.
(Riksspelman).

till

Bröllopsgäster på hemväg.
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RING KLOCKA, RINGI
lling, klocka, rirtg, ocit tidens krarrklrct i,ike;
clct dagas, sliiktet irarn i stl-rka grir!
Rirr.q 1rt, rirg ut dc tusett krigetts är,
r-iug in clcn tuseriirrr irc.Ccus rike
!

Ilirg vala tarkar Lrt rn'sorg0tls ltiiktcrt
och rirrg hugslalelse till sargad barnt
Rjrg Iatct ut erncllau rik oclt at'ttr
!

oc'!r ring iörsortittg irr till jordcls sitiltten

I

ilirrg ut r ad diidsdömt rrilltar

sirla

dagar'

oclr iorrgcstaltrriugrr
r

ai'split oclr liir-;

iug in ett ridlarc, ett högre lir

rned btittre sj-ften. rncra retta lagar!

Iting ut den stolthet, sour blott r:ikn:rr
4t101,

iiirtalcts lömskhet, avuudels försåt!
Rirrg irr det rätta pir tritturfeus stråt

ocir r iug till scget
iauor

mzinsklighctens

!

vur siikerligcn nrl'ckot cuig
nrcd birLort Adclsl,:ird, trät lrau t'id
fcstcns slut korrstatcrude, att tttzttt ttiipprrblihcrr

Lr.'lig0rr ktutdc lra tillbragt trcttort\li.lqilliir)llull l)lr ctt lllli{elllitnitru :litt.

I)r:rr r:itta strinrrirtgett kotn tncil
ptogrlrullrcts Iorsta llllllllrlur: Il1rrnrsclr av spclrttiilr och iollrdattsaru.
oclr dcn driijde kr zrt' och förstilrkte s
orrr brLrtet undcr ie stetts iijrlopp. Scdarr slrcluuiir oclt iolkdartsarc tned dett

i t0tcl ittntarschcrat och
stiillt rpp lid cstraclcrr, fraruträddc

hliigLrl:r fauan

irihcrrinnnu Louisa Atlals.r,iirt'I oclt
lröll ott rn]'ckr:t l:jiirtligt oclr liilior-

ruat

livlig appläd.
Mecl crt r.ann r-rrrskatr att b:rtldcll
rrrr:d clet iörflutna rnitttc bli allt star-

karo. iirrklerade t:rl:atr aitottcus iosllighct i)ppnad.

Eitcr inlednilgstalct iramtriidde
Atr iclabcrgs hcrlltl'gdskt)r- r.rch sjöttg
runder rnusikdiroktör' K. Enskvists
skickliga ledring Nat. Franzirrs "l
lrumbt'gdsktirens 1erl". lriilsad av lir -

lisa

Edvard Fle din citcr 'l'crttrvsl»r.

lrälsrriugsaliöratrdc, tucttlgct

rrrod cn

applaCer.

Sa iiiljdr: iolkdatrsur.

FRAN BYGDEN
Ert gutnntul slrtrtt-so/r/nt

ur

ircrrihr'<rl siörcrtitt

g*:ts

rtil

utiiirdn llv

iolkdait sh.g, sont

at dcnl:t art av gantmal
iolkkultur, ocli därefter var

svensk

.Toras

rnau framme vid programmets huvudnummer: lektor Kttrl Sturbiiclts förc'

ar. 80 år. Strid blev soldat redan som
21-:arig och fick dä sitt torp i Norrbo,

räckte

Norrbo sockens äldste stamsoldat,

Strid i Hälsiö, har avlidit pä
Hudiksvalls lasarett eiter eudast
nirgra veckors sjukdom i en ålder
,r,jlket han scdan med sog

vilja och
hårt arbete brukat och där uppfött
rio barn, av vilka åtta äro i livet.

Strid beskrives som en kärnkarl

av

den gamla stammen, som både ville
oclr kuttde arbeta. Anttu i sotnm:tr

deltog han

i slåttern och dct vrr

irrgctt l'trgling sotn da var rappare ätt
.cLrbben

Strid.

Harrs hustru dog iÖr

-ser irr sedan.

FRAN SMALAND,
OSTGÖTA KRETSEN
Atvidabr:rgs hornbJ'gdsitirettittgs lt ertrhvgdsicst blev crt rtri'cket förttz[trlig
lrögtidsstund. Publiktillstr'önlningett

ur så stor, att dcn rl'rnliga gI'lnllnsriksalert r,ar fylld till sista p]',Lts. Allt
r
r

er

sJ'nnerligen I lil arrattgerat, oclt

rnedverkande,

drag över ämlet "Naturskjrdd och
hembygdsr,ård". Att det blev intressant, behövcr r,ä1 irttc sägas: det

i

nära halvannan titnma, men

publikeis uppmärksamhci

slappades
icke ett öconblick, och t1är talaren slu-

tat, hade tvivelsutan intresset för

de

strävanden han så hängivet och med
obestridlig pcndus iöreträder fått ett
kraitig väckelse elicr skärpning lios

lite var.
En Iäugvarig och hjärt1ig

applåd

följdc pä föredrasct.
Under fortsättttirtgerr av festen lät

lrcrnbygdskirretr höra sig upprepade
gårger och skördade livligt och r'äliörtjänt biiell. Den kriren är err lerklig
hedor för samhället.

Ävcrr f olklitar rrtf ör'dcs. iörst ar'
löituant Rt'tters oclt sedatt av datrslage rs spc]mätt. I)e suttare liro Atvidrbcrgs).rglingar, sotn på ett
rupp sig sl.'rncrligetl dtrktigi.

irl

su'ärd dc rtinn'arattdes tack

ti11 sanlt-

Eitcråt irambar barou 'l'h.

tränat

hcntbi'gds-

Ircrrirruan Adelslr:ird, f ör heuucs artiiilando, sorn l'rin visste kouuit iriirr

hjtirrirt, oclr \.idarc till lcktor Star'biicl<. Ef ter att ltar,a altackat siir,til
iolkdauslaget sarnt slttgarrrr, r'iindc
:ig brLron Adolsu iirJ till iolkclanslagets
ure l.ti\liil ledrrru t,eit icslulls all'llllriir. löirrurt Rt-tters. I jlkcu drlgit det
t] n:{stx llsset iör istadkontrnartdet
ar derna r ackra iest, som r arit sådatr,
atr lite lrr kunde säga ti1l sig sjäh',
att mirrl knappasi lturtdc lta iirat
irettondagsaitoltctl 1)tittrc litt soln
sltctt deurta gåtrg.
Fcstcn ar-sli)ts däreftet' rnccl
garrrla, du
laudet.

"DLr

iria" oclt ett leve iör foster-

Åti'idabergs hemhygdsiörcnittg ltar
alltsä all heder av sin fcst, och publiken ko:nmcr säkeriigeu att uppskatta,
orn iörenirgen iramdeics, exempeh'is
till sornmaretr. på tt1'ti tlppträder som
iu st

a.r r a tt

gö1.

\latte r i iilna mattga siidalla dLrkiigir karl:rr som l(ijtrrarlt R:-tters.
irn

skar
Retl.

1(rclss/t,rel.sert och sektionssl!trelSnrulands-östergötluntls

st'rnu i

ltretslörbuttd tty Svensftc ttttgdoms'

fingen tör lll,gdeltttltur hade pä söndagseftennirldagen sammanträde å
Linköpings s1ott, dit de inbjudits av
kretsens hedersordiörande, grevinnan

l'rolle. Ett 20-tal personer hade komrnit tiilstädes, representerande skilda
orter inom de båda provinsertra, bl. a.
'l'ranås, .Tönköping, Nässjö och Kalrnar.
Sedan kaife intagits, hälsade grevin-

narr st5'relsetnedlemmarna välkomna
och iramiörde ett tack iör tlen ära
som r-isats henne genom hentres val
till lredersordförande i kretsen. Styrclscordföranden, kontorscheieu Elis
Kägdu, Tranås, iramförde dc uärvarandes tack till grevinnan och ntsågs
däreiter att leda sammanträdets förhaldlit.rgar. Till sekreierarc utsågs hr

A. R:'ddn, Tranås.

Först behandla«les progratnirågan

iör

kretsstämmall, som kommcr att
i Linköping dcn 15 och 16 tnars.
Ett av vcrkst. utskottet utarbetat programutkast bler,' eiter en kort diskushållas

Adel-

ftirst

iörouingens hedersordiörande, fri-

rl'Cligeu rncd tn1'ckct lir'!igt intressc

:ignar sig
tidL'tt.

liga

5{emby gden
sion

faststä111. Kretsstämman kom-

mer att öppnas lördagen det 15 mars
kl. 4 e. m. och förlägges till I. O. G.

f':s ordenshus. Klockan 5 samlas
olika hembygdskörer
sångarna
för en hembygdskontill repetition
sert, som äger rum i S:t Lars kyrkan samma dag kl. halv B e. m. Efter
denna samlas kretsstämmans deltagare till kamratligt samkväm å Arbetareföreningen, varvid förekommer
bI. a. sång och folkdanser. Söndagen
den 16 kl. 10 f. m. håller den nyvalda
kretsstyrelsen sitt konstituerande sam-

manträde. Kl.

I

ha folkdanslagen sin

kunna uppträda samlade

vid

större

iestligl,reter inom provinsen. Till
sångledare valdes nu musikdirektör

K.

Engkuist, Åtvidaberg, som med

tacksamhet mottager änmälningar om

anslutning frän befintliga körer. Vid
den förstnämnda konserten kommer
köriörbundet att utföra åtta nummer,
varefter de olika körerna var för sig
uppträda. Vidare hålles ett kort tal
av grevinnan Trolle.

Eiter cirkusfesten på söndagen hålles ett gemensamt samkväm iör kretsstämmans deltagare.
Åt grevinnan Trolle, hr W. Thu-

generalrepetition för den hembygdsiest, som kommer att äga rum i Cirkus kl. 5 e. m. En timma iörut samlas folkdansarna m. fl. å Borggården
och tåga därifrån i samlad trupp utiör Storgatan och vidare S:i Lars-

nell och red. E. Palm uppdrogs att
uise en lokalkommitt6 för att ordna

ut till Cirkus. Vid den stora

draga ät kretsstyrelsen att

gatan, Vasagatan och Platensgatan

iesten
kommer bl. a. iöredrag att hållas av
Sv. ungdomsringens ordförande börsdirektör Kurt Belfrage irån Stockholm. Vidare förekommer iolkdanser
och körsång samt eventuellt landsmälstolkning.

Vid

konserten

i S:t

Larskyrkan

komma ÖstergötlanCs hembygdskörer
att debutera i samlad trupp. Man

håller nämligen på

att

sammaniöra

provinsens hembygdskörer och andra blandade körer, som icke ha denna
beteckning, men dock karaktären av

hembygdskörer,

till ett

förbund, med
för att

inslag även från Småland,

med kongressen.
En diskussion uppstod om hur det

eventuella överskottet av konsertcn
och hembygdsiesten skulle användas.
Man enades om ett förslag att uppefter

kreisstämman fördela inkomsten sä,

att 20 proc. tilldelas de avdelningar
av förbundet som för kretsstämman
haft särskilda utgiiter och besvär, i
första rummet Linköpingsavdelningen,

varefter övriga delen av överskottet

skulle gå till kretsen i dess helhet.
Angäende verksamheten under det

kommande

året iörekommo en

del

överläggningar och beslut. I ändamål
att höja intresset för iolkdansrörelsen inom Småland och Östergötland

hade iöreslagits instruktionskurser,
en för vardera provinsen. Kurserna
skuile anordnas av Jordbrukarnas

unsdomsförbund (i Östergötland) och
Sv. landsbygdens ungdomsiörbund (i
Småland). Under diskussionen framhöIl ordiöranden att det gäller för
förbundet att söka vinna landsbygdens
befolknins för sin sak, varigenom först
dess syften kunde förverkligas. Det

uttalades önskemål att man skulle
kunna anordna sträckturnder genom
socknarna med instruktörer och spelmän, så att intresset för iolkdansen

mera efiektivt upplivades. Det

törskurserna vid lantmannaskolorna.
Verkställande utskottet skulle eiter
kretsstämman i LinköPing och med
hänsyn tagen till de önskemå1, sctn

nu uttalats, besluta i saken.
För att iå flertalet av Östergötlands
och Smälands spelmän och musikanter

med i arbetet och att ansluta sig tilt
kretsen hä1ler sektionsstyrelsen i da-

garna på att utsända cirkulär till
kantorer och lärare i bygderna iör
att dels utröna vilka iolkspelmän, sorn
iinnas och få uppsamlade gamla 1åtar och danser, som möjligen äro kvar'
Den framstående musikern Knut Oloi
Ekvall hade sänt styrelsen en hälsning, att han ämnade göra sitt bästa
i nyss angivna syfte.
Beträfiande sångsektionens arbete
upplystes, att nägra körer anmält-sig

villiga att ansluta sig till förbundet'
Ett utkast till stadgar förelåg. Man
hoppas så småningom få med hembygdskörer irån alla delar av provin-
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för Stockholm: Laadberg Å Wiogardt.

hela

var dock en kostnadsfråga och man
ville icke frångå tanken på instruk-

Vdare pr tel. Sö. 127 19

scu. Under disknssioneu

irarnhölls

även önskvärdheten av att ör'a även
den unisona särgen, och folkdanslagel
borde härvidlag gri i spetsen.
SlLrtligen diskutcrades frirgan om
lrcrnbygdsgärc'lar och ijr.er huvud
lrcmbygdsr,ård. Sarnarbete mcd hemslöjds-, hernbr.gcls- och rnusciföreningar skall etableras i grirligaste mån
och intresset för detL Samla b1.gdckulturel skulle liiggas folkdanslcCarna
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f emslöj dsolster oösom
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smide
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finns ott Iöpo eller beställo
ollt som beföoes i
ctt modcrnt
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Direktijr.

W. Carlstrijm i Åtlidabers redogiorcle
för hr.rr marr diir gått till v:iga iör ett
r iicka irtrcsset för fornliirnningar. Dct
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ir.amtidel, a.tt i Linköpins

kuuna bevaras er1 a\r de gamla "röda
gårdarna" och där lpprättas änrru en
iristad iör' .g:rmla kulturiörerril. Vidare rcdogjorde hr Kågdn iör flyttrringcu n1, Norra Vi gamla prästgärd
till Tranris ocJr apterande till hem-

bt,gdsgard. Som ett önskemå1 frarnhölls smä bl'gde.qårdar ocir ruseer i
r-arje sockcn, r'ilken tillika kLutde bli
ör.lirrgsplatser iör iolkclansarc, shngare oclr spelmän. \/idare betonadc
ordiöraudcu vikten ar- samarbete rred
musei-, hemslöjds- och hcmbt'gdsför-
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ctt varmt tack lill grevinnan Trolle för
visad gästfrihet och utbragte ett fl-r-ialdigt leve iör herue. Trll sist frarn-
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"Han gör ett gott intryck. . . . ."
tänker den unga damen. Därför får den unge mannen företräde framför

vanprydes av dålig hy.

sin

granne, vars yttre

Det personliga intrycket spelar en stor roll i det dagliga livet, i affärer, vid knytande av be-kantskaper,
vid strävandet att
god

vinna en
anställning. En frisk hy med dess prägel av hälsa och
kraft har Iika stor betydelse när det gäller en man som för damerna. Alla iinna på att äga en
sund hud och en oklanderlig hy.
Det yppersta medlet att vinna och bibehålla en frisk hy är att taga Elfströms SVAVELTJÄRTVÅL N:o I till sin daglige morgonkamrat. Den renar niimligen porerna fullständigt
från damm och smuts samt underlättar därigenom hudens ostörda verksamhet. Finnar, por-uikar etc. tager den bort på ett enkelt och naturligt sätt därigenom att den underlättar porernas uppgift att bortföra avsöndringarna från kärl och vävnader. I dess lödder ingå bl. a. tjära och svavel
wenne sedan urminnes tidei välkända hälsobringande hudmedel
och därigenom tillför den
-huden just de ämnen, vilka oskadliggöra allt, som kan genom retning
- vålla sjukliehet av olika
slag i huden.

Rena porer h udens hälsa.

Man må icke förbise att Elfströms SVAVEL-TJÄRhar inga nackdelar gemensamma med de
gamla, svarta cch obehagliga tjärtvålarna. Den är framställd enligt eo speciell tilloerhningsmetod och därigenom en
produkt, som erbjuder liha stort behag i sruiindningen som

TVÅL N:o I

oilken annan toalett-toål som helst.

Säljesöveralltälkr.
ll
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