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Nu stuttdar det virr och somnrar oclr rru höra
och rahatter arsas oclt planteras rncd blrtrnmor oclt
grörrt. I n:r 10 ar' "Hembl,gden" för fu 7923 beskrivor jag i rrirgra iii radr:r iör dig bl. ii. lrur rnan bör
ruppgrär'a rotkrlölar och fiirvara dem under r intcru, ocir
i n:r 2 för i ar, hur man planterar onr siru rurnsr,:ixier
och hur rnan skall ansa dem. Nu vill jag.qiva dig litr:t
r'äglcdning uti vilka blornmor dLr hör r,älja f ör att
smycka din täppa och ditt hem.
Vi Lrtgå naturligtvis iirån att du iir den l),ckligc irrrrehar-aren av ett litet henr, omkrirrg r,ilket du vill cöra
det så trevligt sorn rnöjligt, rrr.:rr du karrske inte har
råd att kosta pi några storl anläggningar och däriör
vill jac siva dig räsra goda riid och i största r'ähnenirg visa dig piL några av \'åra gamlzr iörnäma allrnogeväxter, r'ilka under senare åren börja åten:ppleva err
renässans säväl i srnåfolkcts täppor sonl i rikenrarrs
trädgårdsanläggningar. Det finnes irga blornmor sorn
sprida sådan hcmtrevnad omkrirrg sig sorn dessa, oclr
allra vackrast äro de omkring och rti allmogelrernnret,
tt'där ha de sin hemortsrätt.
De äro alla ilerfLriga och kommer igen iLr efter rir.
när du en gårg planterat denr. Du kan plartera dern i
grlrpper eller rabattcr, eller som iristirencie i gräsmattorna. På rabatterna böra de planteras oln varandra.
ernedan de blommal under oliku tidcr och clrr däriguurrrrr
har tillgång piL bloLnrnor undcr hela sonrmArcrl
Vi ha då stormhatten cllcr mnnkhaiten som den iilen
kallas (AconitLrm rapellus oclr Acoritr.rm varicgatrrnr).
l)en första med bliL blornmor, tlen irudra rnr:d blå oclr
vita. Planian b)ir omkrirg 75 crn. htig. I)el iöreCrlger f uktiga samt uågot skuggiga platsr:r, och liirnplr
sig äveu som friplantcrad i .gräsrnattor. I)err s. k. r it
tusenskön eller n1'sörten (Achilloa Ptarmica ft. p].) iir
on mlrcket gammal räxt. I)e lackra vita blornmorre
Iikna bellis. Ar-orr derrla trii's bzist på iuktiga ställctt
och blommar dfr sä gott som hclir solnmareu. Studertrre jlikan (Agrosstemrla. coronaria) rned gråludnzr blad
och t,ackra purpr-trröda blommor är ocksiL cn scclatt
länge bekant r'ärt. Den fordrar cr rnera torr oclt cj
sii rräringsrik iordmärr. Oxturtgarr (AnchLrsa italica) rir
cn hög, prt'dlis rabattr,äxt, mr:d vackra lrimmelshl:L
grLrpper

blommor. Lämpar sig är,en sonr iriståcnrle, r'ilkct ocksa
den vackra riddarspcrreu (l)elphiniLrm ht'brilurn) gör.
I)cn har stora. r'ackr:r blå blomuror och blir omkrirrg
80 cnr. hög. \'i ia ej hclicr glömma aklcjorua, sorl iör
sin skönhct och lättil kultrrr mäste iinnas i r arje täppa.

I)e variera mI'cket till både iärg och iorrn oclL blivl

rriistan aldrig konstanta genom frö. Den gan-rIa hederliga borstnejlikan (Dianthus barbatus) fär ej heller s1örnrras, den är odlad i trädcårdar secian flsra århundracien tillbaka r tidcn. Lika gamla irnor har säkcrt blontstcrlr nrn ([)iccntra spcctahilis), r.jlkcn iir alltför vril
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Iirird ir)r att behör'a rärmitre beskrivas. I)ert iordrnr
Iaitr jord oclr till crr r iss grail iLrktighot. Sarnrna jordiörhrillaldc iurdrar iii'err dc. r'ackra oclr irttressartlL
sllirdsliliornu (llis gcrnranica), samt dun gatila, allnriint
kzinda daslilien (Hemurocallis flava), rned ora:tgeg,,rla
liljeliknande hlornrnor. Nartliolcu (Hespclis rnatronalis)
iir ocks:1 en garnnral vzirt. är cu dcrr odlad scdan iler:r
irrlrurrdraden tillLaka i allrnoge:rs rriidgiirdar. lllorrrrrrer
i täta riolc.ttröda klasar och eir rnt-ckei liillLrktzrnde; crr
t.pperlig pr1'dnadsr'äxt iör rahlttcr. iir cj pa rrrinstrL
yis ömtålig och blir omkrirg 75-101) crr. hiig. Utav riktrL
liijor ha vi särskilt tr'å håirliga urter. den gula tigerliljau (Liliunl bulbifcrum) och den ännir r ackrarc r ita
hrudliljan (Lilium candidLrm), som iriLn sira stora diLrpl
kalkar sprider en irngcuäm doit. I)err serrare fordrar
cn mera sk:,ddad och varm \'äxtplats. Dc vackra Iupirerra (Lupiuus polt,phl'llLrs) rnåstc också finttas i varje
tiippa. Sorn mittblommor iiro dessa ocksä rnvckct 1-tnp1iga. Kattostcrr (Mah a rnoschata) med rosaiärgade
hlonrrnor oclL varictete:r Alba med vita blomrnol atl ättdcs ockszi rred iörde1 såsorn friståcnde. Särskilt vill
jag dock irirrnhälla dc garnla. hondpionerta (Pzeonia ofiicinalis). sorn rned sina siora praktiulla blornmor vet'kligen irller sitt kall i täppan. tJtav luktpioncr (Paeorria
albiflora) iirns en hcl del olika sorter i snart sagt alla
iiirgcr. ar- r'ilka er de1 :iro rrI'cket vackra och I ällLtkiarrde. Dc iordra alla diup oclr rtäringsrik jord salnt oj
iör torrt. Säpörten (Seporrariir oificiralis) bör cj hcller
förgätas, ist'rtncrhct dcrt Incd dLrhbla blornrnor. Orrldliset (Solida.go asp,:ra) är nrl'ckct vackurt uted sina
stora gLrlil r ippiorrrlL:le blornrnor. l:ri itttnatt i'äxt ttreil
rurl cket r ackra r ita blurnr ippor är brtrdspirart (Spirat
ArLrucLrs). r'ilkort trir-s bäst på rr:i.qot heskr:ggacle ståillcrr
igocl oclr riiringsrik jorcl. En rned slimtlta iorclrilgar
pu r'ärtplats iir tirt.qshrtllctt eller daldocknn ('l'rollirrs
europaLrs). I)urt har gula r:istar klotrLruda hlomtttor
och här'dar nr1'cket r äl

sir

plats

i

t:ippan.

Dctta är en del utar r'åra äldsta och vackraste allmogeliixter. Dc latirrsk:r ttatilttctl äro Lttsatta itt:rttt p:trentes, dtr allmogurrarnncn skiljer sig mt'cket i clo oliklr
landskapcn. I)et karr iir e rt vara utav r' ikt f ör att rnatr
skall izr den rätta sortcn, diL det a\: cn llcl clel art:r
iirnrs flera olika lrt'brider'.
Jag lill ziven niimna rägra rn]'ckct garnla alltnogcriirter r-ned oattsenliga blommor, ntott mcd starkt doitande stjälkar oclr blad, varför cn dcl utar- dessrt artor
ii)rr anr'ändes rrl'cket i iolktnedicirtcrt.
Dot är lLrktsali ian eller k1'rkkr:-ddlrr ('l'arlaccturu
halsamita) mcd m]-cket starkt doitandc blad. Malörtert
(Arthernisia absilthiLrrn) rnr:d firrkrusigt grågrörtt

Lrlacl-

vork oclr stark doft. Salvia ellor salivia (Sah'ia oificinalis) nrcd vackcrt iärgade blad. Fordrar torr växtpluts rned slnclhlardiL<I jord, för att bladcn hiittrc sklll
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hibehälla sin uugdorrrliga kolorit. Kön'eln (Mt'rrhis
odorata) blir ör'er en meter hög och har stora flera
gånger parbladigt delade blad och srnå vita blommor i
stora flockar. Växten har en arornatisk lukt och söt
smak. Ibland dessa kan man är-en räkna kattrrl'ntan
(Nepeta Älussini) med grågröna blad och himmelsblä
blornmor. Den blir knappasi 30 cm. hög och är därjör
rnvcket lämplig som iniattningsi'ärt.
Men du får ej heller förglömma sippoma i din täppe.
I)ossa srnå r'årbud, som rncd sina Ieende blornnror vill
rncddela oss när I åren uir kornmen. BIäsippan (Atrorurorrr: hepatica) älskar clel lurnmiga lLrrrrlen, cliL riisippr:r
(Artcmorc uenrorosa) däremot iöredrager detr frrktiga
iinge:r. Och trär sipporua ltlornmat ör.er, r'idtagcr strlllir rn (lrrintr-rla leris), dert vauliga sr etrska r arblonr-
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rlr.ur. Mcn dct finus ävcn eu dcl trädgärdsionnor utirv
dem, som rned något rrera omr,årdnad bliva ml,cket
vackra. \,'ad som du e j heller f är glörnma är den
gamla kroll-liljarr (I-ilium martagon). Denna utomordentligt vackra lilia, och som också sä r,ä1 stämnter:
ör'erens nred derr iria naturen.
På dcn äldsta stugan med torviaket får' ej heller taklöken (Sempervivunr tectorum) fattas. Namnet bet5'-

dcr stärdigt grörr, och har drr en gång planterat derr,
så hreder dcn Lrt sig själr ner och rner. I)e srnä vackra
hladrosetterra bibehälla också alltid sin gröna färs.
I)Lr karr iiven tnanga gänger lt.ckas på taket mcd den
Iilla kLrugs:irrgsliljan (Fritillarja nrcleagris), som rnocl
sinu r aukurr iärcadc hkrrnnror iLlltid spridcr gliidje orn-

lirinc

si,i.

VINBLAD VON VALTER BERÄTTAR OM HÄLSING,
LAND OCH DESS INNEBYGGARE I FORNTID OCH NUTID
FRED.

\iår prulins. Hiilsirrglarrd. tir iunnad av urkraitign.
rr:iktiga skapalehiinder. Det:ir ert härligt bcrglaucl.
llcrgen utl)rcda sig irau dctr lorska ijällr:'ggerr, Kölerr,
och sa srnliringour siiitka de sig nrot Iiustlandet i,id Bottrtiska vikel. Niistan ilver allt är'o de heklädda ar. barrskog. lIär'och där sel rnal dock eu och arruatr ljusat'u
fläck, det :ir lör,skog. Ä'lellan bcrgslri)jderna slirrgru sig
dc talrika dalgängarna. Strutrloru iiro dcssa sä ltoptriingda. att den genornbrLrsaldu iih'err urcd kn..rpp rriid
konunr:r franr p:i sin iiircl mot Iravci. Pir arrdra srlillcn
r idga dalanrc sig till stiirrc sl:ittcr', solr lrcgriirrsrs ir\
cle blan:rncle hergcrr. I)c str)rrc dulurrtr uthlcdu si,r- i
i olikir riktnilgar SirlulCa bildas ctt
lackeri rirrrurr ar berg oclt dalgrlrrgar'. I)er hcla liknardc ett r':ildigt ltar'. solt ctr or kau sati i uppror oclr
\ irrs \ aror plötsligt stchtat. Stigcr rnan l1u lrpp pu
tuirtclrc tlalgirngar

rirgon av dessa hergshöider, sa uthredcr sig crr tavla av
clcrr rnest storslagna skönhet. Väljer nrau toppetr ar'
lilacks:is, p,t gränse11 mcllau I)r:lsbo oclr f'orssa
diiriirärt man kan med blotta öcat se nio mil ,it alla-häll
da har'r.nzur or del trrcst fraltperandc rrtsikt. marr ka:r
tlink:r sig. Går ruarr rrpp lrir )r1'r'klter.qet i il0rssjö c[]er
l-lvilseu pa gr;inscn mot tlasscla, då njuter marr el' utsiktcn pa sAmmu gårrg rnan frilr,äliLs i»'er att pä bc::sots topp finrra r:n siij rned cn tnirleriskt belägetr fiibodr all vid si:r erra strand, kalllLd Fagerriisvallel.
LLrrirscn. )iipasul. HiigtLrppel, Srartbokliut, Oiicl,"r'get, (lacken och Ljusi'al)lrattcrr, känrra ctt flertal turistcr tjll. mcr Yalirshcrget i I)elsbo och,lärnr,:illklint i

slillnrir

gLrdonrliga socker:

Ita de ntildrc reda

pti.

Dclsbo är Hailsirrglarlds pärla I Dct :ir I llina ö j{(,tl
cierr r ackraste pletscl i r ärlden. I), jag \ xr tro arr
garnrnal fick jag ii)lja rrrin.r föräldrar till H:rce:i i l)clsbo
för att lrä1sa pri rnin iariar. I)ct lar crr lördag, ocir
söttdage:r därpå t,ar det storltröllop, oclt iitlru i dlg ser
!ilg dct grlnlra ridande lrrudtåcet rned spe'lrrriltrlen i
tetcn, iörridare, brLrdpar och gri.itcr till hiist.

.lag miurres även

lin dag

ctt altuat tilliälle från rnin barrrdour.

samlade sig pä kull:n vid Störnne ett ilertal at
hefåil och menige, sorn varit i krig. Aldrig slömrnel jas
derr tavlarr. Den gär ej att beskriva. FriLn kullens topp
sag rnan ut ö\,er dc hänförande bl'gderna, dcn trollska,
sägenornspunna Dclleri, de buktande ltlä bergslinjernit vid
horisortterr, Irär och där en sjtj oller tjärn, ctr silr,erblank
å ellcr hiick, .granna hondbyar, vita björkdLrugar ocll grir.
eller röda stugol sorn k1ättr at lrpp ]rå strändenra. Mcd
0tt ord. iiran krrllen kan marr skåda icke blott Delsbo i
sirr lrelhet utntr äi'en 1ångt utotn dess gränser. Här pt_j

dcrulL krllc var dct som ell gärrg i tiden dcu norske
kLrrgusonen. Hälsirrg Candalisson, jtiurte sitra bröder och

en sl:insando stab av hildmän ocll kvinllor, stannadc i
sluret ar' 840-talet, dä de ilyktat undan Hah'dan Svarto.
Hälsing satt pa sirl \ ita gudbrandsdalare, och hela harrs
svit rcd plL Ipperliga hästar. De gamle veteranerra.
sorTl derr ornnännda aftoncn voro samladc, utgiordr:
ziven en irlponerande grupp i den sköna rallicn. Dr:
stodo vid sitt livs solnedgålg, och därför ville de samfällt sc err solnedgång frän den vackraste plats, sorn dc
k:irrrpat och blött iör. Marr såg tapperhetsrnedaljer: oclr
rrtrrriirkelseicckcn på dc gruinado krigartrcs bröst. Err
hijll ett kolt tal till Oaudalfcrnas rniurre samt trpprlik-

nudc alla storrnän sorn utgirtt frå:r delsbolrerrr, r,ilka
voro dcssa Gandaliers ättlingar allt iniill derrrra das.
.1as vill ärcn tillägga. att det vur friur det norska kurrgaiijljets Il,sandc dräkter, sotr deu vackra dclsbodriikton
ruppkorr.

Något ör'er 100 år iöre Hälsilgs inilyttandc till I)clslttr
lratic åtskillig:t uorska lrtjvdingar lred farniljcr lrit i:rfli itat och slagit red sirra bopålar. 'fill Dclsho lrade
i[r'en kornrnit e:t flclial skottur, t]'skar, finnar ocll
valloner rn. fl. ir'ämlirrgar. l)ct var ett hiirlist fo1k, sorn
rtted gatrdalierrn irrfll,ffni.lc i Delsbo, gerom kraftcu arsirr okuvliga järrrvilja ii)tt att hiirska och rned iörakt ftir
r eklislret och träldorx. I)e ku:rdc biide kiiurpa och bc-
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falla, voro skickliga i jordbruk, i slöjd, linets och ullens
förädlins. Genom den uppblandning, som sedermera
uppkom genonr skottar, tyskar, fransmän, finnar oclr
valloner, blev det en sammanblandning av de biista folkstammar man kan tänka sig, och det till största n:,tta
iör en ras både till kropp och sjä1.
Hälsirrgland var bebott redan pä Moscs dagar, «let
vittna de målga fornfytrden om. Den ena iolkstammcn
efter den andra tog ledningen tills de omnärnnda Hälsiugarna kommo. De blevo de härskande, allt intill
denna dag. Som befolkningen haft hövdingablod i siua
ådror, ha de varit mindre iämpliga till tjänare. Hälsingens forna idrottsliv var även i hög grad betecknande. De storartade idrottsfesterna på Dombcrget i
Forssa och på Lekarvallen samt andra ställen visa, att
de besutto samma egenskaper som furstar och hö.cadel i de större kulturländerna. Deras aktning för

var mycket stor; trohet ocfi pliktuppft,llelsc
äro är,en av naturen i allmänhet hälsingens egenskaper.
Se på I-iesna! Iill sista man stridde där en bataljou.
Hällre än att giva sig kämpade dert rnot 8 jriska ryska
regementen och skulle just till att taga vinsteu, då nrarriallet började. Där stupade kapten Johan vorr Schwartz,
soldatsonen, som började som vallpojke på Lillvallen i
Delsbo, mell som pir några år genom krigiska bragder
blev kapten och chef för Arbrå kompani och adlacl a.r'
kvinnan

Karl XII

sjä1r,.

Cå upp i officersmässerr på I. 14 och se pir <Ien hjälnr
som Jou Andersson i M1,1n, Delsbo, bar i Polen och
Il,skland och då du hört berättelsen orn hLrr han tävlade och vann sin brud på Lekarvallerr i Forssa, clå
föres tankcn åter på medeltidens torn6rspel. En säll-

H

E

MBYGD
rAL AV

lade den en oförgänglig insats i kulturens iriirnjande.
On li se piL världshistorien, får man se, att söner
efter slalinnor suart bliva mogna för trälclom, hade <Ie
ock de allra biista fädcr. Där hustrun är likställd rne«l
lrannen, nppstå frihetsälskaude, friska och mäktiga ri-

kcu.

Riddartiden ansåg kvinnan hederlis, däriör var
det. Den betraktade hcnne såsom det
högsta pris en man någotrsirr kunde vinna genom mo<J,
strider, försakelse och ansträngningar i såvät krig som
fred. Därför visade hon sig är,en i allo r,ärdig att blira

hon och blev

ett sådant pris.
Hälsingens tingslekar motsvarade riddarspelen, och
i ijol firade vi 600 års minnet efter en av cle största

idrottsfester sorn stått i vår pro1,ins, då biskop Olov ilen
i'ise utdelade prisen, oc)r första priset utgjordes av sockncns rikaste och vackrastc flicka, Culli de:r fagra.
Hzilsinganre r-oro med på mångialdisa r-ikingatirg. De
hernsökte mirrga irämmande Iänder, såsom de anglo-

sariska rikcna, Färöarna och Frankrike. Paris' plundring voro de med om flera gånger" Spanien och ltalien hemsöktes. I Ryssland inträngde de djupt och på
de ryska floderna togo de sig fram tili Konstantinopel.
Från irämmande länder hentförde virra vikingar de
vackraste kvinnor, detta till nytta för rasens förädling,

tt,

härigenom kom vår vackra provins att i rikt mätt
äga ovanligt starka oclr modiga män samt kvinnor vida
prisade för sin skönhet och dygd.

SKÄNS

ERNST GRANHAA'IMAR VID UNGDOMSFESTEN

Vad månde det vara för en anda, som går igenorn
för närvarande, och som har tagit sig
uttryck i hemb:,gdsrörelse och hembygdsvärd? yad är
det som driver oss, att tillsammans arbeta för dessa
saker, bilda föreningar, samfund och förbund? Vart är
det som driver oss att med intresse betrakta de gamla
kära minnena från fars och fariars, mors och mormors
dagar? Vad är det som driver oss att sk5rddn yiln
gamla kultur- och naturminnesmärken, våra nrnstenar,
stenåldersgravar, våra gamla tempel och deras cgenartade kultur? Vad är det månne, sorn driver oss att
rur gamla kistor och gömmor söka reda på gamla plagg
efter sockendräkter och bära dem i nuvarande tid? Vi
forska eiter Samla lekar, dansar och melorlier, vi söka
Sveriges folk

efter gamla sägner och berättelser, och vi försöka väcka
det gamla traditionsburna till liv, till levanrle verklighet.
Vad tror Ni, kära åhörare, det är, som clriver pä clen
sakcn, och sour gripcr om virra hj:irtau ntccl ctt så kraf-

tigt srepp?

sam händelse är ock den, att de starkasrc karlar sour
trampade Mohed under min tjänstetid r-oro enligt efteriorskningar hans och hans hustrus eiterkommande.
Riddartiden satte kvinnoidealet höst. Därigenonr irr-
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Ar dct lnå:ure en modenl rörelse. en tidsnl'ck, eller är
det blott ett kranipaktigt iörsök, för nöjets och förströelsens skull? En lärt hris. sorn snart går över, eller en
bris sorn bebådar -storm?
Jag tror att det är djupa ost'nliga makter, som rned
krait bcarbeta oss. Det är hemb5,gdens anda sorn talar, talar rned sin djLrpa röst till Sveriges iolk, manande,
kallande, i'iickande. Vi känna även att vi stå inför en
It]' tid eiter den tid, som vi rxed fasa och förskräckelse
till viss del lagt bakom oss. Vi se dagligen hur r,åldets
rnakt trarnpar ned allt kärt och dyrbart, hur människorna

ha gått ifrån sig själva och ifrån naturcn och vi se
rart detta har ledit. Vi se rned nl,vakna ögon på den
moderna tidens resultat, och vi vilja helst, som vid eu
rrorgonslummer, «lraga täcket ör,er hur.udet igen och
inbilla oss att det blott är en mardröm. Vi ha fått nos,
t'i ha börjat bliva botadc för r,årt ofrjrstiLnd och virr

I iidrrjukhet inför viLra stora mirrvilia vi inågon män rätta våra missgrepp, och dct

Itiigfärdsgalcnskap.
rre:r
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i denna, nu så r'anliga hernbygdsrörelsc och hembygdsforskning.
Här ligger kärleken till hem och hembygd som den
starka grunden till detta; den drivande hågen och kraftcn går från denna, och på tletuttt gruntl skall vårt folk
i by och bygd timra en n5, byggnad; en bvggrrad sirledes på gammal välkänd säker grund.
tager sig uttryck

Det är av största betydsl5s att vi få upp ögoneu och
öronen, så att denna rörelse och denna str:i.",an ej hanrnar i misskredit, eller blir behandlad i missriktad strii-

van och oförstånd, inför värdena, sorn vi önska svssla
rned. Vi få noga se tilt, att alla mä bibringas iör'st:iclsen
för det vi sträva och intressera oss för, nren p:r sanllna
gång noga se till att icke hernbl'gdsrörelsert blott 1)li1'
torr vetenskap och att den btott får lcva irrom r:rr viss
kategori, som några få utvalda

iå

anse som sin rnirnt-

polrätt.
Hemb5,gden är allas var egerrdom. är'en ,rrn vr si i-.1
en tumsbredd jord. Det kan larl e,{encio:nligt i ics:a
tider, dä personlig frihet börjar iå sa liicn plais. Dct
kan låta egendomligt om vi rärka Da de iall av råtrs1öst
Eodt5rgle, som vi under scnasrc riden iårr se och ]löra
talas orr. då srnibrukarrl bli \ räkta. deras hästar oclr
kor tagna i mät iör småskulder. som inte ens räckte

till drickspeugarna lid en bolagsmiddag, Arrenden
höjas, och oskäliga pris sättes på smä hemman, som
odlats och bearbetats till iörkovrarr, generation efter
generation. Och hur den frie bonden i r,årt land rnåste
konkurrera med utlandet vid iörsäljningell av sina produkter, för att kunna vara landet och hcrrbygdcns rot
och styrka, och för att kunna leva och hålla sitt hemman i hög kultur, som värdig iri svensk bonde. Detta
och mycket mera till gör att alla inte kunna fatta begreppet hembr.gdskänsltr i dess rätta bemärkelse.
De större sarnlrällenas hJ'reskasernskultur, med sina
hl'rda hern, som små iack i stora hr.llor, är

en

",ä1hem
bland rtuvarande tids störsia tråkigheter, och där
jordmån
och lerklig hcmbygdskänsla aldrig kan få
och
sla rot. Däriör kan aldrig en bygdens son eller dotter
leva med helt liv i dessa s. k. hem. När nyhetens behag är över, då kommer iängtan hemåt med dubbel
kraft; det naturliga behovet, av att åter få bli plante-

rad

i rätt jordmån, tagcr ut sin rätt, men då kommer
i större, mäktigare styrka än marr

lrembl-gdskäns1an
anar.

\/i rnåste vårda vår hembygd, så att alla få äga hetnbt-gdskänslan, att var och en känner att detta är nrin
bt'gd, denna bygd av skog och sjö, av irker och äng,
sol, luit och ljus. I den bygd där man är acklirnatiserad, där känna vi igen oss och där få vi järnvikt i

al

sinnet, där ha vi våra små minnen av allt möjligt. Där
känrra vi på var sin plats igen de stättor och stenar
vi som barn hoppat över, diir blomrna ännu de gamla
kända smultronställena på hugget cller i dikesrenen och

där ha vi rot och samhörighet.
Den hembygdsvård, som hitintills har bedrivits, har
varit reut akadernisk och ej stått i samband med det
ler.ande livet runt om. Det har blott varit museiverksar.nhet för samlandet av kulturskirtter, som katalogisc-
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rats oclr lroppackats och det har blivit för torr lr:tertsl<ap. Vi ha rnöjligcn vid nägot tillfälle med ctt 110c1lirtande leende betraktat dessa samlade saker, utan att
iörstå ctt uTls av dess värde. Vi ha blott eftcr varjc

hlivit mer och mer modenra.
I)cn erskilda individen har ej hait rnöjlighet att kunna
verka, trots ett lidelseiullt intresse för hcmbr.gden, pii
grund av att han ej har lraft den nödiga utbildnirrgcn i
etrrograiiskt. arkeologiskt och kulturollt avsec:rde. Hau
har kanske bjLrdit tilt, men gjort en missriktad gärrrins
i sitt lit. Ha li e j sctt hur cr1 massa unga ha f örsökt sig pl att "tota" till s. k. nationaldräkter, utarr att
ha dct ringaste bcgrepp orn bl'gdedräktcrra-s betl'delse
för srnrr olika socknar cller häradcr. tlur oäkta plass
ha bLlrits oc)r eiterapats. Huru gamla härliga låtar i
rn,.l1[ blitit iörlandladc till slagdängor i handklaverens
dlrskrlor. Detta är blott rla slnä aut],danden till allt
der. som rivits ned av missriktat intresse. Så har ocksii
okunnigheten spelat en stor roll vid förstörandct av
hemb]'gdens heliga skatter. T. cx. vid ryodling och plamuseibesi)k

neringar ha rnånga gamla gravar plundrats. Sten- eller
lerurnor av mångtusenärig dato ha krossats urrder spaden, för att man skulle se cftcr om dct var guld i dcm,
och många runstenar ligga sorn iörstugr-rstenar ellcr:
landsr'ägsbroar, på vilka nu vackra s'lingror och rnnor
äro bortnötta, vilka annars kunnat tala om bl,gdens
fornhistoria och dess innebyggare. N:,a krokanliknandc
k5'rkor b5,ggas, fast bl,gdeus gamla airc\rördiga terrpcl
kunde pietetsfullt restaureras och irnvärrdas; de få i
många

iall stå som ödekvrkor oller mzigasin för

allt

möjligt bråte.
Tusendc sädana saker kunna uppräknas, och därför
säller det att r,äcka hågen och odla deu nrr uppvakrattde )rcnh1-sdskänslan så, att marr ur denna kau skapa
en iör b5' och br.gd verkligt gagnande r,ård, i alla al'seenden. Att bl'gdens enkle son och dottor rrrå få r,ara
rned och ej ställas utom, och att var och en må bibringas
kuuskap om sin bt'gd och om dcss vård, eller rättarc
sagt sk:'dd.
Många täuka ej .sri lånst ollcr sri djupt, att de frirstå
fatta vad en sådan hsmllygdsvård betyder iör det landskap cller det Iän vi bebo. I förbisående vill jag dri
passa på och omnämna den fåten sorn gjordcs när dc
ganla landskapsgränserna blevo ärrdrade till länsgriinscr. Detta var i flera fall nödvändigt mcd härrsyn till
rnarknadsplatscr, tingssäten o. s. v., men det stärkto ej
hembj'gdskänslan att t. ex. \/ara sörurliinning oclr
tr ingas tillhöra ett annat landskaps län.

I)et finnes tusende saker som invcrka på clenna henrbl-gdskiinsla och det är med alla dessa små tusende saker, som vi behålla denna hem- och hembygdskänsla
och som stärker densamma. Hur ha inte seuare tiders
rnänniskor på alla tänkbara sätt försökt att genorn utländska namn och benämningar, i många fall helt r"rtrotat traktens och bygdens egcnartade karaktär. I en dc1

fall ha vi i vår utlandskurtis oclr virr dutrhrt .glörrt
vårt spräk och vår ful,gdedialekt och blandat upp språket mcd uttrr:ck och fånighcter, vilka I'i i mirnga fall
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inte sjäh.,a hegripa, lrclr sont vi tr-o vara iina iör.att
de rerka utlätrdska.
.Ia, allt detta skulle I'ara rrateriitl att tala orn ioiitrdlighr:t. \'ar och e:r kal i sil lnåu och cftcr sin iörmäga
bidraga till att iä b: gden irtt bibehålla sirr ursr etrska
pr:igel oclr ski'dda den frjr art hliva fransk ellcr elgelskamerikalrsk. Detta inte blott på landshj,gden utan gäller
likar:il iör stad som för landshl,gd.

Vi skola hjrilpas at att i enighet och r ilnskap och i
för ett iilskat fosterland irterigcn
räckn till lir det sont folket har Iagt bort och som jus
skullc till slrrt vilja innefatta i följande ord, utsagda ur.
LIl skuld i Sverrskfirrlurrd.
"Dr:t iir stLrgal nted dotr gliinsantle panulcn, nrc<1 fat1r1'llorrru oclr ltijgsiilgarna, lr0d ranornas ll,sande rött
tttot sringlinncts skinandc r,jtt
crr dikt i form. crr fest
i fiilg. glarserr av sol ör'er vardagens lremvaua st,sslor.
gernerrsarnltetskänsla

H

E

M

B

Y

"[)et var dans bori ir,ägen pir'lijrdagsnatton,
ör'er rrejderr gick låten av spelet och skratten,
det r nr "tio", det r ar "hopp", det var "hcj".
Sri börjar en av Frödings dikter, där den berörncle
skaldens hembvgdskärrsla på ett utomordentligt sätt
c-ijr si.q nrärkhar. Vilka skarpa kontraster mcllan dcll
LrrgrJotn som pa Frödilgs tid sarnlacles ir.ägskälet i
dc liLrsa sor-nnmrkr iillartuL ellcr ltc piL ilrrgcn undor

Dct är'brLrdcfärdens prakt, glimmalde soln on sagosJ.rl
i rnorgonsolen, buren p:i snabba hjul genorn sotnmarcns
fiilt förbi lador och logar, ilande irarn eiter srråkaruas

vin,

ctsandc, berusarrde, med sorglösa .gäster ör'er
sch:isaruirs brokiga d1'ror och lxed deu fl1'errde rrirrutcns
glridjc i blicken. Och så är det lördagskr ållcns dans
rned spelnlannen piL broriickct detta trolska och oLltsägbara diL tankarna glida hän solr skurn på iilvons vlLt-

tett oclt skvtnttittgens mlfstik liigrar sig ör'cr bl'gdetr
ijvcr snårcn. En livssyn, ctt livsiuncltåll av den hZirligasto l)eskaffenhct, som äunu kunde so tillvxron bestätrkt

tned roscrdirgg och rnorgoltskitnlll0r."
Alri \i taga rara pti dettu, mi'r r i tuga r itra pii trrirrrr-

rua iör att I r:rka iijr dr:tta oLrtsligbara ltärlisa oclt
iiir urr stund att vi Itöra till ctt s'lilkto soLu
aldrats. e rr rniirskligher sotn tnirrdat sitra ideal. Må det
iittnu beskiirils oss sunt tiders harn att lrörtr suset lLr,
te

glörurniL

friderts oulr hemhlsdc.trs arrcll.

D

G

S

L

V

hängbjörkarnas grenar -- oclt den ungdom, som i r.ilr
rxoderna tid samlas i rökfyllda danssaionger, där ungclomen, i så moderna dräkter sorn rnöjligt, svä\,ar frarn
efter ett "jazzbands" skrällande torrer. Säkclt gijr varjc
litcr-r jazzgosse och jazzflicka här den itrvändningeu, att

\'äsentlig skillnad på den tid som Fröding
och virr, "då visste nratr naturligtrris iugetrtirrg
anrlat onr", "och d11 r'ar danssalongcrnas håirliga rl.ttrriska jazznrusik inte uppiunnon", "och dlr fick dom jLr

det zir
lcr.dc

()deshögs L'olkcirnslag.

i

e11
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naturligtvis låta sig nöja med 'r,ad den tiden bjöd. Man
ska väl följa med sin tid". Ja, så resonera de ilesta
Lrngdomar rär våra fäders nöjeskultur kommer pä tal.

Ungdomens nö jesliv tycks i vår tid ha nått sin kr.rlnren, och ändä tycks man ej vara riktigt belåten, trots

atl lnan "slukar" varje äventyrsfilm på biografer oclr
jazzar sä att man tappar andarr. Det är just'i dessa
nöjesraseriets dagar som varje ansvarskännande miirrrriska hör dra sitt strå till stacken för att höja vår
nöjeskultur till ett högre plan och lecla ungdomen in på
nl.a banor. Vi hoppas dock att denna på hotellkultrrr
nrättade tid nu nått sin höjdpunkt, och att den tid r,i
.eä till mötes må1te bli revolutionerande i iråga orn r.årt
rröjesliv. Otr vi ger akt på det pulserande livet, -så skall
\,i snart se vad "klockan är slagen".
Ör'eralli börjar
- mot
derr nl,a tidens u:rgdom vakna till kamp
derrniL iijrr räugda hotellkultr-rr, i det tral Iitc varstarrs ute i bt'gclcrna börjat återuppliva r,åra vackra iolkdauscr och
lekar. Här nere i Östergötlatrd iinns det suarr ctt iolkdanslag på varje större plats. Olansrreucie glada u:i:{domar tillhöra Ödeshöss dansiag. som hildad;s hösrc:l
1922. Det r':rr den för iolkdanser: så r'lr;nr ir;rresserade Walter 'l'hunell iran Linköpi:tg. soru läinnda hösr
lj'ckades intressera lagra ulgdornar. som allr sedan dcss
flitigt ör'ar sig i konster:. I isserligel gick det litct
"skralt" i hör-iar:. itrer. dessa ungdornar hade tl-dligeu
iöresatr sig ari cj släppa taget. och iöljden blev att laget
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är fullt

karnpdugligi och lrar redan haft uppvisuing
allmänheten flera gånger sår,ä[ i Ödeshög sorn i augränsande samhällen. Det är att hoppas att dessa ungdomar ej mä avvika fråu den inslagna banan, utan göra
allt vad sorn göras kan iör att bära bygdekultLrrerrs fana
högt. Det kan ju påpekas att utvecklingen åt der irsvf-

rrLr

iör

tade hållet går sakta. men trots altt framåt, Vi ha i
alla iall iyllt r'år uppgiit, även om vi ej varit lner älr cn
länk i denna utvecklingskedja: det är till iramtidens
ungdom som vi ställer r'ärt hopp, till den tids ungdont
som glömt jazz-salongerna och åter samlas till lek på
eirtgen vid iiolens snf itande låtar, i den ljusa nordiskl
sommarnarten. \arom är'en Fröding skriver:

"Oi'er it gdu;r låg tin<.lrandc srjäntfag0r nattcn,
det 1åg -gliln:ande sken ör'er skr alpande vatterr

i

dcn lörskogsbekransade sjön;

det kom doit iirän klör'ern på blommaldo vallar
och irån kådisa kottar pä granar och tallar
som beskuggade kullarnas krön."

lIåttc

denua tid snart komrna då ett :,ugre släkte Lor
vackra iädernesland, som iörstår älska sitt laucl
och r'årda sin bvgd.'

I r'årt

Ödeshög den 14 rnars 1924.
I1

ult,ur Arrtlc rssotr.

Gn uördilt
Jor Sembqgden 0u p
Öoer fottigdom ocb sorger,
öner slit ocf slöp ocf iömmer
breder oårens nott borm!örteligt sitt

Tottcn

flDr.

liuset brqter

dol -

T[otten strinler stillo löngton,

!il.*om sooen börior sjudo.
går mitt ungo blod i rögor,
ocf min löngton stiger dit jog ictu uer

pö tätto uingar,

from i

öster

drömmor'ns oårnott den

-

for

sPridit

till

sitt

6tillo. solto oislor ninden,
lilt en tör oo onderöster'.

for ro osb doft som stömmsr
sinnet lritt trots fottigdomens of
den

litt en ölermon,

Jlilsson=Zonndr.

men

Sort

i

qster

frifet börten slår solut'

med boior, snuts or:f mögel,

from rned lius

-

som plöjer.

ger jog möngo tlrsto frögor
till en oår som nppgf oild beirultsomfet.

till

oorie smngo,

låt din fordomsbullo triros

i

ett böll

Då for du uöl lroft ott uögo
ott på Pgno oingor flqgo,
t0 en frigiord siäl sloll finno liuete

rnål!
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ut.
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Här

nedan följer nu en särskild, alltid stående avd. inom ,>Hembygden> för Småland-östgötakretsen vars första spalter
härmed presenteras. Alla som önska bidra Iill dessa spalters fyllande med notiser, bilder och referat, kan insända dessa
till kretsens sekr. år. ALFR. RyDEM IRZN.4S, som redigerar sidan ocfr sköfer korrespondensen med red. iSfockholm.
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TVENNE LYCKADE HEM,
BYGDSDAGAR I LINKÖ,
PING
EN GLANSFULL FEST, FULLTALIGT

AUDITORIUM

Smålands-Östergötlands kretsför-

buncis

av Svenska

håll,

att

iolkminnena iörsvinna så fort, att det är hög tid att
vi taga vara pä dem, innan de gå helt
förlorade samt uttrS,ckte iörhoppning
om att vinna Ungdomsringens stöd för
ett allmänt insamUngsarbete av folkminnen. Förslagssiällaren meddelade

Kullander, Norrköping, posttjänsteman

även att docenten vid Lunds universi-

Martin Ericson, Motala, ingenjör Carl

framhö11,

ungdomsringen
stämma blcv ett par givande och värdiga hembygdsdagar. Sångarringarnas och iolkdansarnas offentliga framträdande blevo, den ena elt musika-

tet C. W. von Sydotv iörklarat sig
villis att hålla en tre dagars kurs.

lisk högtidsstund rned iolkvisor.

Östergötland

och

Efter en stunds diskussion hänsköts
saken till hembygdssektionen för

den andra en vacker bygdefost med
dans, folklåtar och tal för hembl,gden.

pr

kretsstämma, varvid ombud

för

På lördagen höll förbundet sin
för ett
20-tal föreningar närvoro. Deltagarla hälsades välkomna av kretsförbundr:ts ordf. kontorschefen Kåsdn, Tranås. Styrelse- och revisionsbcrättelserna godkändes och ansvars-

frihet beviljades. Av bcrättelserna
framgick, att förbundet räknar 512
medlemmar. Inkomster och utgifter
ha balanserat på 995 kr. med behållning av 135 kronor.
Förbundets arbetsprogram behandlades i en diskussion, varunder fram-

hölls önskvärdheten av ett intimt

samarbete med sångkörer, hemf5rgd5-,
musei- och hemslöjdsföreningar inom
Östergötland och Srnålan11, och konstaterades, att det samarbete, som rcdan kommit till ständ, visat sig vara

till stor nytta för rörelsen och verkat
för dess framgång.
Frän en representant för Hälle-

Årsar.gifterna fastställdes till 10 kr.
förening för hembygds- och hem-

slö

jdsföreningar, 50 öre

pr

medlem

danslagen och 3 kr. för enskild
medlem. Sångkörer och barnlag erlägga icke avgiit.

fill kretsstyrelse raldes: kontorschef Elis KåSdn, ordf., kontorist Alfr.
Ryddn, sekr., disponent Nils J. Nilsson,

kassör, samtliga från Tranäs (dessa
tre bilda styrelsens verkställande utskott), fabrikör Valter Thunell. Linköping, löltnant {1v. Q5'tters, Ätlidaberg, lantbrukare llugo Askling, Ulr-åsa, fröken Rasnhild Jonsson, Norr-

köping, ingenjör Knut Frelin, Nässjö,
stt-ckjunkare Axel Österberg, Jönköptng.

Suppleanter blevo: handlande Atbert Ros6n,'Iranås, kontorist Einar
Ästrand, Linköping, handlande Nils

J. Bergström, Norrköping,

bruks-

tjänsteman Eskil Rossing, Husqvarna,
kamrer Olle Andersson, .lönköpins,
redaktör Bernh. Glans, Nässjö, fröken Iris Blornqvist, Borgholnr.

Revisorer: apotekare Ebbe Westman, Tranås, och kontorist Sjunne
Ströberg, Nässjö, med disponent C.
E. Jonsson, Tranås, och hr CarI
Bergström, Nässjö, som suppleanter.
Konserten

i S:t Lars kyrka.
till hälften fylld,

Kyrkan var icke

då

hundramannakören stämde upp

den första sängen på programmet,
Peterson-Bergers vårsång. Sången
klingade vackert, och körerna voro

r'ä1 samsjungna. Efter inledningsnumret iöredrog den gemensamma kö-

ren trenne gamia bekanta folkvisor,
"Kristallen den fina", "Den bergtagna"
Ätvidabergs

tl

ailmänna sångkör framträdde här-

tl

och "Skadis klagan".

eiter med "Glädjens blomster" och
"Blommor små" av Svedbom, varpå
"Sångfåglarna", Linköping, med hr 11.
Asp som dirigent knep publiken med

ett parti ur Södermans "Ett bondbröllop". Sedan Tranås gymnastiksällskaps folkvisekör föredragit eu

stads hembl,gdsförening, kand. Cust.

"Rysk vespersång" sjöngs slutpartiet,

själv siort cn hel del uppteckningar
Östersötlaud och på anclra

upptagande "Längtan" av Söderman,
"Se renade" av Josephson, "Tröst"
av Merikanto och "Fosterlandshymn"
av G. Nordkvist av den samlade kören. I slutnumret "Fosterlandshymn"

Olssorr, förelåg ett förslag om ordnandet av en kurs för irivilliga folkminnessamlare. Kand. OIsson, som

i uorra

I
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fick sången sin högsta lvitning

Denna kommitt6 skall redigera

och

kretsförbundets avdelning

brusade iulltonist genom templet. Separatkörerna aniördes, Ätvidabergs
av dir. Engkuist, LinköPings av hr

och Småland erforderliga

H. Asp och Tranäs' av hr K. Rudelius. För den samlade kören f örde
dir. K. Engkuist taktpinnen.
söndagen kon-

stituerade sig den valda kretsstyrelsen pä iöljande sätt: v. ordi. hr Valter Thunell, v. sekr. hr Knut Frelin
och v. kassör hr Arv. RYtters.
Tili sektionsstyrelser valdes:

Folkilansringen:

hrr Elis

meddelan-

Likaledes skall stl'relsen under den
kommande sommaren organisera instruktionsturn6er rill de anslutna folkdanslagen inom de bada landskapen'

i Cirkus
lLade samlat ör-eriulh hus. Hundrarals personer iingo äterr'ända av

Kåg€n,

Ilembl'gdslesten

ordf., AIfr. Rvcldn och Nils J. Nilsson (styrelsens verkst' uiskott)'

Sltelmansringen: I'iolinisteu Olof
Knut-Ekwall, ordi., lärare Ragnar
Schöblom och redaktör Ragnar FröIich, samtliga irån Tranäs.
Sångarringen

riksorga-

den om verksamheten.
Styrelsen skall senare iatta beslut
om vilka anslag, som skola tilldelas
de särskilda sektionsstl'relserna och i
främsta rummet Sångarsektionen'

Söndagens sammanträde.

Vid sammanträde På

i

nisationens tidskriit "Hembygden"
samt lämna Pressen i Östergötland

tör östersötland: irt-

herrinnan Adelswärd, ordi., musikdir.
K. Enskuist, löjtnant An'. Rl'tters. lärare Adolf Hedvall, samtliga irån Åtvidaberg, mälarmästare I1. Asp, Linköping.

brist på plars. Det är intet tvivel om,
att ieslen bler- en glänsande succÖs
för Svenska Ungdomsringen och dess
strävanden. Det märktes redan från
iörsta numret, att det ianns en livlig
kontakt mellan publiken och de hurtiga ungdomarna i sina brokiga dräk-

ter, där nere i runddelen, en kontakt
som inte bröts någon gårrg utan va-

ut.

Korteligen, en

hembygdsfest präglad

av den hjärt-

Smaland: tandläkare Knut Rudelius, ordi., iabrikör
Karl J. Stille, båda irån Tranås, kan-

rade hela kvällen

Sävsjö.

färgslada dräkter med spelmän i t0ten marscherade in och ordnade sig

Sångarringen

tör

tor J. Andrdn och ing. Knut Frelin,
Nässjö, och kantor Axel Franzön,
II etnbygclsrinEen

tör

ö stergötknttl

:

grevinnan Alice Trolle, ordf., iil. d:r
I. Anderson, redaktör Erik Palm, ia-

ligaste stämning.

fick en eifektiull inledning.
Det var en scen av betagande verkan när aila dessa ungdomar i sina
Festen

rektor

lramför huvudingängen iör att sedan
stämma upP G. Nordkvists Fosterlandshymn ("Bevare Gud vårt fosterland..."). De unga stodo kvar där
nere, under det kretsstyrelsens he-

Olsson, tlällestad.

klädd

brikör Valter Thunell samt fröken
Eva Ödlund, samt isa från Linköping, dir. W. Carlström, Åtvidabers,

I. Gezelius, Hamra, rektor M.
Feuk, Lunnevad, och fil. stud, Gust.
1

sll1t

gdsringen

tö

r Smrilond; stads-

rådinnan Elsa Malmroth, Jönköping,

fru Kate Berg, Rödjenäs, redaktör A. Gr6en, styckjunkare A.
Österbers, båda irån Jönköping, rektor Th. Ägren, Reftele, fröken Cl.
Wahlsten, Jönköping, rektor J. Boö-

ordf.,

dersordförande, greviunan Alice Trolle,

östgötadräkt, i ett av varm
känsla buret anförande, hälsade alla
välkomna. "Väl mött Ni al1a, §om
samlats hit i dag, väl mött i vårsolens strålande sken med hälsning från
berg och backar, irån ängar och sko-

i

Redaktionskommittd

hrr Alfr.

ddn, Tranås, ordf., Walter Thunell,

Rossing, Huskvarna.

Smålänningarna samlade sig däri en grupp och stämde uPP Små-

på

landssången, därefter kom östgötarna med "Östgötasång". llr Nils
Sandell, Linköping, 1äste på ett för-

tjänstfullt sätt l{/altlemar V(/ohlöös
"Prolog", och sedan kom turen till
iolkdansarna.

Däreiter trädde Svenska Ungdomsringens ordiörande, börsdirektör Kurt
Belirage, Stockholm, fram På läktaren och höll ett av varm känsla buret, medryckande tal till de iörsamlade.

Talaren gav även en kort samman-

fattning av Svenska ungdomsringens
verksamhet och syften och poängterade särskilt Ungdomsringens karak-

tär av verklig

demokratisk rörelse;
"det är det dagliga arbetets söner och
döttrar, som bäst trivas bland oss",

sade tal. Hembygdsrörelsen är i
stånd att ge ett verkligt livsprogram
och är på samma gåns ägnad att
samla olika åskådningar.

Det kraftigt framiörda talet väckte
stort bifall.
Sedan blev det äter fblkdansarnas

tur.

Samtliga folkdansare, inalles sju
lac, uppträdde i en hurtig polska, som
med sina roliga turer väckte stort bifall. Sedan kom Vingäkersdans och

Skrälät. Bland de intressantaste
var framförandet
av gamla folklåtar, som utfÖrdes

programpunkterna

utornordentligt av hrr Ekwall, Tranäs,

och Hultkvist, NorrköPing.

Tranås

Gymnastiksällskaps folkdanslag visade en vacker folkvisedans "Och
junsfrun gick åt källan". Ett litet par

från Motala folkdanslag gjorde berättigad lycka i eu munter träskopolska'
iest til1

RY-

Linköping, Arv. Rytters, Åtvidaberg,
civiling. Carl J. Bergström, Norrköping, Knut Frelin, Nässjö, och Eskil

det, dess söner och döttrar!"

Efter Daldansen, i vilken alla lag åter
deltogo, var denna lvckade hembygds-

thius, Nässjö, landsiiskal Sigurd Pira,
'franås, och kantor P. G. Weide, Rogberga.

gar, där våren nu vaknar. Det är
som hörde jag ett roP från markerna
där ute: vi tro På E,der Ni barn av
vår jord, av vår längtan, av vårt
eget älskade land' Så leve det lan-

Folkdansarna hålla generalrepetition, på cirkus sön'
dags e. m. Fotä: Ingeniör Frelin, Nässjö.

ända.

VIMMERBY FAR ETT FOLK,
DANSLAG
Valter Thunell, stor folkdanshövding i Linköping, var den 24 och 25
mars i Vimmerby och lade gntnden
till ett folkdanslag omfattande 8 par

5{embygden
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iolkdansen, stuntrade kr at'

till

Vårir-u-

dagcn, irstnrerade de lrrrrtiga Virnrrrerbl LrngdorlanlA. .sont I

oro

tn1'cltot

irrtresscrade fijr sitr rtva uppgiit, oclt
sedan fur'l'. ltcm fiir att i dagbokcl
ar:tecknu: ia{ konr, jag sac. jag

segrade. 'l'ill signaturen skrer, l'. n.t
dot r ar trcvligt r':irrc i Viurlterhl
oclr att lrarr nred löjc skulle göra cn

i S:t Larskrrkrn
rrkan lördagen den li mars Dirigent: nrusikdirektör
Carl Englivist, -\tvidrberg.'Foto:
Foto: Stenhardt, Linköping.

Kretslörbundets sångkör
sångkör håller repetitioq

'l'hunell reste
cgcrr tligerr :ted för att leda err lek-

aitou, rrrcn i cgenskap ar' .etrcrgisk
stt relsoledamot höll han arriörande oru

K. F. G:TS TIOARSFEST PA
SKANSEN S HÖGANLOFT

stätliga itittefigur. doktori:t::r1.

clirktiga

utrgdornar

\i ärdigare tioärsicst lrar r äi ntippeIigen rågon iiiretrirg i Sr enska Ungdonrsrirgr:rr firat. .lag iilskar blott att
pcrlnarl rru kLlrdc ii)lia mcd oclr forma
lullt dct. sorn tankc oclt ltiiirta görn-

mr:r pir of tcr derrna iest. ty di bler e
rri slikcrligcrr br:lirtna tnecl detta reicrat, rri som i kärlck oclr viinlighet
stvrt och ställt rned det hela.
Blard inbjudra festdeltagirre skl'trtade nrarr kiirrda atrl:ten och gcstal-

tor': d:ir slr(

rrr:rn Ickr,;r Sr:,r1.i,,.r
11,,.,.-

grir lrur uu. Sli:,;r,...
alltid glada och rur,{do;nli,-;L ullutr:.
iri)kcn Ahergsous energiska proiil.
Solsätcrs arkitekt. del alliid liku

rulLns iörnzlmlr

rY tripp till stirds:rs folkd:rnslrrrgcl0|r.
I stadsiLrllrnziktiges ordi. lrr 'l'engströrn. sorn s,iiilv rned lir oclt lLrsr dcltog i lckcrr, Irar det rt a lirgct ii)rr iirr at er iörstucnde oclt I'lirduiLrll
f i)rr:splakaru. Virnrnerhv iil r iilkotlrrct i \urt krctsii)rhrnid.
f f('U

i.uii.!trrde iiirgprakt ocll skri]llret.
\'ar det ett nich'in tr:r'gill: iiir hLrrrdrlde il sedan, cllcr ott stolt'l)oldtrröllop i g:unrniLl kLrltrrrbJ gcl? I)nrktfLrllare lradc dct irrto krulrat

(iillcrs

nLrr

urarrdc lcdarc

tarr.
lrr Harl6rr

trt'ggr: Rudskog, derr llLrrg,: och satrle
Kjers6rr ocll flcra irarnstacrrde oclr

sa\ ioti kolt oclr hra arrii)ranclc

kända hcrnbl'gds- oclt urrgdorlsviilSzisorrr t,:irdirrrra r id hordet troradc Stintarr. sorn iiirstod zrtt frätr
första sturd giva dr:t lrcla r:n ton ar'
iörnänr bondciesr. I)r: lalga dtrkade
borden, clräktenra, Iiusen och allt i

hctc. Tfriiu iiirstl stLrrrdcn dri Cillet
bildaclcs icn litcu kolonistLrglr oclr till
diLto, tttccl cgr-tr hr ggruLd pi cgel
mark, r ar det al lrv traigct oclr rnirlrrcclr etr:t llrl)ctc. ar glada siLviil sotn

rcr.

deurta vackra sirl, blancladc sig

till

err

re

rilttti'

ii\.e

crr

r du gilil,iIi.r lir) llt(] ils iil'-

heklrlrrersfulla dagar. Iltr oclr anlan
fiird. sr'rr ril till iiällrrrLktclra i .liirlt-

land, som

till de

leendc dälderna i

mcllersta och södra Sverige, hade iöretagits, men även till grannländema
Finland, Norge, Danmark och Tlrsk-

land, hade färderna ställts,

ty

dct

gamla r,,ikingablodet ligger fortfarande
kvar i ådrorna på serrare tiders ätt-

lirgar. På dcu r,'ita duken visades
vackra \vällsolsid5,lle r iräu Lirng-

frän den plats där de ha så många
vackra ungdomsminnen. Därför ha
dessa beslutit bygga sig egna smärre
hern på ett omräde intill det samla
hemmet. Med förstäelse för sakens vi-

tala betJ,delse har Gillestugans arkitekt Einar Rudskog planlagt en koloni

sjöns pittoreska strrinder och ömsorn
.grådagsstämning i arbetsblus mcd

därute där dessa egnahemsstugor
komma att resas och bilda en by på
äktsvenskt vis i gammal stil och på
gammal grund. Här ovan slrlles för-

tegellossning

slagsritningerr med stugor och byga-

spadc oclr spett,

vid

eller röjniugsarbete.

Var nLr allt arbete slrrt, skullc mau
nLr vila på lagrarna och njuta maklig
ro? Den sorn tror detta känner intc
virket i K. F. G:ts pojkar och flickor.
Än återstår mångt och myckct innan
Solsäter är helt utan skulder oclr
miinga gropar skola fyllas igen pä
tomten, r'ägar och planteringar an[äg-

sas, båthus hyggas o. s. \r. Och så
medlemmarnas egna täppor, sonl
skola b1'ggas i omedclbar närhct ar'
Gillestugan. Detta sistnämnda tordc
vara en sak, som i iräga om ungdomsrörelse och iriluftsliv,
ståerrde inom vårt land.

är

ensam-

av gillets medlemmar ha
de lårrga vandringarna och

Många
Lrnder

Lurder arbetets knog med Gillestugan

lärt känna varandra sant och innerligt och diiriör ha också flera pojkar
och flickor kommit LrnderfLrnd med.
att de är'cn önskade tandra och
bygga tillsarnmans hela lii'er igenom.

l-lera bröllop ha srätt på Solsäter och
flera äkta par hoppas r.i få se, som
detta kamratskap tänkat tillhopa. De
flesta av dessa parkunnaickeskiljas

tor såsom arkitekten tänkt sis det hela.
Allt detta firrgo i,i se och höra och
det s1'ntes r'äcka förstiielse lros dr:

rtärvarando pampanta inorrr hembJ,gdsvirrden. \/arma tal och kärnf

ulla ord voro belis iör

I)oktorinnan Iloheman sade bl. a.:
"411t vad jag, i egenskap av redaktör
för Stenska'l'uristföreningens årsskrift. kan göra för eder, det skall jag
göra. Jag skrev i fjol orn Svenska
Ungdomsringens goda tidning och

rittne om en djup och äkta iörstäelse för sår'äl rnusiken och sångetr
sorn för de gamla och unga bl,sdc-

spelmännen. Det vart en r'äckelse iör
alla, att taga vara pä ett arr'. som vi

blacerade nutidsmänniskor äro för
liknöjda att iörvalta och för trötta att
taga oss an. 'l'unnt och slädjefattigt
är' vårt liv trots alla artificiella boteruredel

och r.ar f innes numera den

inncboendc saurla sIädion, dcn fijr-

i

år

skall jag skriya om Kulttrrella iolkdansgillet och Solsäter, r'ilket äi'en
skall bliva mig ett nöje."
Detta löfte innebär icke blott ett
gQtt handtag åt K. F. G. utan är'cn ett
stöd för hela Svenska Ungdomsringeu.
I)et förstår den. som vet Iad doktorinnan Boheman är för Svenska Turistiöreningen och f«ir svensk hygde-

kultur.

UnCer feststämningens höjdpLrnkt
att Gillet utgivit en tioårsskrift, av vars bibliofilupplaga utdelades några ex, Under stort jubel
ör,erlämnades n:r 1 till lektor Starmeddelades

FOLKMUSIKAFTONEN
hlev en lcrklig seger för våra gamla
folkliga rnelodier. Det utrnärkta inludttilrgsaniörandct sonr förf. Norlind
höll. ljungadc av entusiasm och bnr

s1'rnpatier,

och löiten gavs om hjälp och bistånd.

bäck, som sedan i ett längre välformat tal riktade sic ej blott till dasens
jubilar, utan även till all svensk ungdom, som arbetar för svensk bygdekLrlturs värnande och bevarande.

Minnesskriften i sin iörnäma utstyrsel med en sarnling vackra bi1-

der i koppartryck är ett

dokumerrt

ör,er svensk nngdornsrörelse och at'
största värde. Varje förening i Ringen, och ävcnsom var och en av sultt
Lrngdomsliv intresserad, bör ej underlåta att skafia sig den, ty det är en livande och eggande asitation och

err

lärobok i ungdomsorganisation och
f öreningslii'. Der.r tvingar till ef teriöljd och dess billiga pris av kr. 2:50
cör det möjligt för var och en att
anskaffa det. Rekvireras från K. F'.
C., Box 15, Sthlm

2.

Ja, nrr värrta vi åter tio år få r,i
se om inte alla soltäpporna vjd Solsäter äro färdiga och bebyggda, där
iruktträden blomma i vårdagarna och
där små plantor växa och vårdas ute
och inne, till förevigande av den
vackra grund den nu levande generationens ungdom lagt, tilt efterkommandes glädje och tre...nad.

Du, som vill resa ut och titta piL
allt detta, tro inte du kommer till
något museum, ty dä bedrager du
dig. Men vill du se vackra stugor
och dito vävnader i vepor, dr.rkar oclt
mattor, och gammalt gott, satt i levande lir', och vill du se en gudabenådad natur och samtidigt glädjas
med sund och frisk ungdom, då skall
du sätta kr"rrs på Solsäter vid Långsjöns straud.

E, G-r,

Ä SToCKHoLMS HÖGSKoLA

rrärna känslan, sorr

förr kunde

irrspj-

rcra bygdens folk till ädel diktning

i

ord och toner; en diktning, vars värde

är så stort att den överlever
oss och våra

ef

både

terkommande.

Med hjärtat i sitt instrument talade Olle Andersson ett mäktigt
språk i toner, ocl.r dessa toner fingo
god resonans hos ett andäktigt och
förståelsefullt aLrditorium. Drömiyllda
vallåtar klagande i moll. och härlisa
bSrgdepsalmer,

som vår

nuvarande

koralbok ej kan visa motstycken till,
rutgjordc inledninserr. Må det kallas
ornanligt eller sentimerrtalt dä et1 stor

karl får något fuktist i

ögonvrån,

men det var mången som fick det injag skulle vilja säga
för dessa
naturens mästerstycken;
ty natur var
det, utsprr"rnget 1rr f olksjälens allra
djupaste kä11ådra.
Bättre tolkade kunde de gamla liLtarne e j bli. Olle Anderssons äkta
bondspelmansteknik gjorde dem äkta
och oförvanskade, och kärleken till
det arbete, som han vigt sin själ åt,

lyste igenom hela hans

f

ramstä11-

ningskonst. Det blev en kväil hclgad
åt Nils Anderssons minne och den hlcv
äkta, så äkta som dc samla kära mc-

9{emby gden
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det som kallas iör konvcrsatiol,

Vildmarksblomster
lodicrrta voro.
plockade till vår glädje och njutnins.

allt för cirklat och fint för ett klingande skratt

iör allvar för ytlig i ton
när till ros och beröm, när titl- klanoch

vi erhallit benäget löfte av förf.
iå hans tal skriftligt till
nästa nummer, torde jag iå tillf älle

der och dom
jag lrar l5'ssnlt tills irjärnan iir virrig

att än en gång r idröra denna konsert.
.lag vill till sist vid detta tilliälle upprnana denna tidskriits läsare att ej
ett ögonblick iastna iör den kritik
som sign. P.-B. gav denna konsert
eller ställde i utsikt att giva arbetet
med utgivandet och redigcrandet av

är jag stad att fä gå i den tigandc

Då

Norlind att

och tom,

natt,

i

Anderssons låtsamling. Det
oberättigade och obalanserade sätt
som denna signatur
särskilt under
senare tid
lagt -i dagen för att

strl'pa och- krossa allt r hans väg
hörjar äckla, varför utgjutelserna i
sin Iöjliga pösighet återfaller pi
signaturen själv.

F

RAN BYGDEN

De av en del jaktvårdsvänner importerade tyska hararna, ha till följd

av brist på föda och den stränga
vir.Ltern i mellersta Södermanland sivit sig på de små fruktträC:n och
skalat barken av dessa, så de likna
vispar, skriver en meddelare ifrän
Flen. Dessa harar äro en ren landsplåga och draga sig ej för att hemsöka trädgårdarna inom större byar
och samhällen. De uppträda i flockar ända till 15 ä 20 st5,,skgn sch
ingen vågar döcia dem, ty de äro
skyddade enligt lag. I en del orter

ha rådjuren till följd av svält dött

i

Niir jag ser deras hus, där de sträva
mot skyn,
om palats eller fattigbarack,
iir det alltid som skLrlle jag skåda en

KERSTIN HED

Nils

KERSTIN HED.
Vem har ej i bijcker eller tidningar
undertecknadc rned fiir-

liist dikter,

iattarcuamret Kcrsrin Hed? Och
i'ern har inte r'ärmts i si:t hjärru ar'
dessa dikters dtup. inneriigliei och
äkta klang? Det bör däriör kunne
intressera r'ära Iäsare att fa vcta

I

verkligheten heter hon Hilda Ols-

son r-rch är bosatt å iJamre äng

i när-

heten av Hedemora. Hon är således

"dalkulla" och en äkta landsbygdens
dotter. Porträttet visar henne i den
vackra, numera sällsynta Hedemoradräkten.

de sunda lanti blodet. Hon ha-

Kerstin Hed har
niannainstinkterna

insärrdarc.

För en -grå liteu stuga vid storsko-

i'ill jag

gens brl'n
sjunga ett jublande tack!

"Landsbl.gdskulturen" skall

i

frarn-

tidcu r5,ck2 trpp till jämnhöid rned
stadskulturen, ja, kanske bIi dcn tongivande. Kerstin Hed är en av föregåugarne

för

denna utveckling, även

om hon inte menar sig vara någon
reformator och själv är mycket anspråkslös beträfiande sin diktning.
Men det är inte alltid dagens hösljuddaste stämmor, som föra iramtidens talan.

liga. Därför ser hon bl. a.

kritiskt

på storstädernas stenöknar. T1'piska

för

hennes betraktelsesätt

äro

iöl-

jande strofer:
Stadsbor.

över gatornas grå makadanr,
när jag ser huru dansen girr

som

rnärt-

niskosjä1.

gjordhet lika mycket som hon älskar
det naturliga, ideella och åikta mänsk-

utköra ett lass hö eller halm tilt djuren i skogen och lata skotta upp snön

inte har jaktmarker och inte tillhör
jaktviirden. Det är ju även för jaktoch naturskyddaren roligare att iå
rned sitt gevär döda djuren då han så
önskar, än veta att djuren dör hungersdöden i skogen, skriver samrne

ves ihjäl

ull den längtan, som bor i cn

tar all onatur, förkonstling och till-

När jag ser hur de trippa iörsiktigt

göra skada på ardras egendom,

syn
ar- numrerade lådor och fack,
diir den samlas och stänges oclL kvz[-

litet mer om iörfattarinnan.

massor, Iikaså rapphönsen. Skulle
«let vara iörmätet att r'ädja till herrar
godsägare och jaktr,årdare att låta

pä några fläckar ir råggärdena och
även hugga litet aspris, så att djuren
på så sätt kunde få leva och slippa

den ordlösa, svalkande ron.

och nätt
lekande

1ätt

under stojandc glädje och glam,

när jag ser hur de iylla vid baglamPors sken

efter jäktande dag biograi och kai6r,
är' jag glad åt min vandring pä mörknande slätt,

Hilda Olsson är f ödd 1861. Hon
har senomgätt folkhösskola i 1'ärna,
skrii'it srnärre dikter i olika tidningar och r:tgir-it tr ir diktsantlingar
"Frin srigarna" sam! "\Iägar och vandrare". Eljes lever hou bondhusrruns lugna och arbetssamma liv.
Litorn oss hoppas, att hon fortfarande pä mellanstunderna skall iä tilliillle att ge oss nägot av
"det fagraste som hot.t diktat,
det djupaste som hon känt".

(J. U.

r-.)

Miclsommarnöien

i

c.

s.

Ilelsingland.

En arbetare Jonas Fahlberg

i Dels-

bo fick på midsommaraftorlen ctt re-

där en nordan drar vinande kallt!

volverskott genorr ella käken och rrt
i nacken, vadan han måste göra sig

När jag hör deras pladder om ditt och

omaket

om datt,

av en tids lasarettsvistelse.
För ett halvt år sedan fick Fahlberg

5{emby
en kula

i

läret, tilläSger den ortstid-

ning, varur detta hämtats. Fortsätter det sä här blir ju Fahlberg snart
som ett såll!

g d en

der iiolsträken över knäet,

i
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det han

sade:

Den sista musik, du spelade, var

- musik.
god

ltr.

"den sistq tidttsten".
- tör
För nägon tid sedan avled en av
iattigvårdens i Nås, Dalarna, nnderstödstasare, och begravningen skulle
ombesörjas av anhöriga, till vilka den
hädangångne var morbroder. Nu har

iattigvården

för princip att, då nå-

gon av dess understödstagare avlider,
bekosta kaffe och dopp åt eventuella
begravningsgäster. Så ock nu. Men
efteråt uppvaktade den avlidnes anhöriga fattigvårdsstyrelsen med en räkning upptagande ej mindre mjölk och

grädde, som de gratis erhållit av
h jälpsamma grannar och andra, är.r
även en post på 10 kr.
för besr,äret med att göra sin avlidne
anförvant den sista tjänsten. Nå, resultatet

av denna oiörs5-nta begäran blev naturligtris lika med noll. i det den lika
enhälligt som obevekligt ar-slogs arfattigvårdsstyrelsen, skrives
läns tidning.

till

Falu

TAZZENS
I

SÄTT UPP FAGELHOLKARI
Det enda naturliga och verksamma

medlet

att hindra

skadeinsekternas

härjningar i trädgårdar och parker är
att skydda småfåglarna, som leva av

irrsekter. Då flera arter av insektätande småfåglar ofta ha svårt att

iinna häckningsplatser, är en

holk
mycket välkommen för dern. Sätt därför upp iågelholkar så snart sorn möjIigt.

Hblkarna uppspikas i träd eller på
husgavlar 4 till 8 meter övcr marken
och vändas så, att flyghålet kommer
att vetta åt s:'dost. Kunna de fästas
så, att de hänga nägot iramåtlutade,
är detta iördelaktigt.
225 miltioner

kr.

INTYG
OM
))H E M B Y G D E N»
Bland de många smickrande uttalanden om vår tidnins, som har före-

kommit

i såväI stads- som

Stockholm.

Det är med allra största glädje jag
tager emot Eder lilla vackra skrlft,
vilken i. n. är den lättlästaste, pig-

gaste och mest välredigerade

i

sin

bostad. Vid polisundersökningen visade det sig, att han hade iörgiftat
sic med gas i förtvivlan över att han
varje kväll måste spela iazzmusik för
att förtjäna sitt och sin hustrus uppehälle.

Redan

iör

någon

tid

sedan

hade

iör sin hustru, att
jazzmusiken säkert skulle driva honom i döden, om han ej snart fick
anställning i en annan orkester. llan
brr.rkade komma hem från kabareten
klockan ett på natten, och trots den
Grecnfield iörklarat

Högaktningsfullt

millioner) kronor bortkastas årligen i
vårt lilla iattiga land iör tobak. Två-

det svenska iolket gör i medeltal
nära 40 kronor per person, alla barnen inberäknade. Tvåhundratjugufenl
millioner! Det är mer än hälften av
de ordinarie och extra anslagen till
riksstatens elva huvudtitlar för detta
irr. Tvåhundratjugufem millioner!
Det är nära tre gånger så rnycket
som riksdagen anslagit till åttonde

huvudtiteln

Kurl Strctnd, Lärare.

l42

lör är

1922.

sena timmen och trots grannarnas pro-

KURS I RÄTTVIK

tester spelade han regelbundet klassisk musik, innan han gick till sängs.
tlan höIl nämligen envist iast vid, att
han måste cöra deita, därför att han

har hållits under tiden 22-25 mars,
varvid bildats ett distr. för Dalarne.
Många föreningar ha uppstått och
många ha börjat organisera sig. Kur-

omöjligt kunde somna, sä länge iazzmelodierna Ijödo i hans öron.
Samma natt som han begick självmord hade han efter hemkomsten spe-

sen leddes av

lat

klassisk musik

i två hela

mar. När han slutade bröt han

tirnsön-

Sthlm, som

hr Gust. Karlsson från
var utsänd av Ringens

styrelse.
Vid sammanträdet efter övningarna
beslöts att distr. skulle ordna en värdig midsommarfcst på någon plats vid

24.

Det lilla

månads-

bladet är intressant och bör kunna ha
åtskillist av inspiration och värde att
ge, ej endast till dem som direkt deltager i rörelsen utan även åt envar,
som är intresserad av strävandena att
i vår moderna kultur söka vinna ut-

rymme och f örståelse iör det av
gammal traditiott och vacker sedvänja, som även i våra ändrade förhållanden bör kunna vara av både
etiskt och estetiskt värde.
(Ö

ecklesiastikdeparte-

mentet, d. v. s. kyrkan och hela vårt
bildningsväsende
(F:,rväpplingerr.)-

hem-

bygdstidning, som kommit i mina
händer. Fortsätt som ni börjat, det
är rätta vägenl

bortkastas.

hundratjugufem millioner kronor för

vid namn Greenfield nyligen död

lands-

från enskilda prenumeranter, kan red. ej
neka sig nöjet taga in följande.
Till Tidskr. 5smf5,gden,
ortspressen samt inkommit

Lör'äsen d.en

Newyork påträifades en violinist

midsommar-

urartat till tarvligt marknadsgyckel.
Mera om detta i nästa nummer.

Över 225,000,0@ (tvåhundratjuguiem

OFFER

till

esten vid Leksand. vilken numera
genom turister och geschäftmakare

f

Nästa morgon anträffades han död.
10

Siljan som motvikt

stersundsposten.)

"Hembl,gden" tilltalar mig mest genom den naturliga fläkt den giver
av känsla för hembygden och dess
minnen. Och icke minst därför att
den är iri frår.r den "stjärnkultur"
eller auktoritetsdyrkan, vilken gör
sig bred på allehanda områden, icke
minst i många tidskrifters innehå11,
varigenom detta blir så oerhört sakoch tråkigt.
kunnigt riktigt

-

Axel Erikssort.
Arkitekt.

"Tidskriften Hembygdcn".

Illand den rnassa nya måuadsveckotidningar, som

och

vi blivit hugnade

A//IS AXBERG
F. D. BENGT

DAIILGRET-S Ä.,8. El-TR.

SPECIÄLAITFÄR FÖR

MUSIKINSTRUMENT
STRÄNGAR ochTILLBEHÖR

15
Omtvckta dansmelodier
för Yiolin och Mandolin
Häfte I, II, III, IV ä 2:50

15
för Violin eller tr'Lan,

dolin 2:-

ARSENALSGATAN

TELEFONER 2217. §-ORR

iirres ju prakt-

iulla saker. r,id vars siCa do

snrä

bil-.qsamma förbLtndstidskrifterna helt

försvinna. En skriit, som likräl r'ågat sticka upp huvudet, är Sr-enska
Ungdomsringens vackra oclr r,älredigcradc mänadsskrift "Hembygden".
Ungdom, som intrcssera sig för hembygdsrörelsen, bör icke underlåta att
skaifa sig denna trevljga skrift, som
är både lärorjk oclr nöjsam.
(Trollhättarr.)

]

ket hiigt r ärdc

77 Drottnitggalao
Tel.

i02{l

Grundad

Förening för

i

(\-lisrerr ik:riilr i:r<c:r.

-

pr1'dli-.

r

)

Nationaldräkler
Hemslöjdsvävnader
Hand.arbeten

(

Ciitch, lr.q:p rst;rt.)

Srerrskir Urtidorrsrirtgens vackra
oclr tilltalande förbLrndsorgau "Hcrn-

Sv.

ämtlands tid ningcn.

)

Uugdornsrirrgorrs välrcdigeradc

(lJergsl agsposter.)

GÖTEBORG

Träarbeten

.II å Iade.

snidade

oth

ltävila.

rilrciliseraJ. pi'ri ,r:..

tidskriit "Hcmbl,gden" har utkotnrnit
rrred sitt arrdra Nerikcsrumrller

i Gamla Högskolan

7{l

rmclcrstödda skriitcr.

(.1

Utställningsz och
försäljningslokaler

Norr

Stockholm

lrornhl gdssträr and':t

bl,gdcrr".

H emslö j d o. Konsthantv erk

77

1896

och \ ore viird sitt sratliga allslxg
lanst nror än rnanga andra stats-

5:16+

Konstfliten

Att Sl errska Urgdornsringerr tör
bi gdekLrltur zigcr sin egun publikation
lir säkerligen av vurkligt stor b':tr,dclse. Förerrir:gcu iiger jrr ruedlernntar'
GUSTAV BIERFELDT

Mitt emot John

Skandinavisk
Konstslöjd, Försäljning

l'idskliftett har rnt'c-

r.rtvalda Bellmansmelodier

]

nrcd undcr scnaro tiC,

L'arje lolkdansare och far hem=
bygdsvård intresserad masfe /äsa

Kulturella
Folkdansgillets 10,års,
skrift
104 sidor, därav 16 sidor bilder i
djuptryck.
Bidrag av Belfrage, >>Delsbostintan,,,
Rudskog, Granhammar, Kjers6n m. fl.
Pris Kr.

2:50.

Numrerad bibliofiluppl. Kr. 10:-'

LINNEA CÄRLSSON
Ericsson,statyn

STOCKHOLM

Reftyileras från Box 15, Sthlm

2.

?nästmonlonds läns

?ttIDl(o

Semslöidsförening
?nostcr ös

7löbzltgger
Rlänningstggel

'::1I"
Per

tub 75 öre

MEDICO
'GöTEBoRG.

Generalagentur för Stockholm: Landberg

&

Wingardt.

:.9grf_qitgltur-

ir

on'nristr

non=

lond sornt mottlriol till desomnro

Tri

'llijsturris t9

07

a,:-'.

vitt skilda traktcr i r''årt land

inom

Tudmol utfqlzs mot ull

och hembl.gdens soll eller dotter bör
ju ha lättare att plocka iranr rnirrnenas skatter än den flyktige resenärert
är,en om denne är en alh arlig iorskare. Svenska Ungdoursrirgerrs irir
bi,sdekultur organ bör kunna bli cn

källskrift av stort krrlturhistoriskt
r'ärde och på samma gång crr god
förenirgsJärk ht'gder och klasser
crnellar. Tidskriitens iöregångare
"Folkdansringel" 1:ar livr:rt urtder sin
tr'äariga tillraro givir dc bista lijiten

iör
Osfgötodräherno

framtidcu.

Stockholrn, Nord. musect. den

I

SVENSKA
FOLKD.\NSER
Finnes

att tillgå hos

herrar Bokhandlare

FOL KDANSRINGEN

fiirstc amauuels.
I7

cntb),gdcrt,

organ för Sr cnskir Ungdornsriugcrr itir

50

Den tidskriit, vars ilamn läses här
ovau, är egentligen blott en gammat
r än i nJ, dräkt. Den hette iörut
"Folkdansringcn" och utgars

at

Sven-

ska f-olkdansringen. Nu har crnellcrtid denna förenilg ansett, ati del

pi cn bledarr: basis än blott ocli bart iolkdart-

borde lägga sin verksalnhet

sen och så har både iörbuudet

PRIS ER

Helt år kr.4:80
Halft år kr. 2:60
K v a rtal kr. 1: 50
Lösnummer kr.0: 40

Prenumeration verkställes bäst
genom posten eller direkt från

Redaktionen av Hembygden,
Stockholm 50.
Tidn, utkommer 72 ggr om året.
I'

ni
fö
de olika sektionerna,

-!'rbeten i nöoersöm, Oelsbo= oc!Joroeö=

6mide. träsiöid m

och det Lurga förbundet och dess sträiir riirt Lrpprnuntran Av alla dcrrr.
sorn älska att i urrgdomsglädjen iörnimrna cn urrderton av målmedvetet
allr ar.
1923.)

Fräu Esti/slrrilrr skrit es:

Den 16 iebr. hade

m

m.

m

Bec€EE§.e.szEeEE
utEiven av

Brages Selstion för
F olI*livsforskrrirrg

Ilelslnglors
Fyra 24.32 sidiga' nLlITI,
mer i,årligen. Pris Per
årgång: i Skandi,
navien 2:- Kr.
Paenumerera fros

Föreningen Bragte
Boulevarderr 7,
flelsingfors

rarr

Årgång I-II, 1A22-1Q23, er.
hållas till samma pris.

HEMBYGDENS
Arrooo.p.ir".,

vi en verkligt

iiirnäm allmogeaiton under mcdverkan ar. den kändc r'ärnrkindskc nrusikern l)a:r Darielson Snlongen var
iullsatt ar 40ll pcrsorlcr. som ittrmligen slogos om biljetterna. A1lt sont
bjöds rnottogs mcd stormande bifall,
varför vi tro att vi tned dcnna iest
gjort ett stort sla.q iiir Svc:rska Ungdorrsringerr och vår förcning i Eskils-

tlrna. P:i samma gång som vi mecldela att r'årt irrbetc krörtes mcd framgång, f ii r i är. en uttr]'cka r'är stora
rillfredsstrillelsc med dcn nl'a läro-

lloken.

fa
fo

fl.

och

HEM BYGDENS
S

m

m bredd. )T1öbelt9g,
gordiner, duttgg oef fonddulor.
åndo till 4

Bl'gdekultur'.

Ezulirta Boht'rnurt.

ON

)llottor i

söm, spetsfl ötning, OelsboPngppling.

Gerdu Cedcrblont,

(Svenska'Iuristiören:s årshck
PREN U ]VlERATI

JolPdröIter, Oelsbo, ]rlrosö, fiuedol

tidskrif

SVENSKA
STOCKHOLI{

-ÖudilsoolI
r lst r,l. 2 t4

lE

14

ten h:,tt namn. Det iörs ta
numret gcr goda löiren iör irarrtiden

samt direkt från

-Öemslöidsforening

november 1922.

lreoligo ocf Billigo

LÄROBOK

Öure 5älsinglonds

Elol Wandclius.

3 spalt'- 50 -^.

på 70 mm. höjd.

Kronor 15:- pr

2

§ånf.

- 80 mm. på 48 mm, höjd.
Kronor 15,- pr fån{.
på 100 mm. höjd.
2 spalt 80
spak

-

Kroror

2 spak-

25:

^*.
- pr

f,ånf

165 mm. på 100 mm. höjd.

Kronor

50:

I sida. Kronor

pr

!ånS.

80:

-

pr

gång,

Vid årsannonsering lämnas 20 oZ rabatt
och oid 1i2-årsannonsering 10 % rabatt.

i

"Han gör ett gott intrgck. . . . ."
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 bevid strävandet att vinna en god 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 oklanderlie hy.
kantskaper,

yppersla medlet att vinna och bibehålla en frisk hy är att taga Elfströms SVAVELrat. Drn ,åno, niimli{en porerna fullstandigt
från damm och s
m hudens ostörda verf.samhet. Finnar, por*ulkar etc. tager-den
sätt därigenom att den underlättar porernas uppgift att bortföra
vnader. I d"r, lödder ingå bl. a. tjäia o.h ru"uål
__
tvenne sedan urminnes tider välkända irälsobringande hudmedel
o.h da.ig"nom tillför den
-h.ude1 just de ämnen, vilka oskadliggöra allt, som kän genom retning
- vålla sju[lighet av olika
slag i huden.

--..P9
TJÄRTVÅL
N

Rena porer

hudens hälsa.
'/'Å)/ .1

r/(

'aJ
ty,\
,,^J

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

TVÅL N:o I

oilken annon toalett-toål som helst.

Säljesöveralltä 1kr.
!t

ETTSIRI|MS

.x**t
l.ösnummer 4O öre.

G..,aodt' Boktrvcteri. Stoclholo
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