Ied. or!

onso. ufgioore
G.rnot (Sronfommor,
Xed =odr Otocllolm 50

Xedottionstom mittä
G. !:son Xu dslog,
0on Oonielsson, m fl.

-Qrtil

"Årg 4

1924

130

5{embygden

HEMBYGDSNÖ]EN
AV
Många ungdomar på landsbygden söka sig till
de större samhällena blott för att erhålla bättre
tillfällen till nöjen och förströelser. Dc upplyste
eatorna, biografskyltarne med sina granna ljus,
reflexer, konditorier och restauranter, och allt
övrigt i nöjes, och förströelseväg, som de större
samhällena ha att bjuda, äro kraftiga dragmedel
på bvgdens längtande ungdom.
Givet är, att alla människor ha behov av nöje
och förströelse. Samhällenas såväl som bygdens
ungdom har efter arbetsdagens eller veckans
slut ett oförbrukat kraftöverskott, scm vill taga
sig uttryck på något sätt, och då måste det be,
redas möjligheter för ungdomen att få den till,
f redsställelse därvidlag, som den tarvar. Men
nöjcslivet måste organiseras på ett sådant sätt,
att denna oförbrukade kraft och denna längtan
ej ta§a sig missriktade uttryck. Ha vi icke sett,
hur den senaste tidens frireligiösa predikanter
vunnit mark för sina läror, och hur spiritismens
och andesuckeriets f arliqa mara funnit 1-pperlig
jordrnån just hos den mest ödsliga b1'gdens folk,
där längtan är som störst, och det första bästa
omfattas med cn brinnande lidelse. Se på Norr,

lands folk; folket från de stora myrarne och
skogarne, hur det omfattat den n-r,--a pingströrel,
sen. Se på f olket i de ödsligastc småländska
b1'gderna, hur det omfattat denna rörelse med en
Iidelse, som tagit sig uttrl'ck i vansinne hos
mån5len. Och detta blott därf ör att det bju,
dits dem ett f elaktigt mål f ör deras instär-rgda
1ängtan.

Icke många förstå denna längtar-r, scm ligger
på hjärtebottnen hos bygdens cnsamma folk. -\lan
får ej förvåna sig över dem utan i stället försöka
sätta sig in i deras liv och tankar. Ilången säger,
att man förr i världen icke visste av några iäng,
tans griller, utan att man arbetade, sov och åt.
Nöjena voro ej av nutidens slag utan helt annor,
lunda, och fclket var belåtet. Och det är just här,
som man får förklaringen på såväl den gamla ti,
dens tillfredsställande nöjesliv, som på senare
tiders nöjesfattigdom och tråkighet.
Då man själv är uppvuxen på landet, har man
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nog mer än cn gång känt ensamhetens trånad
under de Iånga höst, och vinterkvällarna. Hur
begärligt har man ej slukat all dcn skräplittera,
tur, som i allmänhet banar sig väg till de enkla
tjällen i ödebygden; hur ha ej de smutsiga kort,
lapparne nötts kväll efter kväll i drängstugan vid
Ijuset av en bit stearinljus eller en iiten osande
lampa. Missionshusen ha f1-llts till sista plats av
äldre och yngre, som blott infunnit sig för att få
litet omväxlins i vardagssläpets enahandr grå.
Flickorna ha 1åtit frälsa sig för att få komma mcd
i en rörelse, som förströdde dem. Guitarren och
zions sånger ha fått sod marknad å den sidan,
snus, brännvin, kortlappar och handklavdr å den
andra sidan. Hemslöjden har dött; ingen täljer
numera en vacker sked eller ett grannt knivskaft
lä'ngre. Ingen väver tyg eller band; ingen syr
brokiga blommor på b-vgdedräkten eller knåpar
till lascerade orneringar på älgskinnsbvxorna.
Tjugufcmiiresböcker, smutsiga och flottiga efter
all r'andring vid utlånandet, äro i många fall cle
lår.rga vinterkvällarnes enda förströeIse. Vad skall
man göra? Ej att urrdra på, att flickornr söka
sig till staden; bonddöttrar med förmögr-rr hem
bliva jungfrur och fabriksflickor. Bondsöner från
pampiga gårdar ha tagit platser som galdister,
spårvagnskonduktörer eller som åkardrängar,
blott för att komma bort fråu tråkigheten, och de
som nräsfe stanna kvar i b1,gden, tråna och sucka
i längtan efter förströelse, Cyklar köpas, och
samlingsplatser äro stationsperrongeme på lör,
dags, och söndagskvällar, där ett tåg är största
sevärdheten, och utgör hälsningen från det pui,
scrande iivet i den stora världen. IJelgdagsseder
och årshögtidsfester, som förr voro sä mång:r, äro
glömda och f örgätna. Inga valborgsmässoeldal
brinna mera clcn sista april, ingen lövar källan
trefaldighetsnatten, a.llt har blivit grått valdags,
lir', och glädjen är bannl-vst i by och b1'gd. Det
är industrialismens tid, den har tagit bort
handaslöjden, hemmafliten och hemtrevnaden.
Den har i stället fört in bekvämlighetsbegär och
njutningsl),stnad. Den har tagit bort välmrlgan
och förnöjsamheten, bönderna och deras familjer
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leka herrskap, gamla möbler och dräkter brännas
och kastas bort, konfektionskläder och fabriks,
möbler köpas i stället, och det ståtliga ordet
bonde har blivit skällsord.
Hembygdskänslan som förr stärktes och rot,
fäste sig, genom att familjens medlemmar stan,
nade kvar i bygden och på så sätt bildade en
släktskaps, och i,ntim umgängeskrets, den är borta,
och bt'ars och granngårdars innebyggare leva i
flesta fall i spända förhållanden med varandra,
dels därför att ingen släktskap finnes, dels ock
därf ör att gårdarna allt emellanåt bvta ägare,
vilka knappast hinna bekanta sig med sranngår,
darnas folk, förr än gården åter jobbas bort, dels
ock därför att det är en stor tävlan mellan går,
darna, vilken som skall kunna visa upp det mest
herrskapsliknande möblemanget i helgdagsrumz
men. Förr tävlades mellan svärfar och måg eller
mellan far och söner, vilka som kunde visa upp
de piggaste och vackraste hästarna, de vackraste
korna eller finaste selarna, och en ståtlig bonde
med en vacker dotter eller en stilig son var också
något att komma nned. En präktig väv till hand,
dukar och lakan eller en tjock gulvit va,dmalsväv,
efter ull av gårdens får, var väl bondmorans stolt,
het. Kunde man se något vackrare ät far och
son, mor och dotter, komma i sina prydliga sock,
nedräkter till kyrkan en vacker sommarsöndag,
far mecl sin k1-rkkäpp och mor med sitt "åkklä"
på armen och i handen cn psalmbok med sam,
metspär'mar och sih'erkors? Den scm sett clettrr
ber Gud bevara sig för nutida kcstvmer pa b1-g,
dens folk.
Nu tävlas om bilar och bilmärken, familjens
alla medlemmar känna bättre igen franska, tvska
och amerikanska bilmärken än sina egna hästar
och kor, vilka vid sidan om bilen ha en mvcket
undelordnad betydelse. Där brokiga väggbona,
der och vcpor prunkat i sina förnäma mönster,
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där väAg, och takmålningar, vittnande om indi,
viduell konstskicklighet och smak och vackra,
tunga, hemgjorda, konstnärligt snidade möbler
prydde väggarna
där finnes nu tapeter å 15
rullen,
öre
trådgardiner från Norrköping och
möbtrer från örebro pinnstolsfabrik. Det är den
moderna tidens bondhem, denna tid som gjorde
med maskinindustrien på adertonhun,
dratalets sista fyra decennier. Den moderna ti,
den med sin s. ,k. utveckling, vad har den utveck,
lat, och hur skall en eftervärld
en gång vaken
döma den?
- Med början arr sista dccenniet har dock märkts
ett omslag, särskilt bland den unga bygdebefolk,
ningen, De duktiga män, som stått bygdefolket
och arbetareunsdomen närä, ha på jämförelsevis
kort tid banat väg fram till förståelsen för hem
och hembygd. Arkitekter ha uppgjort ritninplar
till tr:cvliga hem på landet, såväl för jorCbrukare,
sorn fcir fiskare och hantverkare. Män, med för,
ståeise för livsfrågan att få kärnfrisk ungdonr
l:var på landct, ha på alla sätt förscikt att mot,
;rrbeta den mycket omtalade tråkigheten och enz
formigheten, som varit bland de största orsakeura
till att hernbygden försummats för förströelsernas

sitt intåg

lockelser.

Se på Jordbrukarc,Ungdomens Förbund, vad
det uträttat under den korta tid det existerat!
Hur det har bjudit ut förströelse i form av nytta
och nöje. Se på Svenska Ungdomsringens arbete,
som blott på trenne år lvckats skapa ett hclt
riksförbund, och som nu utökat sin verksamhet
till flera grenar av kulturell nöjeskultur! Det är
bvgdeungdcmen själv, scm vaknat, och som bör,
inse, vad livet har att bjuda på av glädje och
av bestående värde i vars och ens hemort, i b1eller b1'gd. En ny tid randas, b--"ggd på gammal
säker grund. Ungdomens och glädjens, hembyg,
dens och fosterlandets ljusa nya tid.

jat

TILL MEDLEMMARAtrA!
Glö* inte au att uerka för att nya medlemmdr
Sk"ff" snardst nya irenumeranter b,i tiåningen!
Inbetala d.rsaagiften i stalgaå tiå!

;ngå

i

förbunået!
Kot"oförualtaren.
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-Ilotiv från Sörml;u.r,

LITET OM SÖRMLAND OCH SPELMAN JANSSON
HAMMARTORPET

Sörmland är ett fagert ]and. Gär du en vacker somnrardag, då himlen är blå och tusende solknippen flöda
ut över land och vatten, framåt en landsr,äg i detta
landskap, då måste du vara glad över tillvaron och tillfreds med livet, ty handen på hjärtat och bekänn: Det
är vackert! Kanske omsluter granskog vägen där du
just nu gär, men det varar inte länge, tJ, snart kommer
iövskogen och avlöser, och lövskogen i sin tur öppnar
snart famnen för slätten med klövervallar och sädesfält. Så kommer där åter nåcra b'jörkar med glrllene
hängen och sedan ligger där en liten insjö med vågor,
som glittra i solskenet. Och så vidare i oändlighet, ty
vart du går i Sörmland så växla grandungar och björkhagar med insjöar och åkerlappar. Folket som bor där
äro också glada och ljusa naturer och vad skulle de väl
eljest vara när deras vagga stått i ett sådant landskap.
Där finns ett litet ställe som heter Hammartorpet och

ligger blott ett litet stycke från den månghundraåriga
Skottvangs järngruva. Det

är

egentligen boställe för

gruvans förman, fast gamle spelmannen Karl Jansson,
som bodde där då jag var där nere 1917, ej längre
tjänstgjorde som förman på grund av sin höga ålder,
men väl stod och arbetade hela dagen lång i gruvans
smedja. Någor,. gäng, innan jag reste ned, hade min
mor sagt till mig att "Karl Jansson är en riktig spelrnan det" och därför beslöt jag försöka få höra honom.
tlan var den ende fiolspelmannen i trakten, den ende
som spelade gammaldags musik.
Vi gingo ett par stycken, en kväll, till Hammartorpet
och funno gubben Jansson i färd med att laga taket på
ladugården, men då han hörde att det var en släkting
irån Stockholm, som kom på besök, så måste han ned
och hälsa och sedan in i stugan till gumman för att få
kaffe i ordning. Under en säng 1äg iiolen i sin låda och
så snart kaffet var drucket, så bad jag om litet musik.
Först ursäktade han sig med att han så sällan spelade
numer, så det började gå litet trögi. Han var nära
sjuttio år nu och fingrarna hade börjat styvna under

det hårda arbetet i smedjan. Men i unga år hade det
varit annorlunda. På varenda dans hade han varit med
och på alla traktens bröilop, men med tiden hade han
dels börjat anse det vara strävsamt att jämt och samt
stå och inandas allt damm som de dansandes iötter uppvirvlade och dels hade konkurrensen från dragspelen
blivit svår och så slutade han upp.
Men nu sutto vi där ute på gubbens förstu'kvist i deu
stilla sommarkvällen och h'ssnade ti11 hans spel. Det
var en betagande vacker julikväll, då solen just var i
färd med att försvinna och en lätt skymning höII på att
breda sig ör'er landskapet i norr. Allt var sä tyst och
stilla. blott iioltonerna silade ut irån förstu'kvisten, än
i smekande talser och än i hurtiga, sprittande polskor.
"De ä allt musik de där" sade en ung gruvkarl bredvid mig och r-i instämde alla, ty vi iörstodo så väl dc
enkla ordeu i det ögonblicket. Och gubben Jansson plirade med ögonen helt belåtet.
Ja, nu är inte spelrau Jansson kvar längre nere i
Sörmland, utan han har med gumman och fiolen flyttat
till en norrländsk kuststad. Men när han en gäng dör,
så skall ielan hans vandra tillbaka till SÖrmlands iagra
nejder, ty sa har han bestämt. En ung sIäkting skall
ha den. Men den släktingen, inte spelar han fiol inte.
- Nej, men dragspel. Så går det. Fiolen iår vila fÖr
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"Fall bare Gud ville ta hän mä!" va den

R
ende

önsken'o hadde, gammelmora. Men när en ä i sett
åttitenijende år å dä usslie lille en ä guför te ut,
rätte mä di darrete näva, söm rematesta ha kroki
å r'ridd te mä onne knoker te knoger, stanner ve
te vise matsmula väjen te mun har en bare e
önsken, å den önskninga ä utå rätte sörta, för den
söm önsker söm gammelmora kan vare säker på
te få si önsken öppfyllder, fall dä mä ska dröje
e ti.
Å nog geck dä bå månge å långe dage förrns
gammelmora f eck bu att ,hännises önsketi va
gånseter. ^\ flere vänner va 'o allt näranpå lik,
söm lite tvilsammer på fall Gud va gor imot na,
för nog så' dä ut söm 'an ämne te neka na den
siste böna 'o hadde.
Gammelmora to' et tag unner näsa mä baksia
å näven, å dröppen söm hängde där te dä mäste

lämde en våter fläck ätter sä mälla di

båge

blåeste ådrera nere ve långfingerrota.
Jula va över, å gammelmora satt på sin tre,
bente stol mä rygstavla vänder mot köksboart.

'O titte ött döra, å dä va någe i öga på na

Vackra oxar och välskötta gärden. E' Andersson, Baggetorp, Abbotnäs,

Floda socken,

Södermanland,

för grammofonen och denna
Men uog iinns det väl så många
rungdomar med håg för felan, att det skulle räcka till
att iörhjälpa den tillbaka till sin samla plats, tv fiolen
R. U(allmort.
är den inte ändå bäst?

dragspelet och dragspelet

i sin tur för radion.
-
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att 'o vänte på långvägafrämmet. Dä va
inte förste gången 'o satt så där å vänte. Men
i da va dä söm dä vatt någe mer än bare väntet
söm sa

på hännises siste önskeda söm hadde satt sä så
ljust i öga på gammelmora.
Ätter vanliheta hadde gammelmora hatt jul'
dä kunne 'o grannt si i
bisök å småfölket
tenfatet 'o stalld ute på logölvet. Fall dä nu va
för dä
bare glömska häller räsla för småfölket
- tefress
vare
där
osynlingra
di
ä säkrest te lätte
va dä nu va, så hadde gam,
mä di ä framme
melmora vänte så månge dage mä te si ätter fall
t6mta hållde tegoe, s'att när 'o kom sä för mä te
gå in på logölvet annre vänna hitte 'o varsken
tenfat häller slev, Sånnt ,hadde inte hänt gam,
melmora sän den da'o mindes, unnatajnes en vin,
ter för så långer ti sän att 'o rakt inte va stånn
te säje hur gammel 'o va, å 'o mindes'et nog inte
å sä själver, för dä va hännises far söm hadde
tald om'et för na när 'o va så pass §ammel s'att
'o fersto' sä på va sånnt där hadde te bityde'
För varsel va dä.
Gammelmora hadde 'hatt e faster söm va så
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gammel inna 'o vart dör s'att dä fattes bare fyre

år te hunnre. Ä den fastra hadde vatt ute för
ackerat däsamme söm nu §ammelmora själver
hadde fått si. A dä va den jula 'o vart nittitisäx,
för 'o va födder på anndan. S'att nog va dä
visst å sant att gammelmora skulle få himbu va
dä lö. Ä dä va inte bare dä där mä tenfatet, söm
di osynlie väsa tajji mä sä, söm gjorde na fer,
visseter om att Gud va gor imot na, å 'o hadde
bedd'en om ferlåtelse mer än i vänne för dä att
'o sitt'en skulla, när s6m dä nu bare va hännises
otölie kröpp som gjorde na tvilsammer.
Dä andre s6m sajd na va 'o lunge hadde fått
vete å söm 'o nu bare satt å vänte på va e på,
hälsning 'o hadde ferleden kvälle, när 'o tajji
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I "östergötland", av A. Ridderstad finnes föl,
jande iör folkdansare rätt intressanta meddelan,
den.

"Följande rim funnos upptecknade i Finspångs
§amla s. k. länssal.
I Skedevi är lustig bysd
manfolken hava den odygd:
Hattarna ha de mycket höga
men med skatter äro nog tröga
Lo, ålg, rå hjort, varg och hara
Dem de icke få, dem låta de fara.
.... karlarna bruka grå eller ljusblå långa roc,
kar med häktor. Kvinnornas huvudbonad är ett
s. k. huckle (huvudkläde) av fin, mycket stärkt
sockerduk, svept om huvudet i vissa veck och så
sammanbundet med en enda knut i nacken, att
av dess utbredda snibbar den ena vetter uppat
och den andra nedåt högra axeln, tätt förbi örat.
Till deras övriga klädnad höra: korta randiga
kjolar, röda strumpor och svarta skor med höga
klackar.
.. . . Den gamla Vångadräkten, den Iängst fram
i tiden begagnade folkdräkten i östergötland, be,

stod av svart jacka eller vintertiden

långrock,

svarta knäbyxor, vita yllestrumpor samt skaIt,
stövlar, dock icke högre skaft än att strumporna
delvis syntes, glada (ett slags luden mössa) eller
svart filthatt, varjämte till söndagsdräkten hörde
förskinnet, överst med olikf ärgade, prydande
skinnbeläggningar. Piskan liksom den korta to,

fram gamle postilla å söm bäst hållde på mä te
läse den predikninga Joan, gubben hänses, jämt
hålli för den lickerste i hele boka. Nog hadde
Joan hälsi på hustra si säna den tia 'an geck å
sto' härnere på jola, men så liffslevnes söm när
'o satt mä postilla ve selverstaken, den där rare
fästmansgåva, söm 'o för höjtiliheta stalld fram
te di store vite julljusa, hadde 'an allri latt märke
si närvarelse.
Ä nu satt gammelmora på sin trebente stol å
vänte, övertygeter om att hännises önsken, den
siste å störste önsken 'o hadde, skulle ble öpp,
fyllder. 'O satt där å vänte på dön mä hännra
knäffte i bön. Ä sola lyste på gammelmora bå
inna å säna 'o lämni jola.

D

o

C

H

B

Y

bakspipan av metall medföljde gärna. En dylik
Vångadräkt, använd pä l87},t.alet av en brudgum
vid hans bröllop, tillhör nu Östergötlands mu,
seum. Tidigare användes för karlarna holkbyxor,
trindmössa, långtröja och hög hatt och för kvin,
norna korta kjolar och röda strumpor m. m.
Invånarna säges vara hitflyttade från Dalarna,
vilket ännu skall framgå av folktl'pen, lynnet,
seder och bruk. Enligt sägen hitflyttade de efter
digerdöden.

H. Sl-n.

EN ÖSTGÖTAVISA
Ack östra Götaland och Finspånga län
Ack du är en krona för andra
Inom dina gränser bo redliga män
Vem vågar sig mot dig att klandra
Du Risinge socken med frihet och dygd
Äck, du är min hemort och fädernebygd,
Där jag hit till världen är födder.
Så börjar en gammal visa från 1600,talet, förfat,
tad av Ånders Ölin från Ölstad i Risinge socken,
Östergötland.

Det var crden och musiken till densamma som
enl. A. Fr1'xells egen utsago gav anledning till
hans: "Ack Värmeland du sköna, du härliga land,"
som sålunda är en sång, som såväl med ord som
toner tillhör Östergötland (se därom vidare S.
Erixon: En bortglömd Östgötavisa i meddelanden
från Östergötlands Fornminnesz och Museif ör:
H. Sf-n.
ening 1913-14),

Stembygden

EN BESYNNERLIG

BROLLOPSVISA

I en gammal tidning från 1862 har jag funnit föI,
jande kuriösa bröllopsvisa med åtföljande anmärk,

En Räv var marskalk i denna akt
En Uggla klädde bruden i största prakt
Gamle Geten han var ung Getens talman
Och en Bröms förrider för allom them.

ningar. I östra Skrukeby kyrka i östergötland
hölls 1659 ett bröllop, där såväl brud som brudgum
och alla de närvarande gästerna hade namn av
djur. Det var herr -N1ats Ulv, som gifte sig med
Erik Geets och Märta Bocks dotter -Nlaria. Brö1,
lopet firades på Erik Geets gård Näs, vackert be,
lägen på en höjd vid sjöarna \oen och Valen i
Adelövs socken av Norra Vedbo härad.
Med anledning härav diktades följande visa,
som sätter läsaren i tillfälle att göra sig ett be,
grepp om den tidens sätt att poetiskt uttrycka sig.

"En Ulv månde sig omtänka,
Hur han kund' få en Get med

lämpa

Mer härom icke sägas kan
än att Ulven är Getens man
vad avföda som theraf bliva vill,
thet säger väl 40 veckor till.

Uti

sådant skick och gott behag
Sig vågade Geten; det tog väl lag,
Bocken, Ulven med Geten mötter

Som thetta är sant och ingen riikt
Så borde

När han det såg, stod han på två fötter.

Nu Ulven han tjuter och Geten hon bräker
fruktar dock ej att han henne uppäter,
Ty de givt' sig i stallbrödralag
.N[an
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thet skrivas med runeskrift.

Anm. til "Bröllopsvisan".
Axel Räf var marskalk, Bengt Bock var brudens
morbror, giit med Anna Uggla. Bengt Bagge var
landshövding i Jönköping. Måns Drake, Torkel
Gris, Jonas Orre. Fröken Märta Uggla var brud,
säta(?). Björn Germundsson pastor i Adelöv, för,
ridaren var Broms Gyllenmört och spelmannen
Lette Jöns Svala.

Och fröjdade sig av hjätta och sinn
Att han nu fick en sådan killing
De fogades samman uti ett slikt bann,
Att Geten skulle sova i Ulvens famn.

S

Gamle Baggen var ock buden thit
the Grisar med största flit
Men av förhinder nu ej kund' komma
Dock önska the unga all lycka och fromma.
Så ock

En Björn vigde båda tillsamman
som skedde med mycken gamman.

Hon rådslog med Getter och Bockar tillika
Om Ulven henne icke ville besvika
Så skull hon våga med honom ett spel
Och mente, därhos ej skull' finnas fel.

Å det skulle vara till

The Drakar så små som store
Så ock i thet kalaset vore
the Orrar i allt som fullande dus
Nu hördes där kuttra till dager ljus.

Flera voro ock bjudna till gäster
adelsmän, bönder och många präster

Han gav Henne ock mång söta or,
Att Hon månd'komma uti Hans klor.

H. Str-n.

dommedag.

E

R

F

Hur Askers kyrka kom till.
Första stenen tiU Askers k_vrkb1,§ge lär

R
ha

kommit från Sågaberget, dragen av två jämnstora
likaf ärgade oxar, tvillingstutar, med Ysätters,
Kajsa som kusk. Sägnen förmäler att farten var

I
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god, då Kajsa satt på vänstra sidan av åket
för att balansera i den tvära kröken i närheten

Ä

av

kyrkan. På samma ställe, där

stenen dross in,

till kyrkan.
På den kalkhaltiga bersgrunden på Askersbac,

anlades vägen

i tiden varit en ypperlig lövskogs'
i dag finnas uråldriga askerträd'
än
växt, och

ken har förr

Därav tros namnet Asker ha kommit'
(Per TYbell.)

var kväll å skrek: "Tibast, vittelök å r'ännerot,
hin ta' mej, som ga dej bot."
(A. L., Breven.)
En sälen om Rövatberget'

Kolningen

P å H enningsmossen'

Vid allmänna landsvägen till

Dä va när ja tjänte vi Arvitorp, ja hadde de'
ras pojke mä mej. Vi låg på Henningsmäse å
kola på natta. Räss som vi låg, knacka dä tre
slag på dörra. Vi trodde dä va Bystakvarns
dränga, som kom för te skrämma oss. Sä ja sa
te pöjken, att vi bryr oss inte någe um dä där,
dä ä Bystakvarnspöjka'. Så knacka dä för andra
gången, me vi brydde oss inte umme. Men tredje
gången kastas dörra in i köja likväl, å vi ut, men
clå brann mila. Vi va tvungna te ut å täcka,

Karlskoga ligger
det så mvcket omtalade Rövareberget' Sägnen
förmäler att rövare haft sitt tillhåIl clär under
forna tider. Så hände det sig att en piga för'
svann i trakten av Klunkhl'ttan, och man visste
ej ett spår vart hon tagit vägen. Men så en dag
kom hon fram till bygden för att hämta säng'
halm at rövarna. -\lan sporde henne förstås var
hon höll till, men det var hon förbjuden att omz
tala påstod hon. .\len om de ville följa efter
henne, så skulle hon släppa ett halmstrir här och

men inga mänska s1'ntes te.

där.

(4. P. .NI., Brevens bluk')

Gubben sonl var kfu

i

skogaråa.

Dä va en §ång en gubbe, som höll säj väl mä
skogaråa. Dä tyckte inte gumma hans um, utau
fundera på hur ho skulle bära säj åt för te få
gubben hemma hos säj om kväIla. Då fundera
ho ut att ho skulle gå ut i skogen å fråga sko§a'
räa. Ä så skrek ho: "Va ska ja göra mä en stut,
som ej vill gå hem um kvälla"' HorL menade
gubben sin, som ej gick hem utan stannade kvar
hos skogaråa. Och skogaråa svarade "Tibast,
vittelök å vännerot" (vändelrot). Sedan §umz
man kokat ihop detta åt gubben och fått honom
att ta in dä, blev han hemma. När inte gubben
kom åter till skogaråa, sprang ho kring huse för

FRAN

.Nlan budade upp ett dussin handf asta karlar
clagen därpå och följde så hennes spår, r'ilka myc'
ket riktigt ledde till Rövareberget' - Pigan satt
just och löskade hövdingen uppe på berget, och

när hon hörde karlarna komma stack hon kni'
ven i honom och knuffade ner honom i sjön'
Därpå skyndade sig karlarna fram och rullade en
stor sten för ingången till berget, så att rövarna
blevo kvar därinne, och där äro de nog än i dag'
,K. P.)

*

Ovanstående sägner äro hämtade

ur en sam'

ling folkminnen, som hopbragts av Nerikes'Tid'
ningen genom en för ett par år sedan på nämnda
folkminneskommittds initiativ anordnad pristäv'
lan.

E. S. Lundh.

VA R M L A N D S D I

ST R

I KTET

MEDEL
VÄRMLÄNDSKA UNGDOMSRINGEN FÖR BYGDEKULTUR. HUR DEN ARBETAR, DESS MAL OCH

I ett föregående

nummer av denna tidskrift hade signaturen nöjet att fä orda något om de värmIändska sockendräkterna. Dessa hade, liksom folkmusiken och iolk-

icke hunnit att dödas av det
förkättrade "åttiotalet" som eljest har mycket på sitt
samvete. När därför Värmlands hemslöjd på sin tid
tog sig an våra vackra folkdräkter med dess säregna
och rika utrustning i smvcken och dräktdetaljer ägde
rnan åtskilligt av orginal att gå eiter. Säiedes äga vi
clanserna, strängt taget

nu icke mindre än sju sockendräkter, fullt färdiga, samt
en dei på papPeret,
Samma har förhållandet varit med musiken och de
gamles orginella danser. Och vad den förra beträffar
kan ett värdeiullt tillskott antecknas, nämligen något
över hundra låtar från Värmlands finnsocknar, fullkomligt unika i sitt slag. Pioniärerna inom det rika arbetsfältet var i förstone, som nämnts, Värmlands hemslöjd
och en och annan upptecknare. På sista tiden har en
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Värmländska folkdansare och spelm:in samlade

nngdomsskara med namnet "Värmländska ungdomslin-

gen

iör bygdekultur" tagit som sin uppgift att

och bevara dessa rester av en gången tids

sk5,dfln
skatter, och

då det kanskc kan roa vära kamrater runt Sveriges
land, vill signaturen berätta hur denna sammanslutning
arbetar.

Eiter den stora insats, som r'ärmländska iolkdansare
gjorde i Fornminnesiöreningens höstfest i september
iörra året beslöto de olika lagen att iörsöka genom en
centralstl'relse och iast organisation mera mälmedvetet
iöra sina id6er iram. Denna organisation av de olika
lagen antog då namnet "\'ärm1ändska ungdomsringen
iör bygdekultur" och upprog alla de iolkdansare land-

skapet ägde jämte några hembt-gdsiöreniugar. Iddn visade sig god och en enig god sammanhållning har hela
tiden varit rådande. Påskdagarna detta är anordnades
en instruktionskurs iör lagledare och avhölls i Karlstad
under s5'nnerligen god stämning och med entusiasm omiattad av alla. Deltagarna, utom en del utomstående,

voro 47, vilket var över förväntan. En hel del nya

danser inövades, dräkter demonstrerades, detaljer visades och för övrigt musicerades och diskuterades i dagarna tre,
Bland de mera intressanta beslut var ett om årligen
återkommande tvenne "f olkdansstämmor", en vintertiden och en under sommaren. Den iörsta stämman iörlades till Sunne och avhölls pingsthelgen detta är. Under pingstafton samlades från när och ijärran glada
och brokiga dansare och spelmän irån alla delar av

till

stämmr.

Iandskapet till ett antal av ör,er 150. Var och en reste
på egen bekostnad, matsäck medhades och för logi an-

svarade signaturen. Det var första gången på mirnga
decennier som Fryksdalens befoikning skådat så myckct ar, livsslädje, musik och vackra dräkter som denna
pingsthelg. Samlingsdagens kr'äll var uppvisning i Folkcts hus' stora sal, r'ilken var till trängsel iylld at köpingens och landsbl,gdens folk. Danserna gingo med liv
och lust, Jössehärslaget förvänade med att ställa upp ett
helt lag i jössehärspolskan och Bragegillets (Kristiuehamn) spänstiga pojkar dansade hallingen så att publiken "drog öronen åt sig". Genom fröken Tyra Freding överlämnades från värmländska kvinnor och män
en ståtlig svensk sidenfana att föras i "Ringens" tät vid
fortsatt gagnerik verksamhet,
Pingstdagen besöktes gudstjänsten i Sunne kyrka, ett
enastående vackert inslag i det underbara pingstvädret
och på eftermiddagen ägnades Mårbacka ett besök. Till
doktor Lagerlöf, som firade helgen i Falun, avsändes ett
telegram, varpå hon senare på dagen svarade i ett längle telesram och tackade för den tilltänkta hyllningen.
Från Mårbacka ställdes färden till Sagans "Borg", där
sång och låtar tonade utöver "Lövens långa sjö" i sornmarkvällen. Annandag pingst besöktes Rottneros-Ekeby,

där en hel del långväga resenärer mött upp, bl. a. en
amerikansk vetenskaplig expedition, som iilmade dansarna. Här dansades i den sekelgamla parken och
Fryksdalens kulturhistoria skisserades upp av Ringens
ordförande. Efter återkomsten

till

Sunne intogs gemen-
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inte tilt ör'erallt.

eftcr ett timslångt program och till musik ar, ett
spelemän rned äkta spelemänsglädje.

dttssin

Vi ungdomar ha verkligen r;id

att ge detta av dans, musik och iärgglädje åt i'år
iattiga tid. Vi ha råd att komma tillsammans och träffa
natur och kamrater i samnra iär-gglada dräkter, vi ha
råd att sli oss 1ösa några.girnger om äret och hirlle
fest ocir Irelg, iörst därför att vi iiro unga och sedan

gjort ett gott dagsverke.

Måuga

gillcsdanser ha upptecknats och rnl'cket ar, r'ärde har
rädclats nndan. I s:iftsstaderr finnes nr-r nära 200 folkdarrsare, n1,a lag b,ldas oclr dnikter r'är'as och s1's.
Nästa so:nmarstärnrna bör ha rninst 300 deltagare, den

hör inte endast -- clen skall ha.
I)et iir bara cn sak som vi riro ledsna öi'cr: r,i

kr-rnna icke'

tcrnr. ör'erskott iar gå till \,å\,ning och spelemanskttrser. \'i riije intc "gä pä iörtjänst", vi vilja lära åt andra ocli slälia andra.
Rekonstr:rcring ai- dräkter tar även sin tid. Varje
socken r ill l:a iter .-sin dräkt och detta är även Ringers
ruppgiit. L)et r.ir ncg sa i'anskligt ibland. De olika socklarnas säipr:i'<cl sitter kanskc i späntten, ett säre.gct
smitt cl1:r eu 1Lr:ii:r detalj. Dei är tner än lön för mödau da allt komm,rr till sin r:itt. Och när nngt iolk
liornmcr tiil sin rritt är allt uppruitt. Scdau hålla vi
icst
i kl'rkan - i botrdstugan - i hcrrg;irdsparkcn
- torgct. Under
pa
en blligul iattir oclt nndcr \art
-landskapsvapclt: clt öru med sträckta r-ingar oclt krornn ör'ur Irrrvrtdcts stolta restrirtg.

clärför att vi ha så mj,ckct att sc bara vi försöka att ge.
på torget
Pa så sätt skapa vi helg omkring oss
i
kt'rkan
i
herrgårdsparken. Vardagama arbetas.
-Ocn li äro rrånga
i arbete.
.lössehäringarna lra

vi

och

,r.,rr- O..nvsif terna f rän iörsta uppvisnit,.gen delades
ourcdelbart upp och gavs till de dansare, vilka behövde
reshjiilp. l\leningen mcd stäurmorna äro, rrrena vi, först

och irzirnst propaganda.

Vi

äga icke nog mänga instruktörer
vara med överallt där vi behövas.
Landskapct är stort och värmländsk ungdom är talrik.
I niistan varje samhällc skulle en lagledare finnas, dit
sf ira vi, men r'ägen är ännu lång dit. Den l5-tnila
Elidalcrr lill i höst ha propaganda; meningen är att ta
uI ett lag ur de många lagen, några ungdomar som ha
tid och rad iör en sädan lång färd. Ordföranden iår
prata, dcrnonstrera dräkterua och laget fär dansa. Vi
lilja inte iijrtjäna pengar mera än sorn täcker utgif-

sarr middag, matsäckarua voro nu iänsade och som avslutning dansades på torget inför r,äldiga folkskaror

rzicka

Frt,ltsdulsttoike n.
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I sarnrud rred Sr'. I-:rrir:1,-;3-Juns Urgtlonrsii)rhLrn-i
hölls 14-17 aLrgrrsti crr ilstrirkticrlskurs firr i,rlkdrrrs;clalc u Vlisrbo--\s iör'bLindssird i Sinuland. Bcstl'rciscn fiir kur:scn utgjordes av redaktör Glans och in:iciljr)r l-rcl.n irån Nässjö samt st]'ckjunkare A. Österberg,
Jörliöping, don sistnrinrndc ävcn ledare.
Erlig: irgiLrgua rappoltcr bedrcvs ett sl.nnerlige:r iu-

A

V

tcrsir

t

S

T

B

o

Lrtbil.lrtirtgsarbete oclt Småland

A

S

btir vara åtskilkursen. Lodasilla clever iör

dit,<lj,l:L iolkdarslcdaro likarc eitcr
r si1 sillh ii;- :nr ckst l;cllLteI oc'lt prtsar

ligl

cleras strrra ulhetslust och bcskrivcr i rtaistall pcctiska
ordalag dcit r ackra ttaturcn rtere i \tiistbo h:irad samt
beiolklirgerrs r':inlighet oclt itltressu. DessLttottr 1lttrl'cker lodaren sin t:rcksamhct till clen dLrktigc spelttrattttett,

E. Ljrurgqvist ilau Jöuköp;ng,
lilken taktiast och säkert, sorn

ur god spclnran anst:rr, sköttc
siti rltagalcle. Kursetr hade
är.cu besök av R. Alorahal'nsson,

förutlaraudc leclare iör Halm-

stads clansla.g, som hjiilptc vrinne11 Östcrberg i ]rarts lcrlarckall. Dcr sistniirnnde är ocksa

iör de "r ärrliga kluiiar här och där varmed hr

beläterr

Abralramsson bidrog iör att tillpLrtsa HaJlanclskaclriljerr, r,ilken
1rr A. ju upptcckrtat och sälc-

dcs var riitter rran att

rnecl-

dcla unilervisnirg

."

lliter

orn

kLrrscns shrt lri.rlls en all-

miin iest van'id utom kursdeltagarna liveri .lönki)pirgs Folkdans.gill,: ilarnr isade folkdanscr.
Gruppbild av en del kursdeltagare

Dct rnliste betecknas sorlr
ctt g{rtt ,{repl) AY kretsiör-

5{embygden
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anordna en kurs såsom deuna direkt för
var idel präktiga och iör
sin uppgift allvarligt intresserade deltagare som mött
upp till kursen. Att det finnes verkl.gt intresse i dcssa
tlakter franrgär ar, iöljande passus från ledarens rapport: Inkvartering iör dem som ej tillhörde socknen
]rade beretts i gårdar omkring övningsplatsen. Bespisningen skedde i förbundsgärden, där mathällningen fö-

bundet

landsbj'gdens nngdomar. Det

r39

restods av iröken Agda Johansson, ovan nämnd bland
deltagarna från Äs socken. Hon cykladc dagligcu en
rril fram och åter irån och till hemmet, hade tillsl,n
över matlagning och servering samt hade dessutom tid
att deltaga i nlla danscrna."

Ä

ovanståendc foto sJ,nes

cn gruppbild från

knrserr.

Längst till höger står ledaren hr Österberg. Det leende
ansiktet i mitten tillhör "matmamma:t" iröken Joharsson.

FOLKDANSLAGET SMALANNINGARNA, VIMMERBY
iår ett iolkdanslag" iörefIembt-gden en blänkare. r'ari denna
n5,het iörkunnades för intresserade inom läsekretscn.
Dä laget nu meriterat sig och visat sig r-ara att räkna
med iör iramtiden, torde några data ur dess unga hiUnder rubriken "\/immerb:-

kom

i n:r 4 av

storia vara pi sln plats.
Eiter en lekafton på Sveasalen i Vimmerbl', där herr
\'. Thunell irån Linköping ledde lekarne, och där saken kom på tal, började en del ungdomar i äldern 18
är intressera sig för bildande av ett danslas. Tan-20 var
ken
då ej n:', ty redan iörut hade intresse funnits
iör saken även hos en del äldre vänner av folkdansen, men nu började den ta fast form. En indirekt anledning var, att just då jordbrukets dac höll på att
crganiseras

i

staden, och ett önskemål var,

att få

dans-

laget så tidigt aktionsdugligt, att det kunde utnyttjas

för

jordbruksdagarnas festligheter.

Sedan ett tiUräcklist antal intrcsserade anmält sig,
tillkallades ånyo herr Thunell och övningarna bedrevos snart på det iniensivaste. Efter två besök av in-struktören kunde laget reda sig på egen hand och vid
midsommarhelgen iramträda med femton danser, ntan
att herr Thunell, som var närvarande, torde hait orsak
att bl:'gas ör'er sina adepter. l)ärciter ha uppvisningar, alltid tacksamt mottagna x1' plrhlikerr. iö1jr slas i
slag, dels inom staden cch dels tid större iestcr i orn-

iiirdelar, som ej stå alla lag till buds. Dels att alla medlemmarna varit samlade inom staden, dels att ör'ningslokal uppläts i realskolans gymnastiksal och dels att tillgirng fanns på jämnåriga, särskilt intresserade och duktiga spelmän. I samband härmed må påpekas, att fiolen
mer och mcr kommer till heders hos den generation,
som befinner sig i tjugoårsåldern, och att inom stadcn
finnes ämnen till verkliga storspehnän. Allmänhetens
intresse för iolkdanserna är även påtagligt, och allt detta,
r-rtan att tala om det präktisa grt/, som präglar hela Iaget torde förklara den framgäng, det efter endast cirka

ft'ra månaders tillvaro uppnått.
Folkdanslaget Smålänningarna i Vimmerby hade till
förmån iör sin kassa lördagen och söndagen den 9 och
10 augusti anordnat iest i den natursköna Gästgivarehagerr. Utom vanliga festanordningar förekorn pä söndagen sång av Vimmcrby manskör, vilkcn i tr'å ourgångar på ett synnerligen förtjänstfullt sätt utförde cn
del f osterländska- och Bcllmans-nummer. Hcrr F. E.

Nordn gav cn historik öl'er folkdräkterna, iolkdansens
och iolkmusikeus uppkonrst och utveckling och talade
frir hemblgdsröre1sen, och danslaget hade uppvisning i
tr'å repriser. Älusiken utfördes av en strängorkcster
pir åtta man, \ ari rlanslagets egna spelmän gjorde err

krai.ig

insats.

nejden. Gi\etYis l.ar startell
mödosam i mer än ett alseende. Dräktfrägan r'ällade en hel
del bekl,mmer, och det r-ar
efter en livlig korrespondens
med olika hemslö jdsföreningar
som man till slut stannade in-

iör

den vackra Umarydsdräk-

ten, som nr-r kläder samtliga
adcrton dansande samt dc tre
spelmännen.

Efter de uppvisningar,

som

ovan nämnts, och sedan i da-

garna cn tr,ådagars fest

med

i hemstaden,
kan laget anses ha löst det
uppvisning hållits

ekonomiska problemet tillireds-

ställande och kan med lugn
framtiden till mötes.

se

Laget har även haft vissa

»Sm

ålänningarna».
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FRAN STOCKHOLM
den 24 augusti hade
Stockholms distrikt av S. U. f. B.
sitt sommarting å KultLrrella Folkdansgillets Solsäter vid '[:.resö. Av
Söndagen

samtliga medlemmar hade endast ett
9u-ta1 iniunnit sig, vilka cmellertid
blevo h järtligt mottagna av "Kultingarna", som på eti utmärkt sätt fungerade som r'ärdar. Sedan alla vid
franrkomsten blilit undiäslade, fördrer,s tiden mcd bad, roddtr-rrer och
allehanda nöjen till kl. 1, då iörhand-

lingarna började.

Sedan alla saml:rts i gillesalen
öppnades sammanträdet av ordi. G.

ett ar\'
ej är allom beskärt. Heder åt
alla dem som vilja vårda sitt ar\'
och iöra dct vidare.
gånr efter anualr, i remen,
- alltid
-endast r'åra äldre och regcln
allmogespclmanskonsten'År

hos Eder som nyckeln finnes. Mono-

som

polisera ej allmogemusiken åt enbart
våra storspelmän. Sök i stället att
jämsides med dessa skjuta fram irttrcsserade Jrngre gehörsspelare, lat
dem gärna iå en undantagsställning
vid sidan av solarna, det gör ingen-

dan, över så gott som hela Slerigcs

rike, i tidningarna, icke rninst r'år egen,
kända och omskrivna storheter som
nämnes och avbildas. Visserligen iinnes en regel sorn heter: "Garnla skall
etc. Orn
man ära, lrnga
- - orsaken
-"
till att
dctta iir den egentliga

Eiter

Iremkomsten bjöds

pa kafte,

alla "Kultingar" få iramiijra ett tack
för det utmärkta r'ärdskapet.
Distr.-scltr.

FRÄN GÖTEBORG
Brocler Granhammar !
Ibland flr.ger lLrsten på mig.

-

Jag

måste studera värt eget tiduingsorgan,
just sir i afton. (Det är så intressant

att rnellan raderna Iäsa sig till ditt
lumör vid det ellcr det tilliället. Kommet mest till s5'1gs i dina sä kallade
ledande dagsspalter.) "Allmogemuslken och dess utör'are", deras mcriter
och deras levnad, allt är ju av dct

slag som bör iamna den förstående
och rl'cka honom med, så med mig.
Tänker man vackert så vill
marl

ju sä gärna tro att deras insats
arbete pä intet sätt dikteras

i r'årt

av egen vinningsl5rsflad eller tillskansande av egna fördelar, utan av intresse, det rena och äkta intresset för
en gammal \'acker konst, ett medfött
och under tidens lopp tillvunnit intresse

iör fäderueärvda traditionet, ty

örnämsta st]'rka

i

ungdomeu.

ungdomen som utgör iörbindelsen mel-

dessa

gror.t

varefter den angenäma dagert slutadc
med dans.
Distriktsstl'relsen bcr hzirrncd till

f

efter "Gamlingar" och tala om

komna.

iörhandlingarna, uppläste redogörelsen för det gångna halr'året.
Bland de beslut som fattades rnärkas ordnandet av instruktionskurs i
iolkdanscr samt en spelmanskurs.
Eiter sammanträdet intogs gemensam rniddag, r,arefter alla sarnlades
till cn angenäm b:rtfärd piL Liingsjiin.

sin

dc olika ortsskribenterna bara letar

Karlsson, r,ilken hälsade samtliga \'älleda

och med åren kommer den fulländade
allmogespelnanncn. Vår rörelse har

Dct är ungdomen som erl gäng skall
taga vid där de gamla slnta, det är

vet jag inte. Vilket det nu än rnä
vara torde vi lrärigenom begå en viss
orättvisa, för att nu intc säga ett

S. Engkrantz, som valdes att

ting. Huvudsaken är att spelmanshumriret och intressct väckes till lii'

fel. "Vad göres egenll.gerl iör
att frammana oclr stegra intresset hos
vZLra unga och kanske ej sir r,ärst modiga allmogespclrnän?" Variör söker
rran alltid vid spelmanstävlingar och
spelmausstämmor

att hålla

ungdomen

borta? 'l'ror man då att "Gamlingarna" skola leva i alla tider och uppehålla traditionerna? Enligt mitt förmenande har rnan rrnder de senaste

åreu vid de tävlingar och stämmor
som hållits helt enkelt sökt att hälla
alla I'rgrc förnragor borta r-rtan att

rninsta h:ins\ n tagits till kLr:tnighctett.
Därernot har nt.'rr. exeinpehis i Göreborg under kongressen. irte dragir sig
iör att inför en kritisk och i minge
f all mindre orndömesgilI publik lata
gamla s. k. åldersmän uppträda utan
att rninsta hänsyn tagits till vad som
il\r dcssa kunnat presteras. Enligt
mitt iörmenande iänder ett sådant förfarande ej alltid r,år röreise till godo,
m1,6L., mindre när det gä1ler att göra allmogemusiken populär och omtI'ckt ar, den stora massaTl.
l-ör inte så länge sedan framställdes till mig en fräga: "är det enbart
äldre personer som äro intresserade
fiir denna allmogemr.rsik, eller vad kan
orsaken vara att man aldrig får höra
någon l.ngre spelman upPträda när
Ni anordnar dessa spelmansaitnar?"
Jag blev s\raret skl,ldig. De I'ngre

skymta fortfarande mcd sin frinvaro. Vad är dä att göra häråt? Jo,

Ni arrangörer som svara för

av

anskaf-

dessa allmogespelmän till
edra uppvisningar och stämmor det säl1er här i iörsta hand distriktsdet är Ni och
och föreningsstl'relser

fande

-

Sotn
lan nutid och framtid.
- - nLr är torde den reflekterande giva
mig rätt i det päståendet: "De gamla

storspelemännen iavoriseras till stcr
del på bekostnad av de ]'ngre."

Men icke nog med vad som ovan

örts. Ett än farligare omen har
nnder scnaste tiden mer och mer komanf

mit till synes oclt gjort sig gällande
på folkmusikemas område. Vi leva
i cn tid som helt går i penningens

tecken ocl'r härmed hava vi kommlt
in på det professionella ämnet. Mig
syrlcs som om penningen numera för
dessa allmogemusikanter sär före

allting annat. Som tttedarrangör i sir'äl föregåendc ärs kongress som ett
ilertal andra av mera lokal omf attning har jag iått den uppiattningen
som jag härmed 1åter kornma till denna tidnings 1äsares känncdom. Inte
vill jas med detta låta påskina att
samtliga \'åra svenska allmogcmnsiker söka att ockra På sin konst, ei
heller att deras insats skulle göras
gratis eller enbart mot natura omkostnader. Jag vänder mig enbart
cl-Irot de s]'nnerligen stort tilltagna
gageanspräk som mängen gång begäras f ör en halvtimmes uppträdande'
Kommer den ekonorniska värdesättningcn av allmogespelmännens insats

i vår rörelse ait i

fortsättningcn steg-

ras som uuder senaste tiden, då stå
vi snart maktlösa och våra nu så omtyckta spelmansstämmor och allmogefester fä reda sig utan de stora
riksspelemännen. Dct är inte bara
spelrännen som i detta fallet kunna
klandras. Även lS,gdemålstolkarne
söra sig härvidlag skyldiga till alltför mycket ockrande På sin konst.
Det borde ligga i båda omnämnda
kategoriers egna intresscn

att ej

pa

t4L

Stemby g den
sådant sätt göra sig impopulära och
omöjliga för medverkan vid våra fe-

tal. Stora

rama landsbygden finnes någon trå-

ster och ailmogeaftnar.
Frågan torde vara värd att venti-

dratals fotografer voro i arbete.
Vid framkomsten gavs salut och
eiter ett musiknummer höll kyrkoherde Rydholm hälsningstalet. Tal:s

kighet. En, som arbetar på sin åker,
inte har han tråkigt. Nej, det var er1
olycka, då man sökte göra arbetet till
ett politiskt slagord. Handens som
hjärnans arbetare äro alla beroende
av varandra. Skulle någon klassin-

leras och föras vidare. Säkerligen
är det månsa som med mig äro ense

i

anförande präglades av entusiasm för

vad som anförts.

och med utgång irån
att slå r'akt om de
kulturella värden i hembl'gden, sorn

Cöteborg den 30 aus,. 1924.
Selmer Gustaf sson,
sekr. i Göteborgs Folkdansförbund

av S. U. f.

hembl,gden

budkavlekallelsen

ännu stä att värna, poängterades behovet av enande samling i dessa strä-

B.

vanden, Tal. riktade sig särskilt till

Tack broder Sehner!

I näsia nummer kommer

säkert

svar på detta, bland andra av under-

tecknad. Jag skal1 r,ara snäIl men
saklig.

MÄLLPAGILLETS

i

Fränsta blev onekligen en m1-cket imponerande hii-erid. I strälande högsommarsol gick s;ämman av stapeln
besökt av etr prr tusen personer irän

skilda delar av i\ledelpad. St:,resnämndens budkavle, aviattad av E.

Granhammar, hade tydligen vunnit
genklang ute

i bygderna.

Stämman

ingick under de bästa auspicier

och

det i allo gedigna programmet länder arrangörerna till all heder.
Härolder redo ut i bygden vid 9tiden på morgonen och förkunnade
att stämmodagen ingått, samtidigt
klockringning frän kyrkan gav en på-

minnelse

om

gudstjänst

i

fädernas

kyrka.

Gudstjänsten blev synnerligen
stämningsfull. Kyrkan var fullsatt
och medelpadsdräkterna här och där
i bänkraderna h,ste upp förnämligt.
tIögmässan hölls av kyrkoherde
Oscar Rydholm och hembygdskören
under ledning av kantor Th. Lindström sjöng några hymner, bl. a.
Hur ljust det är att komma i Herrenstempelgärd..,
Vid 2-tiden satte sis ett festtåg i
rörelse från järnvägsstationen upp
till iestplatsen i Komsta. Först två
beridna härolder, därefter musikkåren, ett hundratal ungdomar i medelpadsdräkter samt företrädda av fanborg och vidare festdeltagare

i

hand om arvet,
i hernbl'gden. Tagen r-ä1 r'ara på alh som kan
bevaras. mer ragen Eder i akt för allt

iortsätta iäclerras gärnirg

EMBYGD S STÄMMA I
F RAN STA
Mä1lpa Gilles hernbt'gdssrä;nrrla

ungdomen. "Ni unga ha kommit hit
för att ha roligt. Det mi vara Eder
väl bekommet. -\lårre glädjen njutas
med måtta ocir med kärlekens hän-

st'n. Ni skola :'-r taga

Redaktörett.

H

människomassor kantade
r,ägarna upp till festplatsen och hun-

tusen-

kal

till
bt-gden. Tal. ar-slutade sitt
som

iörsr-aga kärleken

hern-

lrälsiringsaniörande med att erinra om att
de gamla vid tingen iingo en lösen:
Kr-rkoirid, tingsfrid, r'ägirid, kr.inno-

frid, hemfrid och låt mig tillägga

-

hjärtefrid !"
Sedan spelade Heifners musikkår,

varefter hembygdskören sjöns nägra sånger.
Talarestolen bestegs därpå av
börsdirektör Belfrage från Stockholm, som bekant ordf. i Sr'. Unsdomsringen

iör

bygdekultur.

Tal. framställde inledningsvis irå-

gan: "Vad skall jag göra för att livet skall bli r,ärt att leva?" och erinrade om ett minnesmärke i London

över en av Englands främste.

På

detta stär blott: tjäna, älska. De or-

den duga

för oss

allesamman, som

allvarligt vill söka iå något ut ur livet.

delning komma i fråga så kan det endast bli arbetare å ena och lättingar
å andra sidan.
Den uppfos ran ungdomen mången-

får är missriktad. Föräldrarna äro rädda om barnen och dessa
bibringas den uppfattningen att arbetet är föraktligt
det dummaste av
a1lt dumt. Nei, -det gäller att skaifa
respekt för och glädje åt arbetet.
Detta är första förutsättningen att
göra lii'et r'ärt att leva.
Som talesman iör Ungdomsringen
städes

iör svensk b:'gdekultur, erinrade tal.
om föreningens program och s:'ftemå1. Svärigheterna vid starten ha
övervunnits och "ringen" har vunnit
ständist ny terräng. Det finns ingen
möjlishet att samla svenskarua, profeterade en del gott folk. Svenskarna äro tjurskallar, har Gustaf Wasa
träfiande yttrat. Tal. trodde emellertid det skulle gå, om blott man funne
enande formeln och sorn lösenord re-

kommenderade

tal. För sund

svensk

livsglädje.

Återvänd till de gamla hemmen !
var nästa maning. Tal. gav därpå
några drastiska exempel på huru
hemkulturen förflackats. Endast en
och annan detalj av den gamla förnärna hemkultureu finnes kvar.
Vi ha musik, folkdans, folkdräkter
men varför använda vi den
o. s. v.
och dans höra ihop.
icke? Ungdom
Det är verkligen synd om den rnänniska som ej kunnat dansa och vara

Tjäna! Det är icke något populärt
stället Iiuder det: vi
ord f. n.
- i
skola härska. Men kom ihåg att för
att kunna härska, måste man kunna
tjäna. Det har icke uttalats någon
större lögn här i världen än att arbetet skulle vara en förbannelse.
Tvärtom. Arbetet är till välsignelse.
Tal. berättade i detta sammanhang
om en episod ur ett resebrev från

glad.

Nizza av prins Wilhelm, där han talar om alla dess olyckliga människor,
mondäna 1ättingar och dagdrivare.
Där kan man tala om tråkigheten på
landsbygden, men knappast på rena

ken.

Lär ungdomen vad hembygd och
hemliv är! Vårda och älska hembygden! Detta var kontentan av löredragets senare del,
Tal. avtackades med hjärtliga applåder.

Sedan hembygdskören sjungit ägde
uppvisning av iolkdanser rum kring
majstång under stort bifall från publiSom inledning

till

nästa avdelning

I

programmet påpekade kantor Lindström den skatt vi äga i folkvisorna
och unisont stämdes så upp "Man-

Stemby gden
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dom mod och morske män", varefter vi icke själva besökt
överläraren A. Ryd6n irån Gävle höll Lundberg (se adressen

ett piggt föredrag om "Nöjeskultur
och hembygdsvård". Tal. betonade
särskilt vikten av att iä fram företagareandan, kärleken

iör

hembygden

samt för far och mor.
Avslutningshögtiden ägde rum

i

or-

denshuset. Mällpagillets, Sundsvalls,
Stödes och Ånge folkdanslag iramför-

de

vai för sig ett par danser. Riks-

spelmännen Gullik Falck och A. Sundin spelade sina gammellätar och togo publiken med storm. Överlärare

Rvddn höil ett kort aniörande om
hemmet och dir. Belfrage avtackade
deltagarna

i

hembygdsstämman. Det

hela slöts med ett leve för Sverige
och hembygden, varefter "Du gamla,
du fria", unisont sjöngs.

Slutligen iramförde kantor Lindström stämmodeltagarnas tack till dir.
Belirage och övriga medverkande.

PENSIONAT
Lantbrukaren

PA

ALAND

Artur Lundberg

i

Rägetsböle, Finströms socken, mottager rikssvenska gäster till det facila
priset av kr. 80:
pr månad. Pensionatet, som är- beläget i en av
Alands vackraste trakter har plats
iör c:a 30 gäster. Med kännedom om
äIänningarnas många goda karaktärsegenskaper, bl. a. den att städse hålla

allt omkring sig snyggt och prydligt,
anse vi oss lugnt kunna rekommendera hr Lundbergs pensionat, trots det

stället. [Ir

i

alnonsen)
lämnar beredvilligt närmare upplysningar.

K A p T E N E D V. O

S

Norges Ungdomslags högt värderade
sekreterare, har gästat JordbrukareUngdomens Pörbund här i Sverige
och samtidigt Sv. Ungdomsringen. I

Stockholm höll Os ett föredrag på
Skansen om gamla bröllopsseder, tal
och visor, och ett föredrag på Södra
Latin om Noregs Ungdomslag. Båda
dessa iöredrag voro ofantligt värdefulla och intressanta. Det gav mån-

gen ett ord att tänka på, och det
syntes att stockholmskretsens medl
lemmar anammade varje ord, ty föredragen mottogos med livliga hyll-

ningar

till

hemliv med radio?
Ja, vore det så väI, då har utvecklingen kommit i rätta gängor och då

är steget taget till hemlivets och
hemmens renässans. Pojkar, som förr

på bio och kondis, de sitta
nu i stället hemma och skruva ihop

hängde

sina radioapparater.
I enkla hem, där iörut grammofonen eller handklavcret varit de enda
"tongivande" instrumenten, där få nu
både de gamla och de unga höra vac-

ker konsert, lärorika och bra
drag och de,

ord, kunna få avlyssna såväl iörmiddagspredikningar som vespergudstjänster. Nyheter från när och fjär-

ran komma ut innan tidningarna ens
gått i press och a1lt iår man höra
långt,

RADIO

i

Det ser ut, som om tiden börjar
hämma sig själv. De nya uppfinningarna ha åter lagt en ny seger
ti1l alla de andra, och de, som nu
räkna ett par års ålder, ha redan bliVit överflyglade och omoderna. Det

går raskt och snart kan teater

och

biograi inrangeras bland gamla kulturhistoriska saker. Snart få vi en

biograllokal på etnografiska museet,
där man med ett småleende iår skåda

ömsom Ingemarsönerna och ömsom
den avlagde Chaplin. llar nu uppfin-

att

den gamla tidens trevnad

någon mån återvänder genom upp-

finningarna, eller blir det åter en
apparat, som ger bröd åt tusen, men
tager det ifrån hundratusen? Så har
det i regel varit med alla andra uppfinningar och det vore ju glädjande om
det en gång komme en uppfinning
som gav både trevnad och bröd.
När ljudvågorna i etern kunna vidarebeiordra ljudet genom magneters
och elektriska krafters hjälp, då möter oss ett perspektiv av oanad vidd.

Då skall man även med magnetens
och elektricitetens hjälp kunna nå sädana resurser att krigen skall kunna

?iJIDl(

tltgiven av

Brages Selrlion för
Follslivsforskrring
Ilelslngfors

Fyra 24"32 sidiga num,
mer årligen. Pris per
årgång: i Skandi,
na\/ien 2:- Kr.

'rr:t',:l

Prenumerera hos

Föreningen Brage
Boule\zarden 7,
Ilelslngfors

Årgång l-ll, 1922-1923, er"
hållas till samma pris.

Per

före-

som önska höra ett Cuds

inom hemmets väggar. Kan det gå så

talaren.

Bead.Es.e.EzEeEE

ningen äntligen kommit därhän,' att
uteliv och biograffluga utbytts mot

tub Z5 öre
Generalagentur

för Stockf,olmr Landberg Å

§Tiugardt.
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elektrisk väg spriinger a:rrmunitionsLrpplag och projektiler! Som sätter

Todmol utbqtes

rnaskiner ur furrktion, och stoppar tåg

och båtar. Ett krig t. er. mellan
A. pa clektrisk

't

Tosteroil

ornöjliggöras. Tänk, om en vacker
dag en uppfinning kommer, som på

Ryssland och U. S.
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Yad jag skriver i kr äh kan vara

verklighet om ett år och gammahnodigt om två år. Så iort gär uppfinningarna och vi leva

i

sagornas r'ärld.

Låi det nu bara inte hli förbud på
radion, innan vi sett dess utveckling!
Skatt blir det säkert, stor skatt, och

OsfgotodräPterno

så småningom statsmonopol.
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Totionoldrätter
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.Bondorbeten

egenskap

av rcdaktör iör

vår

tidning hemställer jag höi'ligast att
föreningsstl,relserna hättre än hitin-

tills agitera iör tidnirrgerrs spridning.
Då err del t:dningsemottagare ligga
eiter med betalningen iör flera nummer anmodas sarntliga dessa att innarr den 24 okt. inbetala a/1a utcstir-

Irriorbeten

cnde iordrirgar.
De som önska komplettera 1923 års

Jllölode, onidode, ocf trrinito

iirgäug av Hombi'gden kunna er'hrllla
sarntliga nulllrler utorn l:r 1. Pri-

set

pi dessl i

2ll öro pr

citurorurtLlrrrer.rti,r:r ur

er.

,{r:nLr ii:-.ircs

trir it.lindrc lager av
kvrr. Böc-

"Sr s:rsk.r Foikdarrser"
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lorenlng
?nösterås

7[öbeltgger
Rlänningstgger
(Dsrdiner
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londsomt molerioitill desommu

fel.
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kcnia kunla iortiarande crhållas iör
dct garnla priset, sår'itt rnan tillhör
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iörbr-rndet.
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Tlolmöfus fäns

o

-Bemeiöidsforening

De sorn önska köpa av Qiugcus
riiisclrcr tordc lrred snanrsic girrr
aurnälan härom då cfterfrägan är
stor och vi i tid mäste bestämlra nybeställningens storlek.
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o -BörodsdröPter från lönet
uttöros
bestöllning.

fasist:illda men blila troligcn 26-29
juli. Tranåsiestligheterna torde bliva det bästa som Ringen hitirtills

o

har organiserat.

på

o

o

o

o

o
O,

o
o

o
o
o
o

o
o

o

a
o
o

o

o

Dcu stora Tranäs-festert nästa år
torde mcd säkerhet kontrna att hå1las islutct pr juli. Dagarrra ärrr ej

c

o

JJozn moteriol

o. upplganingor

Lömnoo

beredoilligt åt de som så önsfo

o
o
o

ö
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"Han gör ett gott intrycll

.....

tänker den unga damen. Därför får den unge mannen företräde framför sin granne, vars yttre
vanprydes av dålig hy.

Det personliga intrycket spelar en stor roll i det dagliga livet, i affärer, vid knytande av bekantskaper, vid strävandet att vinna en god anställning. En frisk hy med dess prägel av hälsa och
kraft har lika stor betydelse när det gäller en man som för damerna. Alla vinna på att äga en
sund hud och en oklanderlig hy.
vinna och bibehålla en frisk hy är att taga Elfströms SVAVEL
sin daglige morgonkamrat. Den renar nämligen porerna fullständigt
från damm och smuts samt underlättar därigenom hudens ostörda verksamhet. Finnar, pormaskar etc. tager den bort på ett enkelt och naturligt sätt därigenom att den underlättar porernas uppgift att bortföra avsöndringarna från kärl och vdvnader. I dess lödder ingå bl. a. tjära och svavel
och därigenom tillför den
tvenne sedan urminnes tider välkända hälsobringande hudmedel
- vålla sjuklighet av olika
-huden just de ämnen, vilka oskadliggöra allt, som kan genom retning

Det yppersta medlet att

TJÄRTVÅL N:o I till

slag

i

huden.

Rena porer hudens hälsa.

Man må icke förbise att Elfströms SVAVELTJÄRhar inga nackdelar gemensamma med de
gamla, svarta och obehagliga tjärtvålarna. Den är framställd enligt en speciell tilhserhningsmetod och därigenom en

TVÅL N:o I

produkt, som erbjuder lika stort behag
oilhen annan toalett-hsål som helst.

Säljesöveralltäl

i

aruändningen som

kr.

tt

EttsIRlIMs lElffilslm FlBRltt,
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