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Tuö uördlkter
F---10>r

oro \,

Se; i sk'ogäns trolska, duvLkla sköte
. snåler liten sippa dig till möte,

Boies'bölia iir-ånyo bntten; ",

netl snö begjuten,
står nu d,ter f ör oss ljzs och, gr§n;
'i sin hnopprtingstitl, oiindligt shön.
och, rtaturen, n11ss

nllss'&L- af,,r.ens mileJa aiirme '"-iiclct,
Se, lnn' foger i sin nya drd,lct

björken, ss,fElltl, stolt sitr kronu höier,
i -.itlig nrclocli, lion böjee',
toggad ljut't ttt' 1:iistans Liumma fliikl .

HoTtpfullt sjunger aicl det nya, nd,stet

under azu,r'blåa himlaf iistet
Iiten f å,gel aö,rens

soin

rnor gorLbö'tt,

Han iir kom,men nu tnerl tt'ogen maka,
aill cj Nordens skönd uår lörsaka
med, dess ljusa grönslco,-frisk och ung.
Sjung, du tårapostcl, drilla, sjung!
Vid, din glaclu så,ng ti tniinn'skor clrömma
ljtr,st om somntqrd,ugu,r, och

oi

glömma

.
;

höst, som sedan f ölier, grd, oclt ttmg.,.

Se, najciden ffi pd '""å.gen tlan-*ar
och nted hrocskunr Ägirs hå'r bekt'ansar.
Och i lorsen täckens polsk« går.
Och 7tå, iingcn iilr«tr danscn trår.
Solen strdlnr ötcr gi'ötttt hugar;
,-.^å.rcii sköttt:er långo, ljusa dagar. ..
Tusenfalt z-dlktmmcn ,sk6na tdr!

Tiittirtg.

IToppels sdng.
Det par sol, det. t,ar rå,r, det rar nydo,rti'ngsfröjd,,
och sottt jabel steg sångcn mot ltitttntelens höjd;
det uat'.kraft, det rat' hoytp oclt förtröstan diiri
att från f,jiittrarule boiorut ntt blit:a fri.

Diit' 'tar drdntnrcn, att lciirlekens trollstaa till slut
skulle ga-tad. blott hiigrat fiir tanken fii'rut;
diir tar genljtttl från ngtimrad, solbelyst hiird,
cldr clen henr,löse

linner ett liistc 'i uiirlcl.

Och diir lyste sottL strålar «u klaraste ljus
tle förlösancle tottl;an', utt stottrtat'nas blus
skttlle lystnn oclt bytas 'i sotrtmarktiills ro,
niir sont. hatsbrisen sjuge,t' sin sdng krbry aårt

bo.

G. W.

EII spe/monsmlnne
Med sitt vita hår och de utpräglade ansiktsdragen vittnande om en sälisynt natur, parad med ett drag av ädel-

het, sådant man ofta återfinner hos kärnfolket av vår

skånska allmogestam, kan jag, när jag vill, se honom,
den gamle Orel Speleman, död 1910.
Någta år betyda visserligen icke mycket för den mänskliga utvecklingen, men under loppet av denna tid har
mycket och många hunnit glömn.ras. Dock gives det personer, som genom sitt liv och sin verksamhet själva giva
en borgen för, att deras namn skola räddas undan glörnskan och länge fortleva i folkets minne och tacksamhet.
Ett av dessa, vilket den skånska allmogen är stolt över
att äga, är just Ore,d Speleman,

Ored Speleman, vars borgerliga namn var Ored Anhar icke blott gjort sig ett namn, som eftervärlden sent skall förgäta, genom de insatselr- han gjort
för Kulturhistoriska mus6et i Lund, Nordens största och
.viktigaste landsortsrnuseum, samt för det folkloristiska
i-arbete, som av Skånska landsmålsföreningen bedrevs före
dersson,

denna institutions tillkomst, utan fastmer genom de gamla
och originella toner, kära i hernbygden sedan äldsta tider,
han förstod tolka på ett sätt, som var honom eget. En

del folklåtar och follmrelodier med den sällsyntaste tonbyggnad och mest harrnoniska skönhet tillvarattogos och
räddades, som bekant, från glömskan under musikveteranens sista år genom stad§notarie Nils Andersson i Lund.

Da ha bevarat många intressanta kulturdrag ur vårt
skånska bygdeliv och räddat undan glömskan månget
kärnfullt minne från en svunnen tid. I all sin enkelhet
äga många-'av dessa folklåtar och folkmelodier ett stort
och förblivande värde. Dess toner skola sjunga om den
gamle Ored Spelemans kärlek till den skånska folkmusiken, Iångt sedan hans egen fejla tystnat. På Linderiids
kyrkogård, högt uppe på LinderMsåsens hjässa, ha vänner till'Oled och hans strängaspel rest en vacker minnesvård, §o-m på samma gång den utgör en ståtlig prydnad
tiderna igenom skall föra tanken tillbaka till denne sk{nske musikveteran.
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Å minnesstenen läses följande:
Musikanten
O::ed Andersson
,?

t2/7 7820 f 8/1

1910.

Vänner reste stenen.
Med

är

all

befogenhet skulle även å denna, som dock ej
fallet, kutrnat citeras Harald Johanssons vackra ord i

"Den gamla byn":

"Ej klang där en fejla

så vacker-t som hans,

det var sorn om taken klungit.

Vad präntat blott

i ett hjäi'ta

fanns,

hans susande str'ängal sjungit."
Redan tidigt lär' Oled Speleuran ha gjoi.t sig ett nan:n
som skicklig vioiini-.t inonr nrellelsta Skåne: bi gder. FörId
i Ehrhult ar- Svenköps socken bör'jade han nänriigen ledan i sina balnaår undetrisas i musikens huvudstycken
av sin äldre br:oder Nils Åndelsson, enligt påståenden ett
let'kligt musikaiiskt snille. Det ber'ättas om Nils Andelsson, att intet bröliop i bygden, son-r ville göi'a anspråk på
en langplats, kunde gå av stapeln, utan att Andersson
skulle exekvera musiken. Vlr han förhindlad, fick hellre
bröllopet uppskjutas.

I 'detta sammanhang tager- jag mig friheten återge
några karaktäristiska anekdotel om Ored Speleman, meddelade av intendenten G. J:son Kar'lin i Lund.
När kultulhistoliska föreningen 1886 iled den skånska
textilutställningen i Köpenhanrn slog sitt första stora
slag för' den .venska konstslöjden, val Oled värd i Gärdsstugan, och här fick han draga sin fejla även för' furstal
och andla höga pelsoner. Månaden i Köpenhamn bildade nog också glanspunkten i Oreds liv. När danske
kronprinsen, den i fjol avlidne konung Fredrik VIII, vid
sitt första besök på utstäIlningen icke hälsade på Olecl,
som för' tillfäIlet uppehöll sig i entrdn, föll det icke heller
Ored in att hälsa på kronprinsen, oaktat en rnedföljande
I

I

dansk museiman genom att upprepade gånger uttala:
"deres kongl. Höjhed" sökte fästa Or"eds uppmärksamhet
på det förnärna besöket. För att urskulda Ored grep då
samme man till d:n lilla nödlögnen att upplysa kronprinsen om, att Ored var något döv. När' de kungliga en
stund där.efter kommit upp i Gärdsstugan, fortsatte Ored,
utan att visa sig särskilt påverkad av det höga besökett
ett redan påbörjat musikstycke. Men när intendenten

Karlin avbröt detta genom att förestäIla honom för

krrcn-

prinsparet, blev Ored en annan man; han häIsade så artigt som han ansåg förhå1landet kräva och blev en utmär'kt ciceron för de kungliga. När kronpi'insen vjd bo::tgåendet räckte honom sin hand till avsked, vände han

sig samtidigt

till

den åtföljande danske museimannen med

följande "bemelkning": "l)en Mand (Ored)

är

saarnen

icke döv."
Några dagar därefter besöLte präst:n i den församling,
Ored tillhör'de, utställningen. Den danske rnuseimannen,
som härvid kom i tillfälle att iakttaga den utsökta uppmärksamhet, med vilken Ored tog emot sin pr.äst, fick på
sin undrande fråga till Ored om hans olika sätt att be-

handla pr'ästen och kronpr.insen det betecknande svaret:
"De' ä' väl skillnad på ens egen pr,äst och en främnrancle
klonprins."
Ored Spelen,an var i livet en ]'tterst anspråkslös och
hjärtegod personlighet, och författalen hacle kanske mer.
än någon annan tillfäile att vara i hans sällskap och lära
känna hans karaktär och egenskaper. Ägde nran blott för'ståelse att på det r'ätta sättet vidr-ör'a minnenas och det
för'flutnas vibr:erande strängar i den gamle irannens bröst,
kunde han berätta mycket av intresse. Han kunde som
fä förtälja lustiga episocler från en för länge sedan gången tid, löjliga speh'nansäventyl och intelmezzon, som han
sjäiv eller andra spehnän av gamla stammen upplevat
rled ett old, hans berättelsel koncentrelad: sig i all-rr,änhet kring byspelmännens ltuntla vagabondliv ftån
cien tid, då dessa, vilka voro de encla, som ute i bygdern:r
lepresentelade mu-qikens konst, så att säga utgjorde ett
ambulerande n.rusikkapell på landsbygden.

Jag tycker rrig hör'a mången str.åkes ystr.a gång över
strd.ngalna fr'ån fot.na nridsonunaraftnar., då dansen tråddes på fager äng och sjäIva natui-ens n.rakter. enligb tr.adirionen ställde sig blida nrot ungdornens fi:öjd, och Jag
ser' åter härvid clen garlle spelntanstypen, sonr for.domdags
n:ed sitt anspr'åkslösa instrurnent levde i velklig glädje
eller kanske i lika velklig tragik.
Och då är det icke utan att man med s:r,knad tänker
på cien gamle Ored Speleman, sorn ur ett rikt hjärta gav
å: andra så mycken glädje och njutning, som aldrig spalade sina vackla låtzrr, om han med musik kunds trösta
någon sorgsen och torka bort en tår från ett förgråtet
öga. Ja, kanske var cletta vackr:a dlag ett ay de nl€st
utträr'kande, sonl man har stör'sta olsak att minnas, då
n:an tänkel på den gamle speln-rannen, detta drag i hans
karaktär, som, palat med en sällspord intelligens ända in
i ålder:don,en, gjolcle honom så aktad och älskad på den
skån:ka landsbygden. Lyckans gudinna hade aldrig r:red
niateliella håvol valit den gamle mycket bevågen, vilket
nog hindlade hans rika musikdliska begåvning att nå den
uiveckling, som den under gynnsamrlare omständigheter
kunnat uppnå. Nog var livet bittert mången gång även
för Oled Speleman, som det ju ej säIlan är för dem,
vilka vandra konstens ofta törniga stig. Att han emelleltid ända in i sin ålderdorns höst kunde bevara den ljusa
sl-r1 på Iivet, den oförargliga glädje, som framför allt hans
anspråks1ösa fejla skänkte honom, vittnar- vackert om
Olsds nobla sinne och ödmjuka konstnärssjäl. Aldrig förloalde han modet föi' motgångar och missräkningar utan
visade sig allticl nöjd r.ned sin lott, även om man bakotn
kunde ana vei'kligheten.
Sista gången Olecl Speleman lät höra sig i Lund var
på Lunclautstäl1ningen 1907, där' han spelade i Aktiebolaget önos' villa, och där' han kunde glädja sig åt en
hiigst livlig frekvens, som stundom rent av urartade till
trängsel. I en Lundaticlning från utställningstiden heter
det bl. a.:
"Iklädd sin allmogedräkt och med brillorna på tager
han plats på en pr:ovisoli-.k bänk bland vinfaten, drar
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Uormlondskor
Abt vär'mlänningarna

i

sär'skilt hög glad

fått

det

goclzr

clet inhumör'ets, clen spelande inbillningens gudagå'r'a
ti'ycket ha vi icke vär'r'nlänningal fått både genour per'sonliga bekantskapel och g:notn "litter'är'a bekantskaper"'
rnecl u-ränni,qkor fr'ån cletta natulsköna lanclskap' Här' vil1
jag nu presentera en liten selie vär'mländskor"

Föl lesten tänkel jag, att'

clen l1'nnesalt'

soll ti kalla

värmländsk, nog, r'ättalc -'agt, är' ganska b:tecknancie föi'
svensken i allnlänhet, fastän vär'nrlänningen med sitt iiv-

)igare genryt Iåter clen oftar:e kottrma tili uttr'1-ck'
Men till ii'mnet! Flöding, denne Vär'mlands stor': och
äktbolne son, ehulu han av t'isa- nolnor fick rlrela av so1gen än av gläd;en, hal skänkt oss et heit gallcii av utrnär'kta skildtingar av den ungzr r'är'miändskrir' Fi'öding
såg nog på kvinnan "nrecl kär'lekens glar:ö3cr-"', och över
hela den kvinnor'äi'lcl, sotlr sk1'urtal i hrll.i: tiikter', liggel
det en så "varker clag:r'", otu r-i Iil':-'-ir'1-ck:r ois på detta
sätt.

Hal ni någonsin hör't en vacklat'e kärleks:ång, ott.r irran
unclantztgel Bibeln's Höga tisa. r'ar'-' kololit Fröiling i ganska hög glacl !ånat, iin Fr'öriing. ''Högr vi:r'r":
"Min r'än ät' sottt el: :n:L'-': gl'irr"
so)n en sjungande r-iiii:rbäi-<
och såsotll ell ul.ig l'o'''
när' claggcr-L f:rl'ltl viti i-rlol'sorii'i'";

"Sägtn nlig, I \-ärnliar-iis 'iö::ter"

ten över clen unge skalden i dikten "Vlrckelt väder'" och
"f)sf, vs1'
flickoi'na i "Det val clzrns bolt vid r'ägen".
Bolla, clen pr'äktigar Takeneflickan, hon äl fager och fin,
r.nen har intet i fickan, hon är'gäcksam och skojsanl och
kä.ck. Där- r,al Kelsti, clen tlotsiga, vandrande, vilda, c1ärr-al Firnbackzr-Blitta och Kajsa ocl-r Tilda och den snudi3;r )laia i Biick"
"De hacle :ont brillnaii'ie blånor i kroppen och sont gr'äshoppor' hoppa de lir:jltrndshopp:n, och mot stenal av klzrcka.r' rie: sl:ali.'f
kunna loa sig bättle än de flesta
Å:t r-är'rt:lärr-,:ngalna
artdlzl sven:i<tr.- äi' .:u ett faktulll, rilket man både "prakti:kt kal p:'övi." o:i. iä-'r :ig till. t. er. i Geijels "Minnen" eliel' i Liil-eb;'ör'r:.rl:a-' "Jlinnen" eller Selnra Lager'löfs ''Göstu-. Eet']-ng. :lg.--". Pr:-.i::l---<t läl' du erfala det
genour besök i \-ä.-n'-iand eile:: på sä-''r'---lr' nti:'tud' ntel'nas
nat:onssan:ktän' i UPP:ala.'-

Nu foltsättel jag nled gallet'iet. llinn: ni tien stulska'
karata Stina Stulsk och konrtriel ni ihåg lilta Elin i Hahon val clen glacluLste blancl de gIada, i lek och
g€n
Och jägal
,1orr. .,'u, hon allticl bäst och flink i logen'

}'Iahls l-rustlu Elilitn är: också en b:kantskap att gör'u
för'
';Det är-,qant, lron vat ilrin jakthund, som slet ont
gjolde för' mig' allting
nrjöI och vatten.
rrig, och ju mera hår'cl
gott och snällt o
rig, rlet val' Elis svar""
jag var', clesto ll
flickan skilch as i "Jäntnry
Den alltför'

I---

som sitten utefter v:igkanten
glatnnrandes'

Dettrr siita ä;: typiskt

clä.-.

någla utrgti vl'ilrtliänc1-'kol

tr'äffas, blir ett otroligt pl'at och

glzrtu

-

tlei'än i ltrclt't

lar-rdsändar, tlol j ag.
"Si, hennes gång äl som rlans över ängalna
och hennes r'ösi
- - såsonr en lustig ntusik i bergen, och henn:s anletes glädie

är'såsotrr en sol över- sjöar', cle ctäjeliga sjöar i dalalne'"
Och ni minns de unga flicliol'na, sotn l.iruntel't öste r--zLt-

zrvköt:ochblotlochrlluffochbotroclrbtir.er'r.ilr'ttltlal.oc]-r
I1utlL'r'i. 3 llck:'.rlLie LiIeIitlotI"'

llel: .:l.ukr.r'. li:er: ":::\' ilo':rll \''':tr1' crrll iog å: alit'
sorll i :-k:e .:i'r .. -: - i ;i:::-' '.-ltti' a :cr:-:' :l-r:jövatten hon
Och hennes plat
såg .,g li-'-:l-::-'- - '-' -: "-'.

fram fejJan, skl'uval och spänler'. piör'lu 'tänllttng'n tlle'L
en liten tillf ällighetsf antasi. och 'å bö:'.':-'-'' \otr'elttt"
Polskor och valsel otnväxla i bloxig iölj'i 1 :i-;-':o:'a -'l-

.--:r --l- r.:- :-l^- : :.:-:'-;: .-<Lrrkr honour livets stola

tr'äffsäkelhet, sour enclast iång ör-nint : :':: :p:-a ::-l :i:il'-

;::r- r:ii.budet.

utan notet l<an skänka.
Vännelna, sotu han tr'äffal', pånlinl-la i:cro':

på Linrler'öds kYll<ogår'd, där'
änktes i jol'clen. Såsom föi'
telanen en si.ta avskedshälsför'
ett ögonblick liksorl skingsolen
hulu
man,
såg
ning,
lacle tnolnen och lyste i vål'lig glans'
"Kistan sänktes i joltlen necl trellan Ilörka våi'dar"
går'tltu"
Så gick iran t)'-ct som i grubbel åtcl titi r'ötla
ut'
fjär'ra-n
cmot
lann
åsen
th'iva
\/it sonr en
Livets saga val slut'"
Går'rlatna sovo stumt.tla.

ger det litct upploliskhet hos kr-inien' ll-'lt: ::''k:'l -':- 'r=:'

o:i'- ::åg'i'
'tr":i'r'::: han 'tllelanla t'älkända stycken, gelllensånll)'r3
lal ett pal av dem och rleL är'.å. att l!'iln nä:tan t1-cker'
flpplåderna, som föIja, var-a ett alltt'öi' profant sätt att
uitrycka sin beunchan och tacksalrlhet il-rot den gamle'
solrr har tle kvarts sekels övning ocll elfalenhet i sin

konst."
Stt'ax innan julen 1910 insjuknacle O'-ed Spelenran, dock

ej allvarligare än att han i sin stuga ännu tlenna julafton kunde låta str'åken glicla övel cle -"tr'ängar', sot.tr kern-

-1^:--:-.:.:-i:.;:

g1ätlje

''.:- :aii.. hau på tlen sjukbät1d' fr'ån vilken

clzrgal senale
-.:.:. :.---:--g l)l3r'.r skulle resa sig, och några

dag földes Oi'ecl

-

lV illitr

ttr

SPelenrans

Lt'tt

11r't'l

:'

Hembc ed"n

Folkdonsen som folknölePå ett sorlmalting i Umeå sistlidna soulnal: var. jag
bland andla anordning.r.r' till allmänhetens
nytta ocJr nöje åse en folkdansuppvisning av fera dansIag, vilka under de sr:naste åysa billdats i olika traktel
av läneb. Utan att hänge sig åt någla större illusioner'
beträffande foll"dansens förädlande inflytande på ungdomen, må;te man önska, att försöken att återuppliva

i tillfälle att

dessa hultiga, gl'anna, stundom av ett slag-r my,rf,isl<,
storslagen skönhet (Skrälåtenl) pr'äglade danser icke
måtte bara vara en modesok ellel en ansträngning, som
några energiska enskilda snalt skola Lar-a förl5-ft sig på,
inte endast för ungdon,ens skull måste rnan ön-.ka det,
utan ej :rinst för de äldres, ty g.nom dessa vacka, gamla
danser kunna unga och gamla åter komnta af,E mii{as på
ett nöjesfält, där de förstå 'r-arandraJag stod undel denna uppris-ning bland mängden av
åskådare, mest lantbefolkning från undangömda byar,
och ögoneu fyldes mer än en gång ar tårar öv:r deras
och hur kunde uran
oförställda glädje och rörelannat än gliidja-: och rörr. örer- fårgernas och linjernas
vackra -rpel på den gröna slåtten? Det var synd atb icke
ha tillfälle art gena-+ uppt.ckrra de glädjeyttringar, reflektioner och irfall, som haglade runt om en, alla vittnande om, hur ungdomen vaknade inom dem själva och
en slags ömher vällde fram i deras hjärtan för dessa
raska ynglingar och flickor. Särskilt minns jag en äldre
lanhnan, som hela tid':n följde uppvisningen med den
spändaste upprndrksamhet och en svärm av gillande utlop, fulla av hurnor och erneilanåt avbrutna av dyra
försäkringar', atb från denna plats vek han icke, förrän
dansen var s)ut, äl-en otn turbilen skulle gå ifrån honom.
När i daldansen kavaljererna taga flickorna om rnidjan,
l),fta upp dem och ställa d:m så nätt på andr:a sidan
orn sig, drog han djupt efter andan, teg några ögonblick,

"- - - det var som flickornas dans på Lido, det som
polska, galopp och vals
Och nog kommer ni
- - -" och "Fjorton dagar:
ihåg Fr'öken Agneta i "Jägarstan-rp"
efteråt", den käcka, litet övermodiga flickan och Elsa
Greta

i "Härjarinnor",

och

de söta, graciösa, käcka, inställ-

tör'nsamma snrå trollen och "En vårfästrnö" i'- roshäck. sonr kliver: och vit syl6n, som går".
Som "avslutning" vill jag citela en strof ur "Balen"
om clen unga, fagra Elsa örn:
"Det sam cn ljusr'öd los vid hennes hjässa

bland hålets gula, gamrnalsvenska lin,
hon földe nacken som en ung prinsessa,
och hon

var adligt smärt och ran och fin,

i gången som en ung dansös
och smått behagsjuk sorn en borgartös."
rnen mjuk

jag undtar, our ej Frödings sångn-rö hade
Elsa ör'n
hennes skapJynne
och gestalt. Och Frödings sångmö var
nog alltigenor-n r,är'ir-rländska.
T.

*

Och Värnländska sällskapet

i

Stockholnr. Retl:s onnL.

och så kom det en nästan andaktsbävande viskning: "Ja,

det för'stog

jagl"

Även något annat skänkte vid detta tillfälle intrycket
av vilket medel den gamla folkdansen är att försna unga
och gamla i gemen,samt, sunt och uppfriskande nöjesliv.

Efter folkdanslagens uppvisning uppträdde 8 par 50-60åringar och dansade en slags kadrilj, "kaderällan" kallad,
och en annan kontradans, vilka ännu leva kvar i minnet
på någi'a orte'r i Västetbotten, ehuru clet väl aldrig eljest
dansas. DeTas värdiga, gammaldags sirliga, man skulle
rilja säga hovmässiga dans var inte det rninst vackra,
denna soliga sorlrnardag. Det återför,de minnet av forna
tiders bjudningar under julen eller andra stora högtidsdagar i släkten, då tle äldle, ända till sjuttio-åringarna,
deltogo i dans:n alltemellanåt, särskilt i kontradanserna
men även i vais, mazurka m. fI. och hur oförglömlig är
ej den glada stämningen son därigenom kom till stånd!
De unga kän'de, att då de äldre deltogo i dansen, då hade
tie själva r'ättighet att ay allt ,hjärta hänge sig åt den.
Och ett gott föredöme att dansa både värdigt, behagfullt
och av hjärtans lust hade man i de gamles dans. Det
rar annat än att son-r under senale tider känna dem sitta
kring väggarna eller stå i dörrarna och undcr ogillande
anmärkningar åse jazzningen och jumpningen. Något
n.:inne att sola sig i på garl-rla dar kan denna väl knappast bli.

}l[å vala, at1; nu för tid,:n de äldr.es hjärtan oftast
kännas för tunga för' att vala med i dansen. Något som
ri ändå alth'ig kunna kor.nma ifrån, ä:: att intressera oss
frir våra b:rrns nöjesliv och önska framgång åt allt, sorn
kan hjälpa clet in på goda vägar. Och då nu från olika
lägel så myckei oldnas om nödvändigheten att sörja för
de ungas krnppskultur'
ss1ssf, har från Flisinnade
hinnor: i tidskriften Tidevalvet
riktats en uppmaning att
r-erka

för idlotb:n bland kvinnlig

sko)ungdom

så är

- ägnas
det ägnat att förvåna, att inte n-rel upprnärksainhet
åt folkdansen. Den är en gymnastik så god som någon
och därjärrte etu gammalt kulturarv att förvalta. Även
kontradanselna från 1880-talet förtjäna att bevaras. De
äro en god övning att behärska kroppen och utveckla
smidighet och grace. Nu lämnas omsorgen om att uppliva och bevara dessa uyttiga, rotliga kroppsövningar,
dessa vackla gamla kultularv åt privata för'eningar, sonr
på de flesta olter av lätt insedda skäl äro dömda till en
tynande tillvaro ,e,ller säker död. Vare det långt fjärran
från mig att vllja förorda, att folkdan:;en (och folk-

s e-dansen, som ej fål glömmas) göres till någon slags
obligato.risk institution eller skolämne. Må det fortfarande vara en frivillig sak för' ungdomen att för"edraga
jazz'f ,-amför: t, ex, schottisch, nred tvång uppnås intet,
och även d:,moclerna danserna kunna ju dansas väI och
kunna ju också mycket väl förekomma omväxlande med
de andla.
lVlen
och här'kommel jag till avsikten med dessa la-de som ha handom ungdomens
cler'
fysiska fostran,

vi

-
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språk "Iagd i fåler", med ifästat livstycke av röd sammet monterat med silverbårder. Förklädet är blått med
silkesbroderier, silverbårder och guldspetsar till en bård
i nedre kanten. Skärpet eller den s. k. brudlisten är av
rött kläde, även med silkesbroderier, silver.bårder och spetsar, samt ägarinnans namn inbroderat.
Särken och klutcn av linne är prydd med hålsönr och
knyppling. En mindre silkesschal bäres om halsen och vid
sidan, fäst i skärp:t, det s. k. "hyekklädet", som är en
fyrkantjg linneduk, rikt prydd med hålsöm och spetsar,
och användes att vid högtid och sorg läggas över kluten.
En svart tröja monterad med sammet och silverbårder
samt röda konststickade strumpor fullständiga dräIrten.
En myckenhet av silver hörde även till. Pä livstycket

volo de fylkantiga smyckenas plattor behängda med

Kronprinsessans skånedräkt
Den 2 augusLL 1924, då Kulturens östorpsgår-d blev jnvigd, bar vår kronprinsessa en av våra folkdr-äkter,
Dräkten var en gåva av Kulturhistoriska museet i Lund

och tillverkad på Konstslöjdsanstalten därstädes samt

överlämnad till kronprinsessan sorr ett minne av dagen,
Enligt intendent Karlins dr'äktforskning skulle den i sina
huvuddrag vala den gemensamma högtidsdräkt, som bars

på 1700-tale+" i hela Skåne. Den är föga känd av skåningar, då endast etb fåtal gamla dräkter finnes kvar.
Men våra museer har den i sina samlingar som östra
Göinge häradsdräkt.

bandet.
Genonr salet

av denna dräkt har en vacker skånedräkt

blivit framclragen och göingarna kunna ju vara stolta

över att der;* häradsdräkt nu bäres av Skånes hertiginna.
Och ri alla hembygdsvänner glädja oss över att vår kronprinses-=a har skrudat sig i en av vära folkdräkter, på
sanlma gäng ri tacka Kulturen i Lund för det god,a handtaget, som r;åra strävanden genom gåvan har fätt, att fä
foikdräl:terna uppskattade inom alla samhällslager från
där de förut haft h:rmort
till de enkla
kungaborgen
hemmen i staden och på landet.
Ingrid Andersson.
Malmö den 23 mar-. 192J.

Dräkten har grön kjol, tät veckad eller på de gamlas
g1'mnastiklärar-na

i

förn-rsta ruurmet dlJtså, skulle utan

att "undervisa i folkdans" kunna främja dess spridning
i utomold,:ntligt hög grad. Var och en, som lecler ett
folkdanslag, vet, l'al största svårigheten att uppehålla
och rekrrytera Iaget ligger. Det är att lära deltagarna de
olika stegen. Ledarens myndighet är ej så stor, som en
gymnastiklärar,:s, och det gäller för honom, att ej deltagarnas intresse och energi slappas genom

för

mycket

exercerande. Om endast stegen ä::o inlär.da förut, då är
det lätt att inlära tu-relna och få luckor-na fyllda, när
sådana uppstå, ty nykomlingaryra kunna lita på de andra,
nä rdet gäIler turer, men ej när det gäller steg. Ett önskemål, är al,Itså, att ungdomen får inlära stegen i skolan.
Den stackars skilan, som skall göra allt! Men här är
det ingen anedning att korsa sig. Det är ej fråga onr
att införa ett nytt ämne eller göra kursplansförändring.

Gymnastikläraren inövar st,:gen som märschsteg eller

benrörelse på stället,

allt

eftersom det lämpar sig, bäst,

och kallar rörelsen med de ::ätta namnen, så

att

dessa

bli förtrogna. Att få malschen lätt och spänstig är ju ett
av gymnastikens mål, och detta vinnes bäst genom att
inöva olika slags marscharter. Det bör därför vara välkomnret för en gl,mnastiklärare at+" få stor variation på
clylika, och lrellre ån att finna på nya (storhoppsa och

små

skåIar, s. k. löv, Ett liknande halssrnycke med vidhängande
"trillekors" samt det s. k. "striglakorset" i ksdja om lulsen. På skärpet och tröjan lunda maljor samt på kluten
ett par fylkantiga hakar som sammanhöllo sammets-

>+{
lillhoppsa tror jag ett par as de nya kallas och är.o inte
vackrare än benämningarna), kan man väI taga dem, som
redan finnas att rälja på, isynnerhet om man därvid kan
tjäna tr-å änilamål. Inövand.t ay denr går n.rycket fort,
och är även
då det sker metodislt ocb under disciplin

roligt för eleverna.

-

Att sedan sammansätta stegen ti[ de olika fo]kdanserna, det bör fortfarande vzrra enskilda sammanslutningars
-cak och icke glnrmastiklärar:ens. Ty dels skulle detta inkräkta för mycket på g'ymnastiktimmarna, dels är det
allt annat än uppbygglig:t att se folkdanser utföras i gyt tnastikdräkt och tassande gymnastikskor'. Allt d,et taktfasta stampet, som skall nrarkeras m€Ilan de ljudlösa stegen, uteblir, och det karaktäristiska för folkdansen utslätas lätt
för att ej tala om, att man kanske vunne raka
- till mad rnan önskade genom att göra den till
motsatsen
"skolämne". Allt vad vi folkdansare begära, är en inövning under gymnastilrtimmarna av de olika stegen eller
åtminstone ett flertal av dem. Däri,g:nom skulle folkdansen snart kunnzr, få ett starkt uppsving och bli, vad den
borde vara, ej teatter, utan ett allmänt folknöje.
Svenska Ungdomsringen bör lyckönskas och tackas för
sitt trägna arbete,
L. H-V.
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Soru ndo oc 0 sorun doborne g enom lldernQ
Kyrkofierde Andeer.
Au

(Forts. fr. löreg, n:r.)

Sorundabornas femmila Stockholmsresor utefter landsvägarna under långa tid.er tillbaka äro ökända. Var skulle
de hungriga stockholmarna fått sin mat ifrån om inte
från det landet Gosen, Sorunda? Var skulle de ha fått
sina korgar och stegar ifrån? Var skulle vederbörande
ha fått sina master och flaggsUånger ifrån? 1 äl ra--tade
man vid Långpannan och Fittja, vid Snideniorp och
men att spriten skulle ha -lelat så stor
Hjälmängen

- vargar, Ösmo lik och Grödiage
roll, son Mörkö
påstå, debta våga de inte säga hiigg itir då få de med

basserna

att

göra.

En författare utbrister: "Re E€d till Somada" miit
herrskap, stanna där ett 66[ ann3,a hålY:ar, häl-ra på hm
bönderna i Hoxla, i Grin:st+ i To44 i Berga" i Sundby,
i Västerby och de båda Söd=rt5byarna, se detta arbetssamma folk i vardagslag, Tid gä-i:rbuden, men lägg märke

till

dem framföra]lt

i

dera.: rackra Lyrka

-

och

ni

ska

lära er känna ett, präkrigt folk-"
Sorundabondens sLzga är lju-< och ryrrlig, möblerna äro
en-kla och sygga- Eär och där slsall man finna gamla
fina skåp, bågan, tumlare och teu:nraker, som vittna om,
att arret frå,n f&leraa är väl förvarat.

IV.

f,:lrrdedrdk-ten

Etr särskilt kapitel från den tid, vi nu skildrat, utgör
den karaktiidstiska och vackra Sorunda-dr'äkten. Här
måste detta kapitel bli mycket kort.
Man kan utgå ifrån, att de klädesplagg, som utgör Sorunda-dräkten, härleda sig från ett medföti konstsinne,

fördjupat i en kärlek till den äkta hemslöjden. Egenskaper som än leva kvar hos Sorundakvinnorna, även om de
vackra dräkterna försvunnit eller vila på kistbottnarna.
Månne i awaktan på en tid, då krims-kramset från modebutikerna få ge vika för den äkta och hemgjorda?
Männens vanliga huvudbonad var en röd mössa, strutformad, och försedd med en tofs
allt av rött ullgarn.

-

Denna mössa är typisk för Sorundabonden; han bar den
som gosse och yngling, som man och gamling, han bar
den i varclagslag, vid gästabuden och i kyrkan.

Sorundakvinnornas huvudbonad var en av rött tyg
mössa, som gick fram i pannan och med sina klaffformiga sidostycken omslöt kinderna och knöts under
hakan. Till helgdags bar hon även denna mössa av siden
eller annat fint tyg.
I vardagslag inomhus och under vackert väder även
utomhus hade valken man eller kvinna någon annan
armbeklädnad än de vida lintygsärmarna, vars linning
gick ända ned till handen, en sed, som gjorde, att värdig-

Männcns rock var av blå vadrnal, men deras vanligaste
rockplagg rar den ökända Sorundapälsen av fårskinn.
Pälsen satt på utomhus till dess sommarvärmen körde
bort den, Pälsen, mössan och de gula skinribyxorna torde
ha varit Sorundaborna typiska dräkt. TiIl kyrkan och
rid gästabuden använcles så-väl den vita pälsen som den
blå rocken och på de långa Stockholmsresorna saknades
aldrig det svarta fårskinnert som skydds- och'värmeplagg.
Kvinnornas tlrälit skiftade m€ra i färg och snitt. Kvinnan är ju alitid mera ombytlig än mannen. Den vida
kjorteln var dock alltid av samma snitt. De rikare bondekvinnoura hade helgdagskläder' av siden. Att prima
materiel användes visar följande. Man vet om fall' då
dotteln använde samma brudklänning som lr1or, mormor
och mormors mor.
Blir man rit<tigt god vän med någon gammal Sorundamora, kan man få se härliga saker förvarade i stora kis-

Skada blott att de äro giirnda och i många fall
varför inte
glömda. En massa finnes på museerna
i ett eget Sorundamuseum?

tor.

V.

Fornm,innen,

Sorunda är måhända en av de på fornminnen rikaste
socknarna i vårt land. Sådana finnas av olika art från
iildre stenåldern fram genorn tiderna.
Ej mindre än tolv r:unstenar ha bragts i dagen, man
anar att många flera finnas.

Läumingar efter borgar', gravkummel och skeppssättningar finnes i mängd över hela socknen. Rikast på sådana ninnen är dock tralrten kring kyrkan, där helt
säkert den gamla offerplatsen, gemensam för hela sockvar belägen. Socknens anclliga centrum har alltid
varit omkring §-r'kan.
Eär plöja vi oberörda av gångna tider våra tegar,
nen,

under vilka måhända ett gravfält är beläget, här vandra
ri oförstående omkring bland resterna av kulturer, sbm
vuxit frarn.

Släkten kornrna och släkten gå, men alla läurna

och leverne.

-s;ydd

het och anseende fordrade, att dessa höllos bländande vita
och rena,
Männens vid halsen knäppta västar rned ränder upp
och necl känna vi igen. Kvinnornas livstycke snördes över
bröstet.

de

något kvar efter sig, ur vilket vi söka utlösa deras liv

LÄROBÖCKER
i dans och lek, såväl svenska
som norska, danska och finska
kunna rekvireras från

A.-B. Nordiska Bokhandeln
Stockholm
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VI.

lingoxal fö.r vagnen,

Siigner.

Rik på sägner är helt naturligt en sådan bygd sorn
denna. Många av denr visa, att Sorundaborna äger en
livlig fantasi i trots av en viss ordkarghet ibland, en
humor, som aldrig förneka:: sig.
Vid jätiar och tloll och annat rackartyg från gamla
tider har jag inte tid att uppehålla mig. Vi vänta på
den, som med tålamod och förståelse

vill

söka teckna upp

de sägner, som ännu fortleva, Snart blir det för sent.
I)e gamla dö bort och ett yngre sIäkte ryckel på axlarna
åt allt det där tokiga.
Ryssarnas härjninigar synas ha satt skräck i sockenborna. Denna skräck har under tidens lopp skapat fram

åtskilliga sägner.
En gammal gumma berättar för en främling för 80 år
sedan, hur hennes mol brukar tala om ryssalna som
vilddjur.
"De vaf klädda i röa' rochar och deras båtar lågo så
tätt i Fållnäsvika att hela sjön såg ut som blo", sade
gumman. ,,Ja, de va där di steg i land, å greven ville
inte stanna å si hur di brände opp gåln hans, utan han
gav sej åv oppåt sockni fram te Vefsli, å där'gömde han
sej i berge,
När han låg där, så kom där e gunrnrä
ridande fitrbide fanns mest bara lidandä på den ti'n
- sinä messäj, ä nära kakor brö te maså hadde barnä
-säck. Vart ska hon ta vägen, mi gummä? tyckte greven
han. Ho svarä, att ha re unnä te frejda sej för ryssen,
som låg nite ve sjökanten. Men då sa greven han: Åh
far hem igen du kära gunr.mä, inte vill di dej någe inte,
de ä mej di vill åt, sa han. Ä de gick väl an, tyckte greven, onl di inte brände opp min förgyllda vagn, sotr jag
hadde i polska krige. Men gun'rmä ho for hem igen ir
ingen gjorde henne någe ont."
Åtminstone två sägner om Oxa backe vid Fållnäs äro
bevarade. Den ena lyder: En mängd sockenbor, gamla
och unga, beväpnade med liar, yxor, påkar och annat iillhygge hade församlat sig vid Fållnäsbacken för' att mota
ryssen från att intränga i socknen, men då de kon,mo tiU
backen hade fienden på r'yssals sätt tagit till benen fö:
de svenske som kommo. Den andra lycler: Ryssalna framträngde ända till kylkan och ur stapeln togo de den stora
klockan, de togo sju pa-r oxal från bijnderna och spände
för vagnen, lren de fömrådde knappt clra lasset. Men då
de korlmo till FåIlnäsbacken var. det stopp. Om derb nu
var clen onde sorn stod dem eurot eller Gud som hjälpte
Sorundaborna, förmäler inte sägnen. Nog av, klockan
stannade i Sorunda och bönderna spände ett par vita tvil-

de drogo med lätthet klockan tillbaka
stapeln och bönder-na hängde upp sin klocka igen.
Ilen Oxa backe har Få]Inäsbacken hetat allt sedan,
På vår kyrkogård vilar stoftet av en kraftkarl, gjord
av gammalt Solunclavirke. Om honom gå åtskilliga säg-

till

ner. 17i ska låta en Sorundagubbe från början av 1800talet omtala hans bedrifter.
Fälle fanns de gelikale fölk foldorn timä. Ja, de va så,
når som kung Karl den tolte kriä me ryssar å pålackar
pä en gång, å de gick åt så rrycke folk, så Trollstä-bornä
pä rusthållshe,mmane här norrut i sockni, di hadde måttä
sättä opp seks karä var etter en. Så kom det bu från
kungen, attel vi skulle skaffä ny kar igen, för den sette
haclde ogg vurti skjuten, s,a di. Då sa han i b1mn, han
herte Per Nilså, atter nu vills han gå ut själv. Va de
likr de, n:ente han, att de skulle kostä ut merä pänge
länger'? Kar'ä tog te å ble dyrlejda kantänka, Ja, modri
var'! illä te se ho, å käringen hans ogg förståss, för de
hadde r1-:s vurti giftä
å di grät å ba, att han skulle
stannä hjemurä. Men -Per han va säker i blon han å
tyckte sonr så, att de som hadde vurti sagt, de skulle
stå r'e r:ai,-:. å nu r-ille han ut å kriä me ryssa å påIacka,
fadern va
å kvjnr:io-ka :-eck rå för bynn bäst de gitte
länge -.en .iö han. Så r'ustä han sej, å di la utassäcken
åt'en. ä --ä jri--jCe de'n te Frölunda :'nalin här i väster,
norr u: :. :ot-<rli. Itär hadde di släktiga å dörntrle ville
di ra::ä lär. Så r'a han inne i stuga e stunn, å när han
hadde vur- :ä--:rer. så skulle han ut igen. Då tog
mocili irar: €l -i:or s:-s;r'L.ägär'ä, ho haclde tatt mesei,
å den b;+i i-o å'e::. ba':'a han ville stannä hjemmä. Men
de la:r,3re:: rå -;::c;r.:l: han hair:ie satt sej i sinne på,
atter' l:a:: --.<rl-- :räg. -{ :- hå,:ia gr'ät ä bad, nren de halp
inte. Så r.ä.' i;:- :a:: iär i risaln. ä hadde fåt föttri i
stigbl'ge-::. så -ionr ,ii ut. Frölundabolna för att ge honom
en fär.:es::åpp. iö::-.täs, innä han gav sej åv ut i sån'a
vidlor':iche:er. ä når' han ..att där tne glassi i handi, så
sa han: Ja. häitel de här'nu, sa han, då komtner ja tebakJ,
rt.len anr:€r': :å biii' ja fälle boltä, sa han' Så dlack han
ur''et å :-o g:asi i backin å når'di så etter, så hadde de
hul.i. Så r'e ]ran iväg, å di hör'de aldri clugg av'en på
nrängä h:rlans år'.
Så kor.n han ut i krige, å de föi'stä han gjole va förstås,
atter han hitta allä seks karä r.ä. Inte va de någen åv
delr.r, sonr va skjutin inte, De va lögn å funder alltihop,
å de hatide di sagt baräste för att de ville ha mera folk.
(T1-piskt för' säväI Sorunda som hela övliga Södermanland är', att I uttaias tjockt, s. k. tjockt I')
(Forts. i ttiista n:r.)
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sångarfärd i Upplandsb)zgden en nötmånadssöndag

anno 1,91.4Vår lilla sårrgförening i V. Åker, som undertecknad i
all blygsamhet dirigerade, had: länge talat om en liten
sångartripp "utsocknes". Som jag alltid hållit på, att
"endast det bästa är gott nog", ären när der är fråga om
landsbygdens befolkning, hade jag länge "spjärnat mot
udden". Jag gav dock slutligen mitt bifall. Yi ringde och
hörd,e oss för om lokaler, lät rrycka biljettrer och program
och "summan av kard,:mun:man" blev att färden skulle
äga lum den 13 juli med de två upplandssocknarna Kulla
och Hjelsta sonr måI.
Den storla dagen kom och med str'ålande sol. Alla sånga-

re och dito sångerskol skulle samlas i Balingsta vid ett
fiskarställe Bonäs för att där'ifrån ro över MäIaren till
Kulla och sedan pel cykel hernsöka lljelsta, där första
konserten skulle hållas.
Såledrs, morgonglad och förhoppningsfull cyklade jag
från V. Askers klockaleboställe bittjda på morgonen den
16 juli till Balingsta handelsbod, där jag skulle proviantera. Den gama Åkers kyrka från 15:e åthundradet gav
jag i förb;ifar-ten en skadeglad blick. I dag skall gudstjänst filas i erL kyrka med d:n blå himlen till tak och
den mö::ka skoge» till olgel, tänkte jag. Solen skali vara
pr'äst och r.inden lilockare.
Färden gick ra-skt den gamla välkända vägen, en väg

jag vandrai och åkt så många gånger, att jag kunde
blunda och äntlock hitta. God tnorgon, du stora sten, som
trollen i Kumla skog kastnt mot Åkers kyrka, n:n sorn
hamnat här-! Intc kommer väl du heller i dag att vända
dig, när du hör'kyrkklockorna! God morgon, ni snå tnevliga går'dar! Go,d morgon, du Balingsta socken, du kär.a
hembygd, där niin balndorn och första ungdom

förflutitl

Runstenal här, och där vid r,ägen tälja om forntiden
och skogens djupa orgelbas tonar sorl i ett hjälteclrapa.
Snalt är jeg frarnme i Balingsta och bankar på handl.
"IIelans" dörr. H. är hjält,:tenor i föreningen och hans '
fru, den jäbtelika L., alt. Deu senale står nu med en
väldig för'skärare i näven och skär digra skivor av en
limpa, läggande på omväxlande rölt fläsk och ost. Hennes nan, rask och pigg som en rnört, dyker ned i käIlar.:n
efter iskallt pilsnerdricka. Atlt blir inlirrdat i papper och
nedstuvas i en stor kappsäck.
Så ge vi oss iväg till Bonäs, där vi skola invänta de
andra. Vår väg går frånBalingsta i sydlig riktning mct
Vijks gamla borg och gård. Slotte,t är en den mest typiska riddarbor.g i Sverige. Det ser kuriöst ut, därför
att det är så smalt och högt. Det har dock varit tre våningar högre, enligt gamla uppgifter,
Dit skulle vi nu icke komma, ty vägen gör dessförinna^n
en krök uppåt Bonäs. Två båtar fyllas med sångare och
en m,s,d cyklar. Flickor:ra, av vilka de flesta äro i backfischåren, fnittla och viska, AIItså
dagen är glad,
men det bör'jar snalt bli olidligt hett. -Vi sjunga "Fjäriln

ringad"" och svat'as av klar"inettoner från en båt i fjärran. Den gamle R., småbrukaren, bondespelmann och

i föreningen, nalkas roende. Han had,e icke sällat sig
till oss i Bonäs, utan r:ott från V. Äker. Det heter visst
i Frrdmans epi-"tlar, att "vin och flickor och Fredmans

ba-c

-.tråke gör aldrig natten lång", ocJr detsamma kan nog
klarinett. Han har spelat på legio baJer.
Snart kliver sångföreningen i land på Kulla--!dan och sorn marken i början är. ofarbar för cyklar, begagna vi apostlahästalna. R-d i tcten kläniner i med
llungalåten ocl. "S,e käringarna i fiinstren och ungarna
på gården men s,: titt-titt-titt-,,.
I en lund med långt
gräs och mycket mygg sIå vi oss ned för att hämta styrka
lekamligen för den viktiga kyrkokonserben. Vi ha många
,,utomlands,,.
gå::ger sjungit hemma, men aldrig
- blänger argt AII_
tid kan det finnas någon kloekare, som
och
rddrar' l<onkurrenter., tänker jag och börjar känna mig
-.krivas om R:s

kuslig

till

r.nods.

Kyrkan är en vanlig bondkyrka. Det är dock en sär:kiid känsla, sorn tar en fången, när man kommer in i
en helgedom. En sval ro strömrnar en till möte,s, en fri<i,
"-=om icke är av clenna världen,,, nå.got svunnet och fornt
alivalligt och doek ljust
en svensk stämning.
Nu sUälla vi upp i saklistian
och tåga fram i kor:t. \ri

ha på vårt
etc. Nyansc

omr.äxlande
brast d.:,t d

sånger av Linclblad, Geijet
konst och hur jag än såg

tal ut vid forte och piano

Rakst pä eyklarna igen till Kulla missionshus! Innrtn
vi dock göra en avstickare till en handelsbod,
där konsertens skr.ala kassa dränkte,s och gick upp i r6k.
Om den andra konserten kan blott sägas, att den gick
bättre, både i fråga om behållning och sång _ en ur:clan_
tagen, där bas och tenor icke uppfattade tonen, uta_tr
dess hinna

gladeligen sjöngo första stämrnan.

Vi skulle nu h:m, men ,,fjärran åskmoln draga" ocli
vi äro grundligb uttröttade. I ett flygande pl.esto går i
alla fall resan tili båtstälet. Så en fager mälarcfiirrl rroil
sjön i driimdager, korrrbiixtar i fjärran och sor»r-rrar»rtt-:tystnad, som nog beroCde på att fickorna voro i fijr. nie,rl..
taget tillstånd. När vi konm.rit över till Bonäs, började

Tor väld,eligen köra med sina bockar och det artade sig
domedag. Jag hade just kommit hem till rnin 1ya i
\r. Åker, då dei riktigt brakade löst och himmelens fönster öppnades.
Nu är färden ett ljust minne blott från det mörka året

till

1914

en liten sommarfantasi med gungand-' najader,

- och ungdomsglam och
solglitter

till sist finalen

ett

- "Inpresto agitato -- med åskknallar och vreda viggar.
gpn störrq fröjd på jorden är än ett friskt mod och sinne,
ett ungt hjärta och ett strängaspel."
Egron

Lzut,Jc.!"

Hembg

Elockfiolms distrlkt ou spensko ungdomsringen
för bygdekullur
Den under påskdagal'na av styrelsen planerade och

föregående numrrer av Hembygden ontalade Lek-

i

ooh

Folkdansleda:ekursen blev en alltigenonr lyckad och gagnerik kurs.
Kursen halic, tr:ots stor konkurrens av ett härligt väder,
samlat ett 45-tal cleltagare, val'av €n hel del från Jakob'sbergs folkhögskola sarnt andra i Stockholms när'het Iiggande skolor och orter, varemot stockhoimarna själva föredrogo att njuta av vädret, förvissade om sina ledari's
närvaro.
Kursens ]edare voro: för folklekar och folkvisedanser
gymnastilidir. f:'öken Inez Mallander (lärarinna vid Nääs)

och för: folktlalser

hr

ilj,en
Yae
o två
danse

i

skogen,

esmåuti
IIär komgår

i rin-

Gust. Kallsson, Stockholm'

Efter det salrtliga deltagare på lördag kl' 3 bilvit hälsade välkomna av "distriktsordf., upptogs programmet av
folklekar, vilka på ett entusiastiskt och m'sldryckande sätt
lecldes av fröiren Mallancler tilt kl. 6 e. m', då samtliga
skildes för att bereda sig tillkommande dagars ansträngningar enigt föl;ande Program:
Söndag kl. g,St-i f. n.r. Folkdansleciare. Teoretisk b':skrivning av sverlska folkdanser'. - Kl' 11 f' m' Tal av
Ringens ordf., birrsdir. Curt Belfrage' -'Kl' 12 m'-3 e'
Kl. 3-5 e' m' Middagsnr. Folklekar ot'h folkvisedans.
Kl'
Kl. 5_-7 e. m. Folkdans och folkvisedans'
rast.

8-11- e. m. Enskilt

på Nääs.
K.l. 72-4 e. m. Ilepetition av lekar, folkviseoch folkdanscr. -- Kl. 7-7]- e, m. Samkväm'
Förutom cn hel del av våra folkdanser, inlärdes följände lekar: Opp o hoppa, Aspelöv o lindelöv, Tre vackra

sarnkväm.

-

Kl' 11 f' rn' Vid geMåndag kI. 9,30 f. n.r. Folklekar'.
om lekkurserna
Mallander
I'
fr.
av
tal
rnensamt katfeborcl

östergård, Det brinner en eld och Nääsmarschen'

Folktisedao=er följande: Jungfurn gick åt killan' Åka
på isen hala, Oui--en långe, Sven i ros:ngård samt Stolt
Gudmund o Signeliti.
Som av ovanstående flamgår är det ett stort och ansträngande arbete

nar blev akiri
relsen Bcd tå:

fr.

Inez Mallander utfört och ledarin-

hjärtUgt avtackad av deltagarna och styctch blommor'

E. c-c.

Därefter fljde häI.singsanfdrande och ytterligare musik av trim-

sjöng en nätt Yisa av Wennerberg, varefter frOkel .Ii1i1
nyaär, o"n hr WilÖerg, Nanber'ga, framförde Körlingr

Fesl

i

Götlundq

Vår för en tid sedan hållna hembygdsfest i folkskolan
virl kyrkan blev mycket lyckad. Salen var till trängsel
fy;ltcl av åhörare, varför lilla läroverkssalen även måst'e

tagas i bluk' Progranlm':t inleddes med När'kes regementes paradmarsch, som spelades av en tlio'

t--

rigementes Paradmarsch'
itt pubtlken var nö;"J med arrangernangen visas bäst
rullade geav de apptådåskor, sotn 'efter varje nummer
nom salen'
Nettobehåun."*""0,.;äu* 00 kronor.

Fiolbyg g arnos aud elning Fiolbfzggare

Iäggningar och allt rnöjligt, och jag
tänker på rnin fiol jag slöjdade som
pojke med kniv och glasbitar och vit
källsand. Tänk vad mången ynglin,g
kunde komma Iångt med riktiga verk-

tyg och litet god u:rdervisning.
Men Friberg är inte bara en du-

violinbyggare utan även en god
i sin dar
och som satt stämmor till alla möjliga melodier och låtar. Det var inte
gand,e

violinist, som spelat myeket

Jag stretade uppför Söders branta

blott fidler i det Fribergska henrmet
utan piano, klarinett, B-konrett och
cittra. Bland det 'nikaste där fanns
bland Fribergs sarnlingar av noter,
bilder och böcker, yar en samling ur:klipp om framstående tonkonsbrärer,
vilken redaJrtion i världen som
helst skulle önskat sig d,en i sin ägo
och där fanns materiel till intres-

gator en kväll för litet sedan för att

fiolbyggar.e och

i

C, H. Filbery,

göra ,ett besök hos polismannen, arna-

törfi,olbyggaren C. H. Friberg och
hans hustru, även hon fiolslöjdare.
Vad jag här fann styr'I:te rnig ytterligale i min uppfattning, att fiolma-

keriet är slöjdkonst, som kan utföras
i hemmet utan stora apparater och
massor av stora verktyg.
I ett litet rum åt gårdssidan har

makarna Friberg sina slöjdvarlrtyg,

liten liiten hyvelbänk
ett par små sl<åp med verktyg.
En egenhändigt tillvelkad stor och
präktig ekstol står framför bänken
och här sitter Friberg m,ellan sira
vakter å Katarina polisstation och
som ,bestå av en

och

slöjd,ar, räknar och mäter.
"Det är så bra", sägel flu Friberg,
"att ha verktygen så närå till hands
då man skall sköta gytor och kastruller i köket. Jag får passa på och
"spinta" medan min gubtre är ute, och
ti'lls han kommer hem vill jag gärna

ha allt undan efter mitt slöjdaade.',

',rSe här,r, säger Friber"g och ploc-

kar fram massor av mallar och mått.
"Här är Guanini- och här är Stradivariusmåtten och modellerna. Här är
böcker och här är broschyrer, här är
det och här är det." Och jag försöker
så gott jag kan linka med i en fidlmakares värld av obegripliga och begt'ipliga saker. Här finnes ,en massa
-qrnå verktyg och instrument för in-

I

-santa uppsatser för
spelmän.

"Jag vill gärna redarbeta i 'Hembygden"' sade Friberg, "och jag skall
taga såvåi,l nyheter -:om gamla dntressanta uppsatser; dssutom skall jag
själv skriva en dd qaker ur egen fatabur." Till nästa nurun€r av tidningen ha vi således att emotse en
del intressanta sater från Friberg
och sedermera ävea från Gust, Rydberg.

I

det trevliga. och ryml,i.ga fiolmakarehemmet glömde jag mig kvar till
!ångt över midDatt, men jag blev förvånad när jag hörde berättas att Fri-

berg kostat pa sig r:sor till Italien
för att fä komma till de platser där
de stora violinbyggarrra och stora
musikkonstnäierna levat och där de
ligga begravna, Ean hade pressade
små b,lornmol från många gravar och
gamla biljetter kvar från bå.de Genua och Cremona. Man står stum in-

för ett sådant intresse
fallen över att

och

i

blir

hand-

nuvarande tid f,inna
en sådan lidelse inför en sak som bli-

vit en kallelse av största

omfång.

"Jag år glad och tacksam för den
nu gångna utställningen, ty den har
lär't en så ofantligt mycket, det bästa
att inte överskatta sig sjäIv", säger
hr Friberg. "Nästd gång blir det
nog ännu hår.dare kamp om prisen,
men man bör nog r,änta

i

minst 4 år

Nya

fioner.

Folkmrusiken och folkvisan börja
till heders och detta är

åter komma

ju

glädjande

för alla vänner av det

äkta.

I

det yttersta av dessa dagar har

man ock upptäclrt, att man i Sverige
äger mästare i fio,ttiliverkningens äd.la konst. Dessa ha väl näppeligen blivit kända, om ej behjärtade personer
intr,esserat sig för denna sa\ och fått

till stånd en utställning. Svensken
är, när' han är som han skdll vara,

blygsam och mången gång är det en
ren slump som hjälper honom fram.
När jag läste om den lyckade ut-

ställningen och våra duktiga fiolmakare fick jag en tanke. som kanske

får betraktas som ett hugskott.
Vi tala om rtär gantla folkmusik

och Våra gu.nila folkvi,sor och tr,o, att
något sådant ej kan frambringas i
vår sorgligt nyktra och förståndsmds-

siga

tid.

Tänk, om det ej är

så

!

D,e

stora makter, sotn väl äro de innersta

orsakerna

till de ädlaste alstren på

folkmusikens område, finnas än. De
är.o: naturen, glädjen, sorgen.

Väl vet jag, att på spelrnanstävlingar nykomponerade alster spelats och

att flera stått i

"Hembygden", men

hur skulle det vara med en pristäVlan
på detta område? Många av våra
folkmusiker kunna ju noterna och i

andra fall finns det väl vanligen
hjälp att tillgå.
Plistävlan skulle ock omfatta folkvisor med ord och toner av d,e tävIande.

Man kunde således tänka sig täv-

lan omfatta:

till, så att erfarenheter-n*a från denna utställning kuna få göra sig påtagliga."

I

den svala vårnatten vandrade jag

jag tänkte att man blir
ofta kritis:rad för att man har intressen vid sidan a.v sin tjänst, men
den är rik nog, som har ett sådant
intresse i livöt som makarna Friberg
oeh alla andra dul:tiga fiolbyggare
hemåt och

och rnusikentusiaster,

q",

E.

G--+'.

Ilembggden

IZ

lio ör

Eskllslun ologel

kiiupiL

G. U. I. F:s-liiget i E-.kilsturra, sonr
valit rned i Ringen fr'ån tless för'.t:r

c:r:o

-

början 1920. fyIl:r nu i nplil sina tio
år. Tack vale cn clrivantlc och Iedancle klaft, l-rl Elof Wenclcliu., htrl'

i motsats till många anch'a,
hållit ihop och känrpat sig igenctrr.
Man vet att för'et i poltgången är'
iblancl ganska kient och det är' ju:t
dä::, sorl de flesta clanslag stulla. I)et
cletta Iag,

: -' ---

i=.kattel i olika

avs€en-

1et nnga Svelige också

i Stock'

holnr, De bästa konrpositionerna skullc inför'iis i Hembygden n-recl polträtt
etc. ztv pristagalna. Kanske skulle
rlan ock här' upptäcka lnästare. För-

söka duger: i alla fall.
Visorua skulle vala enkla ocl-r naiva
och skrivas n-red eller utan piano. Or'clen kanske ccl< kunclc få komma fl'ån
ernnat häll.
Egron LutLlell.

E. (]-r.

rlen.

A-.

it' 1 o;l; Cily rir tr l: 't tt''< )ltJ'1 '
Äracle Reclaktion ar- Hc'r:b1-g.i=n'
Undeltecknad får' pa ric: l..iärt-rga-rte ta.cka för skrir-ei-'-n -::,1-!l::öl'
hälsningen från gall:lrr Stelige.
Ni ft'ågar i Edet sklir-else. oir: jr.'u
viil bliva ornbucl för Uns,llotrsrlncer
.\;e

Plisdourarne skullc bestå av koui-

I

\1

:'=nl.:e'.-r' ti11 våtclen onr

Erew från U. S

1) Yali-lätai'.
2) Gånglåtar'.
3) Folkvisor.

och

:hdll

.-:är'- iens iolk skall få

tlin pä hägen hos l:ar§(r. ".:'- - ':.
Iabliksslatl'or:'- E.kii.tun.L :c,:' :'.'i.:tn lill:r. sällskap av Jolktiansarle c'ci-

\__/

::-cbar

J-a1Ir

oför'stående, sottt folkclan.r'iileisen irå
liånga hå11 fätt eLi:'.t'zl, har' lr'.:l: .r'-'-

peter-rta per'-soner, helst boende

.----

- - - -j:. :c-i'ianslag kan fila
- : -.-. - ::, eum i tlet tlYgga nred.:-.: -=: :'.:: i1!. gjor:t :n kultulgär',:--- i-i- rckc linga mått. Och allnlän- .:cl hru' zrll anledning att tackserrllt
e:'känna clelas insats och goda gär'ning, cii tack, som i lika hög grad
bör' r'iktas till varje ensl<ilcI r.uecllenr
av cianslaget, scml till dess omtyckte
och duktige leclar:, hl Elof Wendelius'
Och fr'ån alla håll av vär'i land ingå
r.älgånir^sönskningai' fr'ån karnlzrtl ag
och en:kikla till Ringens gocla vzrkt i
rlcn gatl) zr söL'rli1är.: r1:kt industristzr'-

iu.s.Ä.

Jzrg vill gär'ntr åtagzr:r-.ig (i3tta'
llig vetancle ha li se:: iolkdirnsfö'-elingal på olika platser här i -A'melika. D:t kanskc finns flei', fast jag
ej vet our clenl.
I)ct är'ju enbzrlt glätljande att det

rilrnu f:ttnr. :inct'lclu här' ute sctn
.-lrf],i::-ttl ccil jazztokeliet ej fått
ör'eli-r'.1;i :,:.ii. Föl'eningen här ut:
r \. f . är' ej n1-, tlen är' 18 år' gat.uOn'L uågot-r har korlesponclel'at tlled
"Hen'b1'gclcn" för'i, vct jag ej, r»en
nu skal1 jag göra det sä liingc jag

är nrecl i

r-ör'.-ning::n.

Jag lo.racie i förlzr nutttlet att sklir,:r om vår fest, och får' jag clå för'st
säga, att vi haft två. På den för'sta
val clet ju nreningen att Delsböstintan skulle ha upptr'ätt' Sotn vädlets
ruaktel satte sig till motvärn, så att
s,/s "Stockholttt", sottt Stintan vtu

H emb g gden
med på, ännu när' vål fest gick av
stapein hade att utkän-rpa n svår
stolm på havet, -.om försenacle den
fyra dagal, fingo vi denna gång r.eda
oss Stintan för'utan. Det var en hl
Kald6n, som elsatte henne på ploglammet. Han är' en äkta vär,rrläne

ning tili sjäI och hjärta, så vi ha ingen bättre Fr'öclingstolkare än han i
hela U. S. A.

I)et är nu den sista hembygdsfesten som det gäller, för däi, var ju
Stintan närvat'ande. Hon var. så upptagen så det val enda,ct söndagen
15 mals vi kunde få h.nne.
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F. D. S. Ape1l,

clens" reclaktör.. Festens första del

I fön'a nuntlet ar- "ilembygden"
vi om Appells 20-årsfest ä

ordade

Auditolium och orn festskriften.

Så-

vä1 festen som skriften voro officiella,
men de lyck.liga föräldlalna och n:åls-

männen

till

den 2O-åriga Appell, ville

äv.n mela kamratigt och intint fira
nryndighetså)deln för: sin för'ening
och det tog sig uttl'yck i en trevlig,
högtidlig och glacl kamlathippa på
"Änglais" dcn 5 aplll. I sambancl iled

clen

sv:nska och am,elikanska flaggorna i
täten, så spelnrän och så ett långt led
:rv folkdansale undel avsjungande av

.å:.si{,r:

:,-:

n-"eiel:::t-g:
-iOlll ilO]]a::

'::: --.-'-:-..-:..:

ska flaggan mitt på hordet. Och så
alla Stintans blomnror, sotlt hon ei'hållit fr'ån såväI Svenska Folkdans-

för:ningen -.om fr'ån enskilda.
I)är' blev det r-nera sång. Stintan
bolclsvisor'

så gott vi

kunde.

Jag för'säklal att det val cn rfton
soin fö1' nången sent skall glömnra:.
J)et var sor-r att tillbringa ett prrr
timmal i gamla kära Sverige olh dct
blev en afton som kommel att bev*l'as soul ett kärt minne.
TilI sist r11in och alla svenska folkclansföi'cningals hjär'tliga häls;ring

till

så lrycket verksam;mare.
-{it::. goda ki,aft:r. böra uppmyntr.1s och det är' väl ingen, som kan
L'iittle behöva att ihågkomnras än a,llas vår Bierfeldt, vals bilcl synes här.
ovan; han har f. ö. åter,igen bliv.it ko-

-

en "me-.-.ömnieraiior:" : S:-el-=:. S:-::tan och r-i alla hade sår'a dr'äkter'. -.o.,1
leplesenterade de flesta landskap och
så hade vi blågula gir:lander och sven-

hem

ll'it

.

:-- t= :: -L.: i : S:- :-,,
.Lr:l:-:l:
-- --,---i:--

sjöng garlla låtal och
ocl'r vi försökte hiä1pa till

för'eningen, åtnrinstone inte i det direkt slnliga; däremot har fru Linea

li

Se,l::tt l,]al:' l)l'o1-3::.r:.r: '.--. .-.:.:il.-.:i::'.-: ---.-:-.-.-::
.-' .'t - :

Moder Svea!

Annette Bet'9yyrtt.

största tillbakadragenhet såg

visade sig på styva linan och nu skötte oru App:lls öden och äventyr. Nunrela älita itran har B. inte på sista
tiden tagit så stor del i arbetet inonr

-"å

ol

fr'öjd, fast rnången kände sig bli hedtad och "begåvad" över hövan. Tele-

uan Gust. Bierfeldt, sorn ned glädjo
.i blicken betraktade rL: yngre, sonr

svensk som någon fest i Sverige lian
bli. Där sjöngos både "Hör'oss Sr.el"
och "f)u gamla du flia". I)är'lal t:Ll,

låtar, visor och rlanser.
val Stirtan l.n:delpunkten.

Eft.r kvällsmaten vidtog ett tr.evligt sankväm, varunder gåvor utdelades tili välförtjänta nedler.nrnar'.
Även lysnings- och bröllopsskänker.
för'ekomnlo i förening med mer e,llerminch'e vällyckade nren lika varmhjärtade tal. Allt var idel glädje, och

de. I

stora gången fr.am och
upp på. esttaden.
\ri kunna av utrymuesskäl ej helt

däi'

sty-

Vid en så lyckad och så angenäm
fest var det h:,lt naturligt arr pap,polna till föleningen voto narvaran-

nrerr'-.chet'ad:

gamlzr

till

hurrades.

"Vi gå övel daggstänkta belg". Vi

beskrivr festens luta, men den var,

samtidigt överlämnade fanan
lelsen.

gram från föreningal i landsor.ten
samt fr'ån Noi'ge uppiästes och av-

\/i kommo ini-nalschelanclc r.red

I

upptog en kort ledogör.else, prolog,
nusik sar-rrt tal av hr: Belfrag,e, son-r

,i,,--.8,. :,!,i-.

lad till
rienna kaml:atfe.t inr-igcles även

en

av ileclierirmllna till fölening'en
skänkt fana ov vitt bloclelat sicl: natlas med gultlflan.a.r'.
Inbjucina till denna fe,rL volo för-

utorn heder"smedletlmat och gamla
kzrmlatei- även Ringens oldf. börsdilektör Kult Belfi'age, folkhögskoielär'alen Sven Kjelsin och "H,:mbyg-

oldför-ande.

Omkling sin lilla vackr,a fana och
kring sitt kulturella albete kan nu

fylka sig, i visshet om att än finn:s det vei.kliga
kär'nkarlar: och äkta kvinnor i leden,
som än i långa tider stå r'aka i r.yggen, beredda att offra sina klafter
för sin förening och för sina ung,A.ppells medler.nnrar

clomsicleal.

Rrat:.

Gammal brudmarsch från Medelpad.

Hembs

En bok om lTolsIngland

Musikkritiken och
allmänheten.
Under denna rubrik ,skriver den
kände musikvännen professor Olof

Kinberg i Aftonbladet en längre artikel, föranledd närmast, säger han,
av en anmälan "av en symfonikonsert

på Operan av en musikkritiker, soln
tecknar sig P. 8.", vilken anmälan,
som man torde minnas, uppkallade
huvudstadens övriga musikkritici till
en protest. Ur professor Kinbergs
'lrritik över kritiken" citera vi följande:

"Naturligtvis kan det vara likgiltigt för allmänheten, om en musikan-

Själv son av provinsen Ilel,singrland
och varmt intr.esserad av dess forna
kultur, motser jag alltid rned glii.dje
varje nytt bidrag till belysande av

nil-re eE en:taka gång brister i levdsY# ch rederhäftighet. Men när
dfu giDg på gång förekommer i
niröe grova former, får
-'dlr
E f#di+5 Uolt som bidrag
ti! &itrrtss trsfUogista kårakiisr- ctt t! L till att
ri+.tE
ffiiEnl
a da qpl5rsing, som
Ltrå
1i cöviktigt kuluOä
E& i frlga om innehåll
Gö - $d, uder det minimum,
sr irL Lfr örtrskridas. En elemenltu ffim tA musikkritik är att den
ryselSl*er sig med musik - verk
r.r ffcande och att den talar
om
sfdtt, som allmänheten
kan ha in-

hembygdm,s kulturhistor-ia. Hillgrens
bidrag härtill har jag med synner.li-

trcsse och gagn av att veta, samt att
deu undviker en rå ton.

Kort j«cka at, 't,it t:utlmctl (nEfunnen).

gen livligt intresse tag.it del av och
kan uppriktigt rekommendera detsamma till alla kulturhistorislct intresserade, men fr.amför al,lt till alla

liär hr P. B. kommer i

ts tmserd-oretsg och utövande musih'krn 'Fnna< €!o Stråyan efter äVen
.Lilonis* frangång, kommer det
öcsMett
drag av lantlig oskuld,
m ir Dästån rörande, Han synes

hälsingar. Redan området för förfat-

tarens studier
Delsbo
bör a
priori väcka intre,sse
hos varje
helsinge. Författaren har emellertrid
därtill lyckats att i en§nnetligen
angenäm form framlägga ett material, som till ,stora delar ännu-varit
okänt eller i varje fall hittils endast
förelegat i otryckta, ofta wåråtkomliga källor och i snart utdöende traditioner hos bygdens befolkning. I flera av bokens kapitel ger han oss många nya och vär'defulla upplysnEfiar,
för vilka vi måste vara honom tacksarlma. Författaren har synbarligen
helt levt sig in i sitt ämne och hans
arbete är väl värt att spridas, fram-

för,allt i hiilsingebygd och bland häl-

I

I

I

t

r-

beröring

rced den sorgliga verkligheten, att det

B«,rndriikt.

singar, Det är' vidare att hoppa+ ett

författaren må sättas i tillflle di
snart låta den nu utkomna d:Ien åtföijas av en andra.
Stockholm den 6 mars 1925Ardd Eaq"bt.

Tänkespråk.
Ett glatt hjärta är människans liv,
och hennes

fröjd är

lrennes långa liv.

Surach.

totalt okunnig om att konserUokaler
Lo-sta pengar och att Vår Herre inte
har samma omsorg om utövande musiker som om liljorna på marken. AlIa dessa kunna ju omöjligen räkna på
att bli försörjda B€nom en musikanmälarsinekur i D. N,, och det vone ju
hårt att döma de stackars människorna att lida svältdöden endast Jör att
nå den djupa och varalrtiga skilsmässa mellan penningen och anden, som
hr P, B. för andras del lii.ngtar efter.

Hr P. B:s sflillning till

komponis-

terna synes kimna karaktäriseras un-

Hembg gden

t5

gefär sålunda. Bland de avlidna finns
det ett litet fåtal som äro värdefulla,
men delas velk bör:a ges mycket spar.samt, ty eljest li:kera de att bli 'utspelade'. Beethovens symfonier böra

'av kultulella skäl' förvisas till ett
Hadesliv i musikbibtioteken och på
sin höjd läsas i partitur. såsom studieriraterial och uppbyggelse för komponister. För allmänhetens öron böra
de icke komma."

Slutligen yttrar prof. Kinberg följande om den omtalade signaturen:
"Samme kritiker, som på grund av
sin stora läseklets -skulle kunna höja
de bredale laglens intresse för' musik, åstadkommel i stället genom den

t
l

rnusiken är: han sålunda en awisale:

bort från musiken."

Gqrnfa. söf,?a boiernedef
old. tnlndae å,f.orrtrrtor'.
(Ur en guttttttrtl bok f rtin 1?ta1-l«let.)
Ett enkelt och för'tr'äffligi medel
xrot brännskada är'ritt ofärgat oblat.
]Ia:: tä:er detta med spott, var.eftel

nian lägger del på det brända stäl-

let varesb det In'ar.ligger tills såret
är ]äkt.
Äggvita äl ännu bla mot brännskador. Linnelappar; doppade i honung äro även rnycket bra.

Niir truppcn konr niirrr EneJrigrct,
skaffadc den sig lindkr-istar, rned
vilka den vid fraiukonrsten viftade

för att tillkännagila sinl

fredliga

avsikter. Fiirden 1r ckades utmiirkt
och blev auledningen till att rlrr
bådrr stamtuarna, so:tl hittills valit
skilda och Iör rarrrndra okäncla,
kornmo i ganska lir-lig bcr'öring.
Denna blev visserligcn intc alltid av
viiuligast eslag, t1- ibland forclradcs
inte stora anlcdningrtr, förliin stri-

i full låga. Den tidens rnänniskor stodo i så n:ringa avsecndcn
den rrar

på barnets ståndpunkt. Eftcr Björns
död lyckades Själarna t. o. m. fiir.

tid betringa Björnarna, så
att de mirstc crlägga skatt frt dern i
boskap och hudar. llen under- lcdning av .Bjiirns iildsta son segrade
någon
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turingsstamuren och rnan kom ör'cr.
ens att leva i sämj:r.
Björns död gick sri till. Stanrrnen
hade fh'ttat till irsarna rirl Ny-

l<varn. flan I'ar Iitct nlirrnnle salnfiirdseln pit lliilaren nren pri sanrrura gelrg dock untlan för övcrfall.
I(orr.ra vallades på de sränrfrilt, soru
utbredde sig på öurse sidor om irsarna. En dag ltlev en ko dödad och
bortsliipad sa'r gott sorn fratrfiir tle
'r'allandc barnens ögon, Det var
cn oefhörd förlust. Den, som bctedde sig sir djiirlt, yar en stor
Iljörn, som höll till i de stora skoSRrna norl' orrl Yngcn. IIan sökte nu

fåuga bcstcn

i fallgrop. JIen

an-

tingen yar nalle så klok, att han inte

lät lura sig, cller ock gynnaclc honorn turen: han kom inte i glo-

p

en.

Undcr senhtjstcl sprilacle 111alt
till cn kl-r,fta ,uppc blautl
bergen. Hiir hacle han tydligen
lagt sig i idc. Björ'n och hans miin
Lrjörnen

beslöto att angripa honom däri. Föl-€taget val- yttcrst cljärvt, dri biista

bcräpningen intc kunde utgöras av
anttltt än stcn)r\or, bågar och pilar
rned yassa stenskiil.vor till spetsar.
Björ'n, som eljes pliigadc beriikna
sina handlingar, litade dcnna girrig
fiit' rll)rck.ct p:1 sila f.antgångar.
IIan gick sonr alltid i spetsen för

sitt folk, sorn räsnades på alla sätt
för att räcka skogcns kung. Dennc
rusatle ut, Iörargad över att bli
störd. l-täuniskohtivtlingcu gav honoll1 (lä ett hugg nrcd stcnS'xan nren

fick i gengiiltl ett bett iivcr ansiktet saDrt en krarnningi sonr snart
släcktc livet. Björns uriin avsköto
nirgra

pilar eftel nallc, saur gat sig

i viig till lågon annan plats i

sko-

g-el1. D,en diide för'tles uncler. klago-

rop till liigret.
Liirka sijljde djuPt sitr rnan. Någon ör'erraskning för hcnne blev
knappast Björns d<id. Otaliga gånger harle hon väntat, att hennes
oförskllickte ruan skulle gå under.
En tidig död var ltlngt ifrån vanlig

l6

Hentbg edrn

åtminstone bland männen. Högst
slillan nådde en karl, vad ti nu
kalla åldcrdomen. Därtill voro farorna för många och rniinniskornas
möjlighcter att övervinna dcm för
små. Hur gam,mal Björn var vid sin
död, visste ingen. l{an kunde räk-

till tjugu eller lika mcd fingrarnas och tårnas antal. Allt cläröver
.betecknades som "flera". IIakarna

EN VACKER BOK TILL ETT BILLIGT PR/S/
NORDISKA MUSEET
Getd.o CedeÅlom med

'

nas iildste son, dcn ståtlige Bjur,
moderns avbild, var nitton år, \Iinst
t'r,å gånger så gammal hadc faclern

"Förfoltarinnon
insols hon härmed gjotl

anseende

Efter hans s€ger iiver motståndarne, hade hon tillfredsställelsen att
bidraga till den fiirsoning mellan
de tvzl stammarna, hon liingtat efter hela sitt liv.
SLUT.

v

Walterstorff.

den

å

Jolhdraklslotsllningens område.
sådant aerft som dells har lönge behöols

Varcnda draftldetali tu ncggronl fronhåIlen, och sätsftill beöm
måsle ögnas detaljplanscherna med derus angioande ao snill,
(L. L-n i ldun.)
sömman, brcdetier, smgcften n, m."

gjorde, att Bjur, när han nått tjugu
och nio år och Björns eftertr'ädarc

fallit i striden rnot SjäIarna, valdes
till hövding. Liirka fick nu stfi som
en gocl rådgilalc vid sonens sida.

illustrationer efter original av Emelie

PRIS KR. l0:ör i hög grcd lörqant ao lacftsamhet th

Just ell

'varit, det förstod rnan.

Björns och Liirkas
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GENERALSTABENS LITOGRAFISKA ANSTALT, STHTM Ö.

?)oc[ro textifier

Malmskillnadsg. 30,
Sthlm. Be-

0Segcin ppoLrep

stållningar
eller order
på direkt
färdiga

Tfr,1,(DSPRå,<.
Hatet ensarnt är uppriktigt. On-t
du vill lära känna dig siälv, så lyssna till dina ovänner.

skånska
härads-

dräkter

all

J. Ficltc.

materiel

*

ernottages

Mången har' lättare att glömma en
stor välgär'nrr* n: en liten oförrätt.

där,

'\Y. Slnkeqtectrc-

Ulglinst'otg*j
Strångar och nndra

prima resonanaträ för lock,
botten och zarg.

östgötad.rcifterna
ocf Biff;ga.

Verktyg för instrumentmakare.

Begtu pilsfturont

lån

A. Th. Nilssons Mnsikhandel
Göteborg.

rpecialafIir

för uationaldräktcr
Provcr sånlas; allt materiel
rtåndigt i lagcr.

Ingen jiolcilsftare
bar undeiåta

alt

lösa

boften

"Om fiolbyggnad"
av Amatörbyggare
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Ingrid Anderrrour

53,

Gneufiga

alags

tillbehör och dclar såsom

eller

direLt frÅn

Bin[öpi"g, GeL

Vår nästas fel vi rista in i koPPat'
Men hennes dygdet rista vi i vatten.

o.
slage

Pria Lr. l:E0

Dtu

ståt

allt oad man

behöoer ueta om fiolen,
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