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Hiingbjih'ken saarar i lju,saste dur:
" Visst hun mer uiinnen."
Nog konuner t,iinnen,
llppre'pat' sakta en uråIdrig fut".
Fliclrun hon ler och lrcn skratttu' förstulet,
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snteker hon sakta: "Äe' oiinnen min död?
Kunttrcr ltan ej, eller aiinder hun åter?
Ser du jug gråter,
stara mig, trösta mig nu i mi,n nöd!"
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hiingbjiirkens gröna gat'din,

Flickan hon gd,r öuer blommatde .-ang,

spiinstig iir gå,ngen,
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Ser du, h,hnlen smiilter snnrt ihop med hattet.
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H embg gden

Eu natt ungdomens hem bland Stocftholms omgirtningar.
Folftdanslaget Liljan bsgger

Tala är silver, men tiga är guld, är ett tänkespråk, som

vi alla väl känna till. Det är en sats, som Folkdanslaget
Lilj:an har följt niistan från sin tillkomst, men har nu
beslutat sig för att tala. Liljan fiiddes en senso{rnrmardag anno 1921 uti en av.slild krok av världen s,om heter

Dalen och vilket är namnet på en kol,oniträdgård vid Enskede. Någr"a ungdomar från koloniträd,gården had,e då
slagit sina kloka huwuden ihop och tänkte göra något
storstilat. Man skultre lära sig dansa folkdanser, Sagt
och gjort. Lokal an,skaffades i ,staden, läiare octrr spelmän likaså, ooh sedan var det att börja träna. Lokaloch dräkifrågan har valit svårast att lösa, rnen det har
gått så småningom. Laget har nu varit med litet var'stans när Sbocldrolms folkdansare ha haft uppvi,sningal
och festligheter av varjehanda slag, men alltid ställt sig
litet i bakgr-unden, vilket kanhända är ett fel. Men nu
är det slut med tystnaden, man har beslutat att träda

flam i ljuset. Liljan skall till att slå ut. Genom ett
stort tillmötesgående från koloniföreningen Dalm och
dess stylese har Liljan haft och har fortfarande en nassa

oid

Sftarpnäcft.

förmåner vid kolonien. Man Lrar genom dessa för-måner.
kunnat samla litet slantal, som laget nu tänker lägga
ner i ett somirnarhern.
Var skaffa en lärnplig to,mt, som icke iigger för långt
fr'ån kolonien, där vi har vår förnänsta inkomstkälla?
Det var frågan, som medlernmarna gjorde sig och som der
utsedda kommitt6n fick i uppdrag att Iösa. Den i korrrmitt6n, som laget främst har att tacka för att frågran
är löst, är koloniföreningens sekreterare herl A. E. Meijer', vilken med en outtröttlig energi har ar etat för denna frågas lösning och i övrigb varit ett stöd för laget.
Tack vare hans förmedling ha vi fått såd,ana förespråkate som fröken Anna Åber.gsson, advokat Staöl von Holstein, arkitekt Riudskog m. fl., vilka i sin tur påverkat
stadens mX,ndigheter. I dagarna ha vi så undertecknat
ett kontrakt å en vacker tomt vid Brotorp å Skarpnäcks
ägor. Den ligger cirka 30 minuters gång från kol,onien,
Det är' på denna plats Folkdanslaget Liljan skall bygga
sitt sommarhem. Arkitekt Rudskog har arbetat ut ritningat och besJrrivning sarnt ski,ss å stugan och utfört
det på ett mycket tilltal,ande sätt i småländ,dk allm,ogestil.
Stugan skall, när den en gång blir färdig, på nedre botten inr'1,'mma storstuga, kök oeh förstuga, en traprpa urpp
ir'å st5,g[gn sovrum, ett för pojkarna och ett för flickor-

na (med lespektive tvättr.um) samt hall.
Nu gäller det för' lagets uredlemmar att den närmaste
tiden med hacka och med spade gripa verrket an rned
-.chaktning och grundläggning. Sedan kom:rer byggandet
så småningom.
Detta är i korta drag hur Liljan tänkt sig sitt blivande
sommalhem. IVIed hcpp otn att ett gott kamratskap kan
ör-ervinna alla svärigheter samt att al\,a medlemmar göra
sin plikt ooh icke wika sina löften, och även att Stockholms folkdansare med intresse och sympati följa vårt
arbete, slutar jag denna lilla försöksartikel.
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sydligale Svet'ige, som längst beva-

rat sina gamla oltsdlii.kter., kan Kinda l-räi.acl i östei.götland säker'ligen r'äkna-., -.annolikt beloencle på tlcss avskilda läge. Såsoli nedan angives, 1'ra ch.äktelna verlit
i ganska allmänt bluk är.rcla till l8U0-talets mitt, oc,h på
vissa ställen levat kval långt clär'efter., vilket fr.anrgår' av
vissa str-rädenamn fr'ån den tid, cle si-rta dr'äkter.na Lulo.,

t. ex. "långlockera i
att dräktelna på

Ennesbovacl". Unclerligt är.

så kort ticl hunnit

att så gott

clock,

so»r full-

ständigt försvinna.
Den ntanliga dr'äl<tens utseencle har. nran länge haft en
aning om, men den kvinnliga hal till-. helt nyligen föi
oss

valit fullständigt obekant.

Dess upptäckancle val
stor- clel en ren slunrp, enär' det tillgick på följanrle

till
sätt.

Skogvaktale C. G. Lindkvist, Korpk)ev, hacle cn
r.necl en ?9-årig tolpale J. P. l\Ialm
från Grönlid, Grönecle, om gamlzr kläcle:plagg och fick då
höra, att denne nrycket väl mincles clen gainla äkta ntzinliga dräkten föi' Kinda här'acl, son.r "Celvus" (jägm. Il.
dag kommit att tala

G:son Hjoltl-r) orlraäurut i sina be-shr.ivningal av tr.akten.
Senale en dag komr-tro L. och undeltocknacl över.ens orn
att gå upp till Malms föi' att få när.mar.e beskr.ivningal

på di'äkten. Då vi kortrno dit, val ej l{alm henlna, och
besvikna bådo vi nror' IIalm att få sätta oss en sLuncl
innan vi, som vi trodcle, skull efå åter.väncla nred oföi.r'äi-

tat ärende. Eftel att ha platat onr 'litet av var.je, bör.jade Mol Mahr-r tala om att även en kvinnlig rli'äkt i
gamla tider använts här i Kinda och :rtt clen valit gan-

ska alhrän undel hennes balnaår'. Henncs rnor. och svä1.rlor och deras samtida hade bulit den, riren cle unga dc,n
tiden, och bland dem mol MaIm, ville inte taga på sig
det där gamla krafset, och när' således de ganrla gingo
hädan, för'svann också dr'äkien mecl ilet.r. Enligt en gzLrtrmal sed i tlakten skulle clo clöda joi'das i sina i livstiden
använda kyr.kekläder', ocl clet är' nog en titsentlig or,sa'l<
till att -så få dr'äktclelal nunrela finna--. kvar', fast finge
tlan tillfälle att snoka i görunrolna ho,. cle gantlzr, skulJc
1r1an

nog ännu finna en hel

clel.

Vi fingo nu zlv l)rot' Ilaln'r en utför'1ig

besklivning 1:å
kvinnodräktens olika delal n-red unclantag av för'klädet
och fär:gen på kjolen. De dräktdelar', hon ägt, hacle hon
för länge sedan blivit av ured, nren l-i 'r.'olo tlock mer' än
belåtna över de värdefulla uppgifter', vi fått vicl besöket.
På grund av denna oväntacle upptäckt beslöto vi att
först få uppgifterna om dcn kvinnliga rhäkten så fullständiga som n-röjligt, innan vi togo itu mecl rlen manliga dräktens utforskande, och uppsökte dåilför SofizL
Hägg, soldatänka fr'ån Hagal'uncl undel Bronrhult. Där'
fingo vi nycket noggrannå beskrir,'ningal på c1e plagg,
som mor I'IaIm ej kor-nnrit ihåg, och cle-"sutonr så gott sorn

alla hennes lät'nnade upp,giftel bekr'äftatle. ]Ior

HäSS

hade ännu vissa klädespelsecllal kvar', såson "hucklen",
päIs (se foto), vitbrodelacl axclschal och cle till dr'äkten

hölancle gula skinnhandskarna. Dräktkjolen hzrcle hol
använt ti1l sin konfirmationsklännig. En del upplt snin-

g'ar iämades oss ävcn av mol Häggs svägerska, änkan
Get'nruncisson, som i clagalna avlidit, vilket må vara ctt
bevis på, ar', in-.amling'saröetet nråste påskynclas.
Yrter'ligale bestylkanden ha vi -.enare fätt av flera anclra. rj.ltlle pelsoller i tlakten, bl, a. av hemrnansägalen
G. \-. Jch:rn.::on i Sör'går'den, Kolpklev, sonr också -säger'
.is i,-ir;r'r-r.:. att ch'äktelna i de til1 häradet i söder: angrär.-:in-ie :ocknalna av I(a"lr-uar län volo helt olika Kinriarlliikreln: och att cle,rsa och Ydledräktelna även skulle
Jrl .i,-,j: : s fr'ån valandla.
Il:ior'.\:n,-i'r ar- clen manliga di'äkten blev i oväntad

glatl e::s.l:. - Liet att vi lyckades påtläffa en f. d. bygde..kr'ärl i:.-'.. P. -\. Ii:uustedt, Hagstugan, vilken i sin ungtlo::: c,-':.. r--..:: :r.cci or.n att -<y clen gamla Kinda.dläkten
ot'I. ::..,-i..rr:,,r':itlilnrlo kunna sy en sådan, enär'l-ran i

de::l.i i:.:-::: :r--r-,ies rh'äktdelalna. Hans uppgiftel
lir':lk:er =:r..- := ri-- iiver':-n. med cle, vi fått av Malm

om
och

r1-:'1, r.l- l:'.-rtcr --.:.:-,-=-- r,::-::u \-..1 iiven urycket lättåtkomilig, ty
er: -r,rr,- ii-.-. -----. -i---t irtrr':.,'i: lt2-år'ing, Aug. Rulander',
hiil er- --a.:-:. .--.-. '- .i-- o:trl kld-d,.l i dcn orn vintlalna.

-----:. 1:-.:.-' -.-: :- - :.r-iir'e tid funnits på flela
-::'-.::r:-. a:. l-1.- r)a L-tt elle1'annat -qätt
ko:,:l-.-: i<,.:. .:.:'..---: ::.... .i::ii. itn.
Srrr:.r-.:-.

irn,i:'l

s:L--=:--

IIi.l' -- :- -..r tr, :-,,- : : '.:----'-r < :r-t dr'äktskisselna:
-:
:r t -'.i:.:...i: i.-.-.: -...: -': i-a- :i.ii;a. sonr :ynes ha an\'å-llI:

-:Cll i---:' :.::-: -.:::.
Sr.-.r-. :- -,-, - .-.:aer.-:e ia:t
rlrrg:,'ot--- r : ','. - ;:- -:-;--:: ]:att.

h)

nted lålgi'ock (helg-

t"

c) Kvinnliga dräkten frar.nifrån (axelscJralen ,är ej den
rätta). Dagligdräkten.
d) Densamina bakifrån (märk hucklets. rodelade bar<flik).
e) Man, klädd i balskinnspäls och snösockor.
f) Kvinna, klädd i barskinnspäls och snös,ockor'.
g) Kvinna, klädd i grön trö,ja (ytterplagg) och "kyr.kulspr:ungligen

huckle" (vita broderier).
h) Kvinnliga kyrkedr'äkten, som användes vid begravn,ingar och andla kyrkliga högtidtigheter' (huckle och
axelschal ned blodelier i vitt samt vitt förkiäde).
Till kvinnliga dräkten hörde, sorr synes å bilderna c
och h, halvhandskar av gult skinn, men dessa ha undel'stundoin ersatts i-ned lösa ärn-rstycken av linne ellel annat tyg, vilka skar-vades fast vid de korta lintygsärmarna.
Under dräkter:nas sista tid b,uros nog schalar av väx-

Iande utseende, men den

rätta

axelsdhalen skulle enligt

vad vi senare fåt tveta, ha varit brodelad i rött och
grönt efter samrna n-r,önster som å den vita kyrksctralen.

Hoppas att avsikten med vår drälchforskning härefter
ej måtte nrissförstås. Man har nämligen på visst håll

uppfattat detta vårt albete såsom nedlagt endast för att
kunna säta ihop någonting klädsan.rt för ett danslags
räkning genom "att från en del spridda håIl söka jämJra
ihop en dr'älct". Jag antar, att av ovanstående tillräckligt tldligt framgår, att detta är ett svårt n.rissförstånd.

\'år r.ilja har.' varit att, innan det blir för ,sent, få upptecknade vår bygds gamla dräkter, som några äldre i
trakten ännu minnas. Om sedan ett danslag skaffar sig
dräL1en eller ej, har ej med forskningen att gör'a.
Allan

Maruteberg.

F={0>å

Sp elmons -O1o
EII uarmländskl spe/mons ofiginolDe underliga gestalter, sorn möta oss i våra fäders berättelser, äro för oss endast sagofigiurer. Intet verkligt,
fastän de kanske l,evat i den håi'da vetkligheten intensi-

vi.

Många synas ha varit riktiga genin,
som gudarna ii.lskat. \rilken rik mu,sikalisk tid var intr
slutet av 1700-talet och för'ra hälften av 1800-talet! Vem
tänker inte n-red saknad på sådana narnn som Metbäcke:
Lomjansgutten och Magnus på Falie? Hur rika och djupa äro inte deras låtar! Som en länk mellan denna tid
med sina låtkonstnär'er octr vår' tid med våra allmogespelmän står Spelrnans-O,Ia. Denna undei'liga och r'eka
spelmansfant, vars liv ble-v ett enda långt lidande. Han
är bevararen av en mång'fald" låtar från svunne tid. Även
han själv var konrp,ositör. Fast han inte var kornposiitör
i egenUig mening, så har han dock givit oss ett flertal
utmärkta låtar. Vi äro honom n.rycken taok skyldiga.
Spelmans-Ola föcldes i Slorud 1850. Redan son.r liten
pojke visade han prov på rika musikaliska aniag, oih han
vare än någonsin

skulle säkelt ha blivit en tonkonstnär av lang, om han
då fått skolad iedning. Ilagnus i Falie blev i stället
hans lär"omästare, och han lär'de honorn polskol och valser, som satte liv i ung och gammal. Men den sortens
mursik hade Iåg kurs i 60- och 70-talets religiösa brytningstider. Ola blev r'äknad som en spehnansfant, sonl
btrott 'dansens utövare skänkte sin odelade beundr-an. På
lekstugor och darrslokaler val han gärrra hörd. Vem förde stråken sorn han? D,et var liv och lust i Olas tnusik.
Under åren 1876-1878 omtryggde Brunskog sin kyrk;r.
Av väIcliga grå stenblock nluades den upp. Sockenbcrna
d,eltogo ibyvis genom vissa antal dagsverken. De väIdiga
blocken fralrtades upp på kyrkmurarna medelst bårar',
som 6 till 9 par bärare buro. Spelmans-Ola val anställd
som spelman vid bygrget och överst på stenen, som bärarna
buro, satt han och spelade. Än kan man få höra någon

gammal gubtbe berätta om dagar, då de bur.o sten efter

Spein',arr-s-Clias n:usik. Han konrponeracle då en malsch,
rilken han udörde. Det var tr.oligtvis då han ådrog sig

---åra-ade leurnatiska feber:, scnr :å skulle fördystra
hans 1ir-. Det rar. ka1lt mången gång att i vintriga dagar si;a cäruppe på :renblocken och har: häIsa blev
br-uten iör air::i. Ilar -.iirer dä en r-i-ia, till vilken han
ären sarle ::--:i=krn. tiär han bsjiing folna dagars lycka
<ien

r-id en äl-.iai järia.. -i,ia sa-mt sin stora sorg över att
ha biiri: :å o:n:i: irela::dlad, om inte precis av fästn-rön

ar sjukio!!:el.
Ean föräiri.rar

-så

all fran.rtida älskog'
äg.ie KingeL:viken, som låg där fagett

sonr on:.öjliggjorde

drijn,ura::d.e lnr-id Fånsjöns strand. Olas största nöje,
rar hans liv, var att jaga ocLr fiska.
Han utn:ärke .-ig sorn en förträfflig ,skytt. Han lär en

för'utom rnu--rten, -.om

gång skjurit en kungsör'n, av vars fötter flran gjorde
ljus-.takar.

Däruie på tingelsviken gick nog mång€n gång ganska
lustigt e.ti. Där var kavaljersliv som inte lämnade Gösta
Bellings Ekeby

efter.

Emanuel Blanzell, som tlekant fö-

lebild trll Gii:ta Belling, var ofta gäst även där, och han
var: likalerles den vildaste bland de vilda i de glada spelnransstunderna. Och ibland kunde han åter bli prästen.

Ilå

äskade han

ljud och preilikade så allas ögon

tå::ades.

Han var undellig, den gamle bor"stbindaren från Vi-

-kene.

Gösta Berling.

På -Kingelsviken

hactre

Prästen Bodenius.

-också Stampare-Lars

cctrr

Kajsa

på Kanunera och andra spelmans,fanter mött upp. Där
val musik utan någon ände, och vild gick dansen un'cler'
långa nätter'. Kärleksband knötos med bygdens vackraste
jäntor oc.h glädjebägaren dracks i b,otten. Vild och vän
steg romantiken över Fåndalen. Man komrmer ovillkorligen att länka på Bellmans ord: "Drick ut ditt glas, se
döden på dig väntar'. . . "
Den frireligiösa tiden nred sina dystra och allvarliga
nänniskor hade gjort sitt intåg över bygden, ooh dessa

Hembc sden
i sina innersta hjärterötter över Kingelviiksfantarnas ondska. Fiolerna hade blivit en del av djävulen
själv, och de skulle brännas och de gamla låtarna bannlystes. Det g'ick som en tung våg av heilskt allvar öl,er
bygderna; val man gjolde sig redo för' den annalkande
domen. Men där'ute på Kingel,sviken gick dansen lika
vild och glädjen stod i "högan sk5,". Därifrån återljödo

,skäIvde

Metbäckens och Lomjansguttens låtar och dessa underliga spelmansfanter dränkte 'sin ångest i vilda toner.
Fioler"na tystnade dock även ute på Kingelsviken,
egendomen blev såld och Ola hamnade på roten. Ifan
tyckte, att det var ingen lust nunrela att spela. Fiolen
fick vila en tid. Först vid de i Åi-vika anoldnade spelmanstävlingarna lät OIa åter hör'a sina låtar'. Där val
han högt skattad och flera plis tiller'}iändes honolu. -Å'r
1908 erhöll han altmänhetens hedelspli-. för' tackel luusik. Han blev är,en er.bjuden plat:en 56p1 -.p6lman rid
Skansen i Stockholm, nen ar-böjde på grund as hög äIder"
och sjukdom. Han I1-ktade :ina dagar-

i Fultan

och soser'

nu sin sömn dämte på Br-:nskogs k1-r'xogård. Ilan är'
nu ett minne blott, n:en e:i underiigt såianr.
Hans liv 1-ar ett enda iängt lidance: ånge-.:en. $r'gel1
och vemodei var det rä--ntliga i han^' trliraro. rilke:r
ftöt bort på en ;tråkes tagel och lö-.tes upp i stilia, v'modiga melodier. Han eftellämnar ett flertal förstklassiga polskor och valsel, och som en liid tråd gär en ton
av stilla l'emod genom dem. När han tillfr'ägade-' veur
som gjort den låten han spelade, brukade han i r:egc1
svalao: "Han är- inte så långt borta". Spelmans-Ola
hör'de till den t1p av människor' som lider- utan att bii
bitter'. Han val blid och gorLnodig hela sitt liv igenom.
På sin åldeldom blev han lam i ena foten sar-nt sidan'
Fiolen hade han hängande över- sängen ocih kom någon
till honom och drog någla låtar, val' han så inner:ligt
tacksam. trIusiken val hans liv.
Om han inte plecis va1' en sotn Vår Heue satte så
särdeles högt, så var han i alla fa1l en människa som
känt något och velat giva något, som gått i världsisnär'-

tans skola ooh irrat ensam ordkring i s n sorg. Blott i
tonerna kunde han glömna, le, jubla och i livet se en
n.rening

ett inndhåll.

- en hennilös sökare, vars irrgång här på joldelr
Han var
fått ett slut. En qrelman'sfant, som lyktat sina hemlösa år.

F<0>=
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En lurislbok om Uarmland.
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stundotn om, att man är i stämning. Denna
kan belo av skilda orsaker. Vi säga ock, att d,e stän-rningal sorn utlösas geno'm att t. ex. åhöra vacker musik
ellel se en vacker solned,gång ärro av ett högre slag än

llan talar

de, som äro beloende av mer eller mindre m'ater'iella
njutningal som t. ex. ett "gott bord" etc.
Det som försätter en per:son

i

stämning kanske icke alls

påvelkar en annan, beloende på olika individualiteter'
Även får rran komma ihåg, att det som ena gånrgen rör
en uänniska, en annan gång går henne spårlöst förbi'
Så ock tned musik oah sång. Dru går till en konsert
necl höga förväntningar, men får ingenting, trots ett
-.kickligt utförande. En annan gång kan d'u nj'uta av
el melodi, som du hör på gat'an genom ett fönster eller

:-v en enkel låt, spelad av någon bygdespelnlran' Det behövel clock icke btrott bero på clig själv' Du mrär-kte, att
r det skickliga spelet eller 'den med hög kultur fram'förda
.ången fattades själ. Det berättas oil, att Jenny Linds
>ång :-kulle ha haft den verkan på sina åhörare, att även
gränade musikrecensentel ej kunnat tillbakaihålla tårar:-a. För'rnin egen det får' jag säga, att iag rnånga gånger
iourmit i stämning genom m'usik, men två särskilda tilljag ei
:ä1ien ha så inpräglat sig i mitt medvetande, att

<an unde.-låta

att

ointala det.

i Gästisträdgården i Uppsala en kulen eftet:::idclag i maj. Dömens ktrockor ringde och ringde' Jag
.;ände mig tlist och neclslagen, där jag satt och väntade
på kaffekonserten av det liIla goda kapellet' Just som
Det var

rjockor-na slutat tittacle solen flam och kapellet inbonerade
"Iten store hvide flok". Ti11fäl1et gjolde, att den rneloi-en kom sour fr'ån en annan värld, och jag gIömmer al-

clen r-erkan den hade på mig'
En annan gång var- det en bygdespelman n-red sin fiol'
.rcm för':atte mig i liknande r:us' Det val en undertbart
r-acker augustik'r'äll med månsken'

ilrg

sutto, spehnannen odh jag, i min halvmör'ka kar-n:r:ale och pratade. Slutligen började han oon-ribed'd spela
en stilla, vacker vals i rloll. Det var som om rum och
ritl försvunno för mig och den spelan'de blev näcken sotn
uttr'5 ckte sin längtan för ängar och skogar, -tom halv:lumrade i månskenet.

\-i

Den enkle spelmannen gav här' något, som tränade mu-

En liten trevli,g turisthandbok har i dagarna utgivits
av den i Värtrland så kände och framstående hem;bygdsfors{karen Linus Blodin. Nya Värr-nlandstidningren är'
inte riktigt snäll i sitt or-nnämnande, och det tyckes sor-n
oir den skarpa kritiken till viss del är orättvis.
Boken andas kär:Iek till hembygden och är: mer' än en
turistbok. Det är en liten vackel hembygdsbok, som varl
och en kan studera även oil man inte är stadd på resa

i

Musik och stärnning.

Kt'tt:v.

siker ej kunnat. Berodde det på månskenet, den vackla
naturen och rrin egen mottaglit'l-ret, eller på rhonom? Det
kan jag ej svara På.
Stän.rningen är' flyktig och vi kunna ej tvinga den att
infinna sig, nren så kotnmer dcn ibland och förvandlal
allt; och den underbara konst, sorn oftast tlollar franr
clen,

är

tr-rusiken.

Egron Lrttulell.

ew

g
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Frön Bygden
EII orlginol.
Jansson är' cn natur.iränr-rislra och ctt original, en filosof ph sitt sätt. Ha.n bol enszurr i en liten fn'llfär'rlig stugn
nritt innc i djupa skogen. f clen stugar-t fijrltles itan för.
orrkling femtio år. seclan, och lnvcli.t 1ängr.c fär.der'än till

kvulnen har han irte gjoi't. Han hal aldlig, r,u.it i någon stad, ocl-r de stot'a r'är.ldshändelselna har' han nos

tuycket litct lcda på. ^iven "civili-.ationens njutningsmeclel" är' han r'ätt obekant irecl, och han valken r'öker cller.

snrakal något star:kt. Ibland går han likväl till hanclelsför' att köpa socker., kaffe och snus. Husl-rållct l-ral
han skött ensam seclan rroder:ns död, och clet är. nog gar-rslia lättskött, tänkel jag. Han hållei. sig rncrl lio och höns,
och alltså hzrl han rriölk och ägg, så illrck-t hzrn önskar',
och cn "tuppstek" då ocl-r då, kanske även cn kalvstek.
När' gil<ten
clet är' nog rentav iscl'rias
sättet' an r.iktigt, kok:u' -han sig ntyckct stalkt kaff'c- ocl-r tispal i en
hcl hop r'åzL äggulor-. Dct linth.el och viir.r.irel så gott,
tyckel han. Bcnvär'k:n har' l-rtrn åch.agit sig cn ovar-rligt
hår,cl vinter', då det snöade in i hans lilia .tu11l oc)i chog
rlcnorr splingor.na. "Är. clet inte sr.år.1. att clct gör' ont
för valt steg?" fr'ågade jag honort cn gå.r.rg. ',Nää, riä
göi' inget, clä ä liksom uppiggande."
Nu I-rar han emelleltict lagt n1'tt tah på stug,r-,n ocl-r
boder-r

l:r..r-L
.

-t-

onr tiäclcrlelien och onr älg..iakt och :rntL.l

-.

ralg i :ouLas, clå vi fr.ågaclc, onr han hade ,sctt
i.r'-,:r ganq, s.,-ulacl-^ h:rn, att clet sel Jran var.jc
:.: ,,, rr'iir'lit .ir.nina i sjön ocl-r vågorna slå ntot
Ctrr-- .:. inbiöt'lo vi honom att se på en liten
.: : --r' r'hi' irembio, men det blev för sent för.
, -.

.. :

,-.-. -1'r:ner.ligcn bra i sin stutgzr cch sin skog
. : , ,-t:t'rtol och lliur.. Oft:r talar. han orn, hul
'---- l-:ri. rlet så blzt, vet I fölk,,, siig,er. han.

---

.'- .- '---.: r- :rl1 hars för.nöjsanriret ligger' ..liltcr: . -^-:- - -.. rluntll li-nne.
T,

F<0>=
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: : lob7t;tdens doller

lagat väggarna,
Hzur bol inte ensau.r i stugan, där.hnr han cn hel nrängrl
kaniner'. "Dä ä så gott att ha en stcli att ta till när. sclr
hclst. Ocl-r clä tlytel intc på clon-r hd.r'", säger. han. l)cssutorn har'I-ran iblard hnft en r.är, fiingen ollcl en taut
ekor-r'unge ellcl någon fåg:I, sor-n han h.itta,t halr.clörl ocl-r
seclan s1iött onr,

tills den blivit fr.isk. trör. r.cstcn Iär. Jans-

cj håll:r nirgon ntön,rtclgi11 oldning, pr.ccis, n.Len clet
iir- ju hans ensak, lul han har. clet i sin st....g.a.
Näl l-r:'rn gåt. till livilLncn, går' hzrn för'bi r.ar. sol)lnla1.son

stuga, oclt clå bruka vi bjuda hononr p:l lilft'c.
Dct val en gång vi platnclc onr jakt. och riå ber,ättzrrle
Jansson följande, fast rul-cket bättlc oc,h itrell flela sntårl-taljcl och nrela fär'g, iin jag kan gör'r tlct:
"Dii va en gång ja tåg ute ocir jagarlc. Jn harle gjolb
rräk ena stör.a å tis, och däi. låg ja och ;oi- på natta.
Så vakna ja ticlit på nrör,an l-e etr kölstit 1iite. När' ja
säg ut, tloclcle ja, att dä r-a dcn lec si:ilr-. sont ja såg.,,
Tlor jag nråste åter.gå till r'ikssrerL-1<:r, behiir.skai' ej
-ltnclsnråIet tillräckligt.
,,Han harl. .tolzr, r-ita holn,
son blänl<te soil stor.a-slidknivar. och hor-ar. och svan.,
och luggig ocl-r lecl var' han. Jag sktr skjuta'n, tänhtc jzrg,,
så göi'jzrg folk lite nvtta, och så sköt jng, nren j:rg, sltör
bonr, och han splang, in i skogen.,,
"För'storl Jansson se'n, vad det val för. något,l,,
"Jaa, s€, "iag hai. alltirl vllit så intr.esser.:rcl av natur._
saker', så att jag fick en natur.lär.a en gång trv en beliunt,
och clär'blukal jag läsa och leta, tills jerg hitt:rr.- ocl.r
jag hittade a]lt, att clen ledc var. en r.åbock.,, Och sedan

It.:-:--. ---r,:; b::ii är.Ella Callsdotter', en ny kr.aft inon,.
Lit.t -.;---.:t=--; ort:r'åclet. Hon sjunget, gaurla äkt-rvenska
b}-:l,i.i --.,-,t i: !.r: iar.fzp's-f:,'fars tid och ackonrpanjer.a'
siq ., =. --::: l.let. För,r.zr sor-nr-r.tar.en clebutclacle hon på
Skrr.-.rr c,ii- s1o3' hcIt iger-ronr nred sina vi-.or.. Vi ha
-rerirrn .rr:: crrr hiilt henne på fester. lite v:u'stans och var.
hon illt i-i,,,'i: hlii. clet var.it fullt tled folk soru var.it föt.tjri:tr., r E l:. Crtr'l:cl.ottei'. IIon hal en vacker. r,öst, tr.cvlig
r€Irerio!.r' och så ett avgjoi.t publiktyckc.
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Visby! I huru många benän.rningar ha de icke sökt
fånga din charm, alla dessa, som, lockade av det förflutnas anda inom din krenelerade stadsnur och under dina
tempeh'uiners raserade valv, för några korta stunder sökt
sig undan tiden...
En vår, då gutarnas ö sände sin sista hälsning

I

I

till

den

avhållna kronprinsessan, sändes den till blomnror-nas dr.ottning från rosornas ö. Ty den avfattningen gavs åt hälsningen av härskarinnan på det gamla hövdingehuset i
"rosornas och ruinernas stad", som Visb5, ofta benämnes
och älskar att läta sig benärnnas.
Ruinernas stad ! För den beteckningen gör väl Visby
om någon stad skäM\Ien beteckningen skultre kunna bli
för trist
skulle för- lätt kunna skapa en ensidig tanke- gamla tempelstaden inorn
bild av den
de av utsinade köpmannarikedomar resta murarna med torn och murlyttare.
Därför ha väl ruinerna i namnet fått följas av rosorna.
Och dock! Rosen är väl knappast den blomma, som ger
någon särprägel ät Visby! .iir det då de herald.iska mo_
tiven, som gå igen
eller är det den vackra allittera- extasen och den
tionen? Den religiösa
trotsiga realistiska
köpmannakraften, som komlro stenar:na att Iyftas till tempelvalv och murar
inte ha de något direkt hi,gtoriskt
- världsligt ljusa
sammanhang med det
tecknet för ridderIig amur!
Men kanske att rosen mer kan sättas i samband med -den fördrömda r:pmantik, som här på den avlägsna ön förmått leva kvar i häg:n av det förflutna.
Jag säger "i hägn" av det förflutna. Ty hur skydrlas
icke denna stad av sin historia och vad som bevarats av
en sjunken stolhet! Den gamla stadsplanen har behållit
husen inklämda i små, blygsamma kvarter, mellan smala,
snrala, slingtande gränder, vilka i sina kr:okar och bukt_
ningar bibehålla så mycket av uttrycket fr.ån fordomtima.
Här skola aldlig några rasslande spårvagzrar kunna fara
fram, störande ron. Och staden är ännu i det närmaste
lyckligt befriad från hyrbilars tutande. De gamla murarna, de härliga tempelruinerna och de, tyvärr få, återstående imponerande medeltida husen
allt detta har nu
nått fram till dagen, då man i bättre
uppfattning av
skönhetsvärden och i ansvar för våra fåtaliga kulturhi-

storiska skatter srr till, att icko mer förloras än vad
tiden obevekligt rycker oss ur händerna.
Visby är om ej rosornas så dock blommornas stad
de små idylliska täppornas stad
jag skulle
säga
-, icke i någonvilja
"örtagårdarnas" stad. Jag vet mig
srnåstad
ha sett denna n.rängd av blommor och grönska som i visby
alltifrån
stund då körsbärsträden på vårsidan
-liksom breda den
ut musslinslöjor, som en dimlätt tvätt över
träden bakom de små husens trädgårdsplank

i majnätter-

nas opalJjusa, obestämda dagrar. Och sedan! Sedan kom-

ma syrenerna, kraftiga, rika, doftande längs all6er, vid
promenader,

i trädgårdar

ruinernos s.lod.

Jolur, Lindströtn,

och parker, överallt, insvepande

hela staden

i sin milda doft.

Och syrenerna följas av

guldlegn, som här r.:sa sig trädhöga med grenarna tyngrla
av sin blonrsterrikedom
än sonl drypand.e under sin
guldflod, än liksotn symbolis.etande
maktens tunga undet
den möCosamt uppburna gyllen fälien. Och när de nronumentala kastanjerna börjat tända sina blommols vitskära lågor och de irnposanta valnötsträden strött sina
fing:rtjocka svar!-och-gröna blomhängen över gatornrr

kullerstenar och parkgångarnas grus, när jasnrinerla

ut över täppornas plank eller irurar, snöanJe virt
tungt smultrond:ftande
då först börjar sä:cn;rr,
]Ied den börja rosolna,
För min del kan jag -icke låta bli att finna, att yi:by
därmed också förlorar något av den charm, som s€nvå::en förlänar staden. Visby blir icke längre sig sjäIv
en liten stad ute på en ö, med de små ångbåtarna
-som förmedlingslänk till yttelvär1den,
en liten huvudsiad i ett litet land för sig självt, tilhäckligt rikt för att
leva sitt ekorrondska liv och mer än rikt nog på sin t,gen
kulturs skatter.
De första julivindarna ha snart blåst bort skaran av
hänga
och

flicklärovelkets backfischar
med gottländskornas underbart rika honungs: och- halmfäi.gade hår
från

- syreStrandpromenaden, f.[anörernas favorittil]håll, där
jasmin
ner, hägg, guldregn,
och kastanjer tidigt tävla i
blompralrt. Här i värmen från dagens sol och med stadsmuren som skydd mot kalla östliga vindar, bjudas de förtill vila
i våroch försommarkvällarna, då "båten" gått
då är det
- lilla östad,
ditåt man vänder stegen. Ty här, på denna
här går man "ned till båten", liksom man på en liten
avsides liggande småstad går "till täget", blott för att
få förnimma en smula av denna fläkt utifrån, som når
sta tillfällena

till vår- och sornmarpromenader

på bänkarra mellan buskager eller

i

och

bersåer. Och

låter det, då
det ännu berättas om hur man minnes ön l-ra legat avslångd från yttervärlden under veckor, Ännu, om vintlarna, kan under storm och is ön under flera dagar
bli utan post, med all nyhetsförmedling över'Iämnad åt
oss med kommunikationerna. Som en saga

telegrafen,

Det är vid "båten" man skall söka gottlänningarna,
dess man om somnraren kan se dem vid Strandpro-

till

menaden. Men då ha också turisterna kommit, och stadskaraktären i någon mån för,ändrats.

-

Adjö då, ni rofyllda dagar i Botaniska trädgårdrn,
pär'la bland pärlor av parker! På S:t Olofs gamla ruin,
varåt rnitt fönster från återvändsgränden Säcken vette,
varpå endast några långbenta gymnasister eller backfischar ibland en våreftermiddag gätt upp för att njuta
en utsikt, på vilken väl ej ens en infödd kan bli b,laserad
där uppe på det överryuxna tor-nvalvet, där trängas

-

sedan turisterna, storstadsbor, stojande och larmande, med

Hembggden
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natt brukat stanna för att

se

in

i

den fantasibefruktandc

ögonen.

Dock! Orn "Botaniskan" därmcd ej längre erbjuder
den underbara avskildhet och r:o den förut bjudit' om
flanerandet på Stranclvägen ej längre har kvar sin spe'

! Det finns färg i allt - men
rar känsla för att uppfattas'
tta "Iitterära" som man blivit

ri:ka p
dei är

kanske

rädi iör i modern konst. Det är väl därför Visby får
r.arair.redförmåleriskasynteserifuturistiskstil!Visby
litet
är' :nara:e en l5rikens stad - och lyriken är visst
litet
blivit
också
bortglön--a nu. Därför- ha-'- väl Visby
bortgl6r,i.
D:t, ar ju ingen baclort - det finnes andra på ön rlen det är en -'äi!s;-nt tulistolt (ordet är ledsamt' men
vailfart-.ort lå-*r j
så

der :ou:

-li

Galsire

stänuiag. riil dei
och bai-'rraa'i :an:

här

i

i

clet

parken har jag bland
fjärran isiga Baltiska

ett mandelträd. Och det

pittore:\ naiur, har \-i-rb-l' nycket nog att bjuda även
utanför a1:: de'.ia av stämning och historia' varom så
n-vcke: :k:irit:.

:<0>d
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Orn sångarfesten
är ju ledan så niycket sklivet, att något där'utöver' är'
h;usorlaäigt. l\Lassor av folk ,str'åIande sol' sor.u stekte
sånga''
ändock
hetta'
och
clamm
i
bi,lfä,-del
väggJ,.'.ra,

iag lär Stadion valit nästan fullsatt av folk'
nö,irändigtvis behöva reklameras n.red kungligiier
Skall
herer och ikets höga herrar om man skall fä väflbesatt
hus'.' Jag har sett arbetarfester på Stadion utan åskå-

samma

hade
.iafhar sett då Arbetarnas Bildningsförhund
n.ren fingo knappå
Skansen
fest
värdefull
och
fåu,äm
en

dare,

ooh Stadion
,o= ,,,,, per::oner dit. Däi"en-rot har: Cirtkus
saker'
vär'delösa
n.rycket
för
tuttr ttt :i:ta plats
\-i hoppa-' livligt att den för'bincielse som Sveriges Körchof kun-

fOrbunJhar för'stått knyta med Nord' Museets
att den
i" tialusu till ett gott resultat på Skansen' ochDe
staravseenden'
;;k;- inga.festen gått bra i alla
ju
för
borga
styrel'sen
i
ku ,rt.rrr, .orr-, ä,o tillfinnandes
framti'd tiII
trryggad
en
se
kunna
skall
ut, fi;'tti;rU,rndet
förbund
nlö,".. I gott samar-bete med övriga kultureila
sa;mlande
ooh
stalk
en
i vär't lanc1 blir organisationen
ej
front emot tidens upplösningstendensel' Vi behöva
vi
behöva
utan
r:as'
oth
lek
fälger,
och
lrusik
blott dans,
av ljruva
sång, inte blott av manLskörrl utan även
år'en
kvinnoröstel.

,St'err.sk«,Llngdousringet'thiilsarclet'ttyttförhuntlettned
gliklic och tittf örsikt, i .qernett'satt strtipan f ör hent-
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FIoIbyg g ornos
Om ilaliensko fiollockerDet har myoket skrivits och talats
orn de gamla italienska fiolbyggarnas hemligheter, såväl vad angår
byg,gnaden som deras lackering. Vad
nu byggnaden beträffar, så torde den

numera vara ganska klarlagd genom
den s. k. stämningsteorien, d. v. s.
plattolnas avstämning i förhållande

till varandra. Annat är det med
laokeringen och det därvid använda
Iaoket. Det s. k. äkta lacket upphör'de orirkr. 775rJ att användas, spritIackerna togo då överhand, ett bevis

att de garnJa nrästarna ej lade den
vikt vid lacket. som sede.rmera blev
fallet

Det är föga troligt att de gamla
mästarna slrulle övergivit den ga.rnla
lackeringsmetoden, ifa^ll de tillskrivit
densamma nå.gon vidare vikt för instrumentens tonliga egenskaper. Att
lacket skulle varit någon hemlighet
är s1'nnerligen osannolikt, ty det ä,r
föga troligt att en vara, scym under

bortåt 200 år använts av otaliga personer sl:ulle kunna vara någon hemligtet itir dem. Tvärtom torde förhållandet tra varit det, att lackets
framstållning var så välbekant, atr
de ej ens an-€go det niidigt att beskriva framstäIlningssättet. Där-emot

torde det ha varit på grund av

be-

kvåimlighetsskäl, som spritlacket kom
till användning, det torrkar ju så gott

som genast.
Det har stridits om ifall det gamla
laoket överhuvud taget var olje- eller

spritlack. Denna fråga torde dock
vara ganska lätlu att lösa på den
grund att ett spritlack icke kan intränga i träet medan däremot ett oljelack, som är förtunnat med terrpentin, tränger djupt in i träet oc,h alla
s. k. garnla italienare äro a,lldeles
irm,pregnerade med lacket, så att även
om allt lack är borta från ytan, så
finnes ändå m],cket lack kvar i själva
är. fu-llt övertygad

träet. Jag själv

om att de gamla mästarna alla använde oljelack, s1-nnerligen som Stradivarius själv urskuldade sig med att
laoket torikat så långsamt, då han blev
pårnint om ett instrunent, som han

oD

delnlng

hade till reparation. Vad göres oss
då mera vittne behov?
Endast genon.r ett sådant skyddande lacks inverkan är det också möjligt att det ännu kan finnas några
brukbara 250 års instnnreent kvar,

vill

gamla rnästarna även gåvo sina insirument en skyddande Iackstryloring

per i lackfacket kunnat använda mig
av vägar, som ej varit Fry b,ekanta.
Mina lacker äro således betydligt fastar.e och mera motståndskraftiga än

ett spritlacterat skulle varit totait
slut, ty luften angripel ganska snart
det oskydd,ade räet. Detta gör att
jag lutar åt den åsikten, att alla de
invändigt.

Vi kunna

således utgå från att de
gamla mästarna använde sig av oljelack. NIen frågan är, vad n.raterial
som kunnat komrna ifråga i lacket.

Naturligtvis har:. man då att första
taga det material i betraktande, som

är närmast till hand-<, d. v. s. vanlig
linolja o(!h harts jämte terpentin.
Dossa ämnen hade -iu under Iånga

tider använts för lackeringsända,mål
och målning, varför skall man då siika efter alla möjliga andra ämnen,
som r/oro betydligt svärare att få tag
i? iirmnen, son-r delvis nrunera ej skulle finnas att få och son.r skulle göra
det omöjligt att kunna åstadkomma
detsamrna, som då för tiden kom till
använ'dning. Det finnes ju en hel del
garmla recept, som imehålla harts och

linolja j,ämte terpentin till komponenter, eliuru ej med angivande av
ändamålet. Som jag förut sagt, så
var nog behandlingen av des-qa material

så bekant

att man ej ansett det

nMigt ingå på närrnare beskrivningar.

Man frrar påståti att det ej kunnat
var:ra oljelack, emedan de garrr,la lacken varit lösliga i sprit och, som bekant, oljelack i allmänhet äro olös-

liga däri. Detta är' nu icke riktigt
rrred sanningen överens-stärnmande, ty
det går uycket väl än att fram.stdlla

oljelacl<er, som äro ganska f,ii.ttlösli,ga

i sprit och detta just av harbs ooh
l nolja. Detta är helt beroende på

hur jag behandlar råvarorna, En
engelsk amatör, H. Fry,* har i ett
* Italian varnishes of the Italtian
violinrnakers of the sexteenth, seven-

teentfir and eighteenth centuris etc. by
George Fry. London, Stevens & Sons
Line, 119 & 120 C.hanery Lane 1904.

iitet velk om italienska

instr.ument-

lacker ganska grundligt klarlagt denna fräga oc*r jag har själv genom

otaliga försök kommit till den åsil<ten att han troligen är på rätt väg;

d,ock pästä, att jag konrrnit betydligt längre på den grund att jag
på grund av nlera ingående kunska-

de av Fry fr.amstäIlda. Frys lacker
bli först efter många år så fasta, att
de ej röna inverkan ay tryck, en 01ägenhet som dven förekon-rmer vid

gamla italienska lacker, men som är
ganska

förarglig.

Visserligren

flyter

lacket liks,om ut igen efter en tid,
men man vill dock att lacket efter
torkning och slipning skall vara så
hårt att lackeringen ej tar intryok
orr man lägger insttumentet på t. ex.
en duk, och detta är fallet med Frys
iacker men icke med mina.
Frys n,etod består i att medelst

salpetersyra oxidera vanligtharts,
valigenom haltset förlänas hel,t arp
dra egenskaper' än det för-ut haft och
förlorar sin klihtdghet samt får me-

la

bernstenens egenskaper, så

att det

t. o. m. måste gå igenorn en lindrig
smäItningspr.ocess för att bli löSligt
i terpentin, alldeles som kopaler och
bernsten. Itrartset blir där-igenon'r
känsligt för högre ten-rperaturer och
genomlöper

vid upphettning en färg-

förändring från i början gult över
orange, rubinrött till brunt ,ocih rslutligen nästan svart, således alla de
fär,ger som fölekomn-ra på gamla ita,lienska fioler. ilIan ibehöver således
icke använda sig av några som helst
fär'gämnen'utan får endast genom bethandlingen av har-tset varje önskad
nyans. Att däfigenom ookså en transparens f,örlänas lackerna, som ickc
kan fås om man använder sig av några färger, är ett bevis för att Fry är

på rätt väg. O.m man nu betänker'
att Iinolja, behandlad på saurma sätt,
vid upphettning även övergår till cn
oxy{örening, som även blir rödgulbrun, så har man i dessa enk-la ämnen allt vad man kan önska för att
kunna franrställa lacker, som i intet

H emb gg den

1)
avseende stå
ska lackerna.

Ett

efter de gamla itallien-

Men, och det är ett ganska stort
men, det är ganska besvärli'gt och

delvis rätt okontrollerbara reaktioner
som förekomma vid oxidationen av
såväl oljan som harLsen. Själv har
jag gjort trrundratals försök, så att
jag vät behärskar metoden och har
stor erf arenlhet i lackfrarnställningen,

men det är ej allom givet att b'li i
tillfälle att samla denna fond av e::-

Till

medlemmar

upproq
i

Suensfta Ungdomsringen'

somfilarens stora ungdomsståmma i Tranås som bäst förberedes för att giva oss alla en verkligb

Då

lu

ningar mellan olika uppfattninga::'
ar Lt var mans och kvinnas P&i/ct

rninnesrik och givande ungdornsfust'

i en underbart fager och

larenihet eller som hava ett laboratoriuÅ att disponela över. Svårigheten lär att kunna hå'Iia reaktionerna inom be,höriga gränser innan jag
oxiderar hartsen, så härdar jag densanma genorn att för'sätta den "'ed
7 it 7r/p proc. zinkvitt som viu upphettning läit uppil'öses däri och förIänar detsanrma betYdligt större
hårrlhet. De lacker soir jag på detta
sätt frarmställt, hava en så enkel
sarnmansättning som 100 d' harts,
100 ä 105 'd. linolja samt cirka 200
cl. terpentin jämte nödiga torkprepa-

Passande

natu,rs omgivning och långt från
stad.skvalm och gator, vill underteck-

nade i egenskaP aY kommitterade
vänligen meddela följande'
Aldlig har väI en Plats k'unnat uttänkas -".t Prr.,,de än Tranås för
en ungdoms- och bygdefest' Inte enba.rt i rent geografiskt och kontinent,alt avseencle, utan även ulskön-

Vi

fräuder!

titl

en början hånrnankan ifrågakomrna'
som
de inverkan
försvinner ganska snart' Är instmmentet riktigt byggt, 'så finnes också
tonen, och finnes ej tonen fönut' så
hjälper intet alrdrig så gott lack' Det

ty

Gunnar Rasnwsson'

F<o>_

Brrdlsa\'len'

den

är byggnaden som är bestäm'rnande
för tonen, åtminstone till störst'a de-

len, materialet spelar en mera underordnad ro1l, betydligt mindre än vad
nian kunde förmoda. Jag kan ej förmoda att det just skulle vara rnin

lack, som vore så gott att det vore
jag
det rätba för tonen,'så irfuilsk är

ej, jag b,agatelliserar hellre lackets
in ut, som jag åtminstone ioke
""t
n.rärkt något av.

sekllteddeland,evt utgiona a1) Brages

lacket's inverkan

på tonen. Själv är jag kättare i denna fråga i det jag förnekar akt lacket hat någon vidare inverkan På
tonen,

Ernst Granhfiwnar' Gtt'st Kadsson'

ej konclärför
'
till

lands och vårt eget bästa'
Därför: all svensk fri cch glad

rordi'*t sdskemlYnunga, vänner ooh
oö
C"-ft
o-

arn$äU-

komma nu

tiII vårt

aousgEdre och

frams,tällas På en gång, varföt de'u
blir för'hållandevis dylt atb tillverkaSom lacket finnes i handeln under
namn av Cremonalack, så torde det
vara onödigt för hrr fiohnakare att

är sörjt.

andra skall ooh bör odlas

ungdom till årets stora fest i den
gamla oorbesjungna ocä iigneomeunna SommabYgd€D- Kom med ung-

lat. Tyvärr kunna ej större nlängder

sjäIva
ningen
sten vi

skap, förståelse och aktning ör var-

Det skulle vara av intresse alt
närmare referera Frys ovannämnda

Selma Lager-tröf och författarinnan
trllen Key lovat närvala' Folkdansare från när och fjärran möta u'PP i
hundradetal. Det är också ordnat
för ait folkdansen får en domineranmed
de roll vid festligheterna i li'litret
sången.

ilt gatl", för

relse

att

svensk ungdom'srii"gå, nutn 1't'r hu'se" för att

befrämja en opolitisk,

fri

och hem-

bygd'svänlig ungdomsorganisation'-..f
slitclessa tider av inbördes 'split och

verk. men det anJönda torde Yaxa
tillräckligt att visa vilken väg m'an
måJ d för att åstadkomrna eti' i
alla avseenden gott instrumentlack'
Liljeholmen den 8 maj 1925'

Ernst

F<O>i

P'11dberg'

forskningens

tjänst'

D. G_-r.
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Frå.n A- S- A-

Frdn E.lelciagedet är änDet kan inte hjälpas
då en viss stil över de- gamla folkdanserna, oftast även en ryhnfylld
grace, som må,ste rycka rned. Ett vackert och framgårngsvärt arbete är det
därför, då man de senaste åren på

skilda platser i vårt land dragit fram
göm,morna fädernas lekar till konkurrens med jazzorgierna.

ur

Karlskrona kulturella förening hai går i läroverkets gymnastiksal och det dansades då en del av de

de fest

gamla tladitionsomE)unna lekarna
inför ett talrikt oc.h tacksamt auditolium. Det var "Väva vadmal", Frylcs-

i"

dalspolska, Giissehäradspolska eller:
vad de nu heta alla, samtliga glada,
schwungbetonade och väldansade. Där
fanns en nyhet på prograrnrnet för
den finska sappon. Det ligsign.
- fläkt över den av den d,iupa
g€r' en
f.inska skogtns vemod, omväxlande
med de tiotusen sjöarnas doft av frisk
levnadsiust. Den sista dansen under
kvällen var SkräIåten, den elastiskt
mjuka gamla folkdansen. Den var
en värdig avslutning på ett nöjsamt
program. Detta utfylldes i övrigt av
en del sångnununer av yngre för'mågor inom föreningen, föredragna På
något håll med en viss trevande blygsa,rnhet men också På ett annat rned
något av verkligt con amore. Och

var det musik till fyllnad mellan

så

de

olika numren.
Man har all anledning att kvittera

h

å

den förhoppning, föreningens ordfijrande bagaremästare Axel Pettersson
uttalade i sin välkomsthälsning med
den resunr,rn6n över lolällens rekvisita
inom Terlsichores såväI som inom
Musicas gebiet

det ble» några verk-

ligt roliga octr-tr.evna timmar! Folk-

dansar-na äro mycket välkomna åter!
De ktLnna aldrig bli tråkiga med det
de ha att visa.

I

H-g'
F<o>=
Gamla fuskurersåvitt den ej
Tanduörk botas
n.red 2
härrör sig från reumatism
delar pulvriserad alun och 7 delar
svaveleter. Detta blandas och lägges

på den sjuka tanden.

Neu' Yorh den 24 april 7925.

Ärade landsmän!

Har erhållit "H.embygden" och får
tacka för utrlnnmet för mitt brev.
Jag närrnde sist att vi ha haft två
stora hernrbygdsaftnal och gjorde (om

jag skall använda ett fult utländskt
ord) stormande "succös", och så ha
vi haft en trevlig påsk-fest för medlernmarna och deras vänner och be-

kanta. Där var så mycket mat, så
m,an kunnat drunkna i den, ett smör'
gåsbord som jag ej sett n.raken till
sedan jag var hemrna i Sver:ige.
Pr.ogrammet val omrdxlande. Där
var låtar på fiol och r'år ena spelman, Fransson, berättade om påskse-

der för ett par hundra år sedan, och
jag själv var "Däckr. på lilrallehöj-

da", talade på västgötamål en del i:erättelser', vilket språk jag ännu behär'skar. Så val dei uppvisning av
folkdansare, allmärr da-ns omväxlande med vals, polka, schottis, hanrbo,
ocfrr så amerikansk folkdans (jazzet).
Det finns Gud ske los en del medleurrrar, som älo jazzhatare, oc.L jag är
en bland dem.

Ni ser att vi försi*a rara så wenska som möjligt och r-i kunna är'en
här arbeta för vår ;rysnsk2, bygdo
kulturs bevarande och våra folkdar,sers och ganrla nöjens vidmakthållande.

Det är endast två saker vi få avstå
]cunna ej ge oss ut på utflykter" i bygderna och leta efter ga,mla stugor och hemslöjdsartiklar eller
efter allmogelåtar, inte heller lounna
vi söka efter forrläurniagar o. d.
På tal om siikande efter kulturlämni,ngar, så kan jag tala om hur jag
försöker forska. När jag träffar nå-

la driikt och hon gav mig beskrivning
på den. Svart kjol, vitt förkläde med
band och bollar, blå eller grön sarnmetsväst, vit blus, med spets kring
..and.Iederna och krirrg halsen, blå,
r'öda eller vita strumpor, Hul'ud,bonaden är mycket lik Onsjö härad,s i
Skåne, endast med den skillnaden, att
den inte är broderad.

Med

många hälsningar hen.r

Tecknar vänligen
Annett.e Berggren.

F<0>:

Obs-! Flera lcurser i
lamd.sotten-

Samfundet för' Hembygdsvå::d har
beslutat tilldela Sv. Ungdomsringen

kr. för anolclnande av kursel' i
landsolten för folkdans och folkvise-

2,000
dans.

På grund därav har komtr-rittelacle
'beslutit anordna kurser på följande
platser : Jönköping, Hultsfred, Motala,
Götebolg, Kallskrona, Västerås, Kopparberg, Sätel och Fränsta. Dessutom tvenne vävkurser och en fiolbyggnadskurs

i

Stockholm.

Möjligt är att vi under nästa vinter få tillfällen att ytterligare ordna
flera kurser, varför vi bedja föreningarna att inkom,ma med förslag.
Selrr.

ifrån. Vi

Q)ocEro texti[iep
0Segcin pPoue"

gon garnmal svensk gumma, så försö-

ker jag alltid frå,ga ut henne om hon

ej rninne snågra sockendräkter. Mån-

ga ha awisat mig med o4örståel,se,
men den so'm ej är intresserad på det
området kan nog ej sätta sig in i vad

det betyder för den som in i själen
är djupt fästad vid den vaokra bYg-

dekulturen. Jag har

i alla fall fått

boskrivning på en smålandsdräkt från
Hennaryds soctken, det är en gammal
srnåIändska som kommer från den
socknen, vilken mindes sin mors gam-

till

från mig och folkdansföreningen här i N. Y.
Sveriges land

B;n[öping, 6et.

53.

öst g ötadp ä [t erna
Gneufiga ocf Qi[figa.
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,- OrdeI
"

Höll

f

rill -

spr öket rent fr ön utlandska
oc$ fuammande otd"-

I

"Henrbygc1en,." r)ralsnullrnrel'

flarnläggel reclaktör' E.

Glanhar.nmar'

unclel ovanstående lubi'ik någlil .;1,npunkter', sonr unclelteckna«I anbåller'

otn plats för' ntt besvala.
Det är ju så här i livet, att vacl r:rr
ansel va1'a r'ätt, clet ä.- fel i en annzrns tyckc. Så även här. Vad lecl.

i cletta fall anser vatzr stliclande rnot
vål b5rgclekultur', ansel jag, att det
istället bidi'ager till att Jröja densamma. Det äl ju sant att clcssa fr'ämnan ej
vet vad de betyda, nren seclan ilan
en gång lär't sig cletta, upplrör' ju betnancle ord älo besvär'ligii, när'

svär'ligneten. \ri kunna dock i detta
fall ej blunda för' vacl ticlen kr'äver'.
Iiocl. vet lika r,äl sour någon annan,
att clet är 1önlöst att känrpa emot
cletta, enär jag ti'ol att dessa främnrande old i de flesta fall tillkornnrit
på grund av svenska ,spr'åkets ofullständighet, och bör'a där'för, cj uteslutas, emeclan clet därigenom bidlal
till att göra spr'åket mera fullständigt och kanske
vem vet or-n rlel
cj blil en bidlagancle
orsak ti1l att

spr'åket blil intei'nationellt. Unclertecknad, som är vän av foltlans och

bygclekultur, hysel clen uppfattnin-

att ett språk bör få utvecklingsnröjligheter', så att det bidral till
gen,

vär'ldsspi'åksfr'ågans snal'a 1ösnins-.
att stänga sig inom ett foster-land:
tr'ånga gränsel när det gällel spr'åk,
skulle vala oklokt I-randlat. Jag har
i flera år studelat och albetat för'
vä,-ldssplåket espelantos splidning,
och hy-ss1 den uppfattningen, att ett
ger.nensamt spr'åk, oav-\ett vilket,

i hög glad bidlaga till folkens
förbr'ödring. Jag är öveltygad om,
att inom en ej avlägsen flamtid skola
vi få se vår'a sespektive nationalspr:äli
bland övliga fornlämningal på r,-åi'a
nluseer. Jag har mecl clessa ord velat
tlycka på, att vi få ej envist hålla

skmlle

på gamla tladitione-.-, om de stå i vägen för' folkför'biödling och suncl uiveckling i övrigt. När' he a jor:den
b1il r,årt fosterlancl, och vi alla kunna
rnötas sorr br-ödel, octrr se hulu våla
för'fäclcr genom språkskiljaktighetel

volo förhinch'ade att för'stä r-alantila,
clå skola vi nog inse, att nationalspr'åk
och kaltstreck

hetens

ej valit till nränsklig-

f ronrr.n a.

Hrtl ,',t,' -lit/l( istolt.

I)et blil nog

syålr'

rrll riEitir fr'ån

hade av vål:r gemensamma kamlater',

ired vilka jag sammanträ,ffat i Zirrnwald, fått veta att en svensk fanns
i närheten och som han, av intresse

föl

1är'

svensk kultu,- och fö.- Sti'indbelg,
sig svenska, ville han kalreskon-

rlera rned nig.
Med Jrälsning

rrånjl,zr hå11, tänkcr'
p,, rl.

till aIla folkd:rnsate

och anclra hembl,gdsvänner'.
Yngt'e Lirult'trll..

-i
U

En Sorglig onblick
-:ei' ett henruran efter- Bjur'ån i
--

Råneå

rrken.

Helrrtlranet såldes för' något tiotal
:: .r iiln tiil er, nunrela trvliden tr'ä-r:r:-::J-. r-^lien iät utsiärupla Drån:-:::lr-,e1.tl'ätl på titn iöl'ut
-i:rj-r.:::
-r.-:i. : :r- €:-::-:r-:ålr-ier vä- sår''. -. --:, --=:,. S=t::- i,a| heu--anet
--i::::::- l: ::-'-- .:'l--: --.'-'---:geI]. i::eJan
:':--:-:.-. : ':.:---::-r:-'. ,lth iä:: det
:-- --:-: - :-r:::-::-ga lintior ligger
-: j---i..--- :ti- ::r:agrade sådana
n- =: :::.:'3 ::PPr'-d-xande ungskog
så att tegarna
=:: -- "--==:ar-:erna,
:-::-:: -';::a a1i6gr.
- =: r-:-l nil-cket svett och möda till
:--: e:- biivande ägare, sotr-r vill sätta
':.:ien i det skick den var för tio år
.erian; ett sorgligt exentpel på hur
-oon,J:jord
,"om r:åkar i händerna på
!,änsynslösa jobbares hände.- kan bli
utsatt för' vanvård.

F<0>=

Obs.! Föreningar Obs.!
Varje för'ening eller klubb sonl
111'enulrererar å "Hernbygden, kan
skzr,ffa sina medlemmar- tidningen
g,-atis eller till Dr},gks1 billigt pris
genom att anskaffa €n annons till ett
plis av 10, 15 elle.- 20 kr'. per nutnlnel'. Så många medler-ttntal finnas
i varje kIubb, att tletta skulle kunna
låta sig göra. Tillskliv redaktionen
och tinga beställnlngssedlar

genast.

\ri länrna dessutom 3l) ploc i anskaffningsplovision.

F<0>{

Red.

FORENINGEN FÖR. SVENSK

HEMSLÖJD

trIembg sdeit
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Violinskola

IIell di.g, hiilsans lrcl11o kiilltt!
Vur aiilsigttat:
"I/(ti'(le ljus!"
iiillLt
MtL clin tniltlu riirttte

av A, Julin, Iåttfattlig lärobok i
violinspelning [ör dem som på
egen hand vilja lära sig spela
violin,' lnnehåll: Crundrcgler,
Skalor, Melodiska övninssstycken lllustrationer samt ut[örliq

öt:er iordens f rustttt g;L,s!

GRUNDAT ÄR,18ag
Beskyddare: H. M. Konungen
Ordf.: H. K H Prins Eugen

Hell dig, Vct':rtts ril:o jlör1t!
Vur aiilsigttcttl, liuets itol !
Fiilt, sorn kölden liirtLittt örlet
lr- oclt iuhla: Met'u s,,i!
Nils Lui'stL |I-uuttgc.

FÖRSAL JNINGSFÖRDNGENS

UTSTÄLLNINGSLOKAL
12 E:EI-.CTEKSGATAN i2
Telelonet:7O25, DCxel

grepptabell.

Pris endast Kr. 3:-

l{ail 8143, ucxe)

Ppahttsh och billig aär'rne.
Red. vil1 härmed iästa lä-.:rlens
upp,märksamhet på rrr-I:onsen å sista

^o@
Möbler, Tqlilier, Mottor, Kldnrungslgger,
NationaldÅftler, Spelsar, Armolu4 Kerumift m.m., m.m.

d an an gåe n cl e Ge 1--. i r' --\ r i e s ;- s te n r e n.
Dessa avse att flån -l:il:.spisen äveu
åst"adkornma uppr'är'n--::-r,g av bosta-

si

1

den.

Ariolsystemet

äi'

,ar:-p1igt

föi'

lä-

retel på 1 ä 2 r'-;-r- och kök, och
Geysirsysternet lärnp;-' -.i-g för' uppgen

FÖRE}] NGAR
BÄSTA

värnnin,g' av bostäde.' ::'ån 1 ä 2 r'urn

till cirka 18 r'um.

GILLEN

Från Geysii'spisen .:::: ralt.nt sat-

till bad och disk -'1.å..:rs.
Vid matlagning ; =r- ranlig kokspis tillvaratages ftir :et:a ändanrål
endast 5 ä 10 proc. i:; ri=t anr-äncl:r
bränslet. I en GeI--.-r'spi-. rlär'errot
nyttiggöres cilka 6t) 1,rcc. tiil nratlzrgring, rumsuppväi:n:r---.-3 och \-a1n1ten

IMPREGNERINGSMEDEL

SOLIGNUM
KAREIOLINEUM
IMPREGROL
samt alla slags färger för såväl
aw
målnlng
ln- och ritvåndlg
octl Sportstugor
Bygdeh6m
och bäst från
bllllgast

A..8. M. HANSEN
TAPETER
FÄRGER
FERNISSOR
3 - Stockholm
ArsenalsEatan
T6l, 54
- Tel.-adr. FHELO

FÖ RL OVA D

vattenberedning.
Vad detta bet-vder .åsäl nationalekonomiskt som för' ie--. erskildes ekovedin'ängd som

6ddte Wiftton
oc5

i r'är;

den

år'föi'
:iupskattas till

-::,,:1 per'

i köksspisalna
i5 milj. kubikmeier'.
över' 11,000 Ge1-.-r'anläggningar'
är'o för när-varancie i bruk i Slerige

brukas

E

--

nomi inses lätt, då rr-:r hör'. zrtt

och våra glannläntler' -.i.nrt på Islancl
och i norra Italien.
Åberopa vid hänrärdelse till fir-

man annonsen i Henrb5g:clen.

Eiso Worn6y

E. G-r.

§öt"6""9.

wvw

www

Reftoirera från

A. Th. Nilssons Musikhandel
Norrköping
Prisftwant mil

i0

öre

i

ftinörfte

HEMBYGDENS
PRENUMERATIONSPRISER
Helt år . . . kr. 4: B0
Halvt år. . . ,, 2:60

Kvartal ...,, l:50
Lösnummer ,, 0:40

Prenumeration verkställes bäst
genom posten eller direkt från
Redaktionen av Hembygden,

Stockholm 50.
Tidningen utftommer 12 gånger om årel.
I den mån utrymmet tillåter det, omfattar
tidningeo iven aktuella sakcr, men kommer
framförallt att utgivas som landskapsnummer, omfattande folkmusik, hcmelöjd, hembygdrvård, folkdans m. m. s.mt f6rbundsmeddelanden frän de olika sektionerna.

Folkdansare
En kvinnlig' vingåkersdr'äkt samt en
nranlig rättviksdr'äkt .räljas billigt .rv
II/ALTER THUAIEI,L,
Bu,ltlers11o,ttttt 1.!., Linköping.

Sknrs rrLs brigtoft
är inst f en plnts strm hrtst lrimpur sig ltt

5må ercki[§tr rum frir slutnn sri[[s[.'up.
[<ufie. (5rä§iluåfftrr. ]HTrrsik §ugt, 5,ro-J0" ,,.

mefr[emmnr.

6fit

(E§rn

LIembg g den
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DET ENDA SYSTEA

SCI\ GARANTERAR EKONOA{IS K
UE=FVÄR/TNING AV ETT HUS ÄN

CI

li: iNA L

'GLYSIR"

IN
J f, Ri\JVE, RKSAAGAS
A.B
..
TELEGR.ASR
"KocKUrtsJL'RN" ltALA O E{6.5 26.24ct'r,
RIK.STELEFON

Kais Boktraalwi, Stockhohn 7125.

