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Stocf^Itn JÔ24Tryifevi 25oFcn

Äfftab od) urfänb fommaren 1924 af bobus= 
länjfa fornminnesfällffapet Vifarfvets ftyresman

Srebrtf Hycanbcr

I

1»^ 
Ss®

itill Hings!
\)ören bubfaflens foUanPe top: Till rings i våfterkö! <L på Stångenäfcts flippiga frr.mö 
vib (Bullmaren, brebaft blanb 25obusfjorbar, ligger Hvfefil, frejbabr genom fragen ib, fomrars 
glaba lögelif. på fjorbberget flår fpetsrornab granitfyrfa, nära ligger fornålbrigt grafrös, pä 
Vifarfvets bub af villiga fiabsbor orbnabf. 25rebvib är tingsvallen, bär reban ofta famlanbe 
ttngslur ffallat od) männiffoffaror lyffnat fill bcmbygbsvänners fal od) fång. <L Kommen 
till benna flippftab, 3 alla, längtanbe till baf od) bälfa, möten på berget vib Vifarfvets all= 
mannating i juli ben tolfte bagen vib feyjlaget, bå folen balar! (Blommen bär, 3 jäfrabc 
nutibsmänniffor, tillvarons bets, bvilen i fagan, fjungen meb i vifan! Hanbsmän, eber fallar 
jag närtnafi, ty ej för intet nämnes benna bögrib "alla bobusläningars ring". VHen ocf eber, 
3 främlingar, gäflanbe (Bullmarftaben, gäller min bälfning. (Dppnen eber bug för 22>obus= 
läns frejbanbe! (Öbesrif är bygben, albrig veren 3 får mvcfet. <L Ur roten fpirar ftammen, 
ur ftammen grenar fig ben löfvabe fronan. Värlbfträbet väjter, bet välbiga. f£n ringa fvtft 
bäraf är vifvärjars fujîbygb. (Dm befs urfprung od) lif orbas af vettiga män från tingets 
freu. Hyffnen od) lären! <L Visbom är val vänafi. Ixärlef till lanb od) bem bär ert folf 
mot lycfan. Väl mört i minnenas bdg!

Två ynglingar gingo en ariastund 
om våren till heden vida.
De ville stifta ett lifsförbund, 
tillsammans leka och strida.

De drogo svården i soluppgång, 
de rosiga ätteläggar, 
en t or f va, ändfast och mäkta lång, 
de skuro med hvassa eggar.

De höjde den upp med pelare två, 
de höjde med spjuten tvenne. 
Inunder hvalfvet de månde gå, 
de stodo änne mot änne.

De skårade sig, deras röda blod 
drack vårmullen, blottad vorden. 
Dem enade så. deras moder god, 
den kära fädernejorden.

De föllo på knä i morgonbrand, 
de sågo hvarandra i öga.
De höllo hvarandra hand i hand 
och talade ord så höga.

Softbroörakg.
Den ene: ”Jag gifver dig helig ed! 
I lifvet vill jag dig följa, 
på grönskande stig, på törnig led, 
på strand, på blånande bölja.”

De reste sig upp från hemmets mark 
där löfte var gifvet, taget.
De gingo i vänskap, ren och stark, 
att hålla fostbrödralaget.

Den andre: "Mitt heliga löfte tag!
Din lifsvän jag är så trogen 
i stjärnenatt, i solljusan dag, 
på hafvet, i vilda skogen.”

Den ene: "Dig jag viger mitt svärd!
Se, ropar oss stridens hane 
och läggs du på dödens hufvudgård, 
jag ger din baneman bane."

När solen rann upp ur österled, 
de gingo till bragder samman. 
När solen sjönk ned i västerled, 
de delade gillegamman.

Den ene vardt i ett envig död, 
den andre med järnet breda 
tog hämnd för hugget. I hjärtenöd 
han vännens graf månde reda.

Den andre : "Min svingande arm är din!
Mitt svärd din dråpare smakar.
Jag sätter dig uti högen in, 
tre nätter hos dig jag vakar."

Den ene: "Samma vare vår lott, 
bli åren få eller många."
Den andre: "Lika i' ondt och godt 
må ödet öfver oss gånga.”

Tre nätter han hos den döde satt, 
han ingen ro kunde finna.
Alltmera sakta i högens natt 
han hörde sin norna spinna.

Ej lifvets lek var att lekas värd, 
för intet han hade att strida.
Ilan stack sig död med sitt goda svärd 
och sof vid sin broders sida.



2 ViFarfvete ïmgeFafle

(ßrafrofet på (Tryggôn.
SKUM HETER SOCKNEN, 
Soten hafvet. I båda ligger 
den frejdade sagoön. Vid 
och hög är den, kal utom pä 
östersidan, där den fagraste 
flora trifves vid läsundet.

Ökrön bildar ett väldigt bronsåldersrös. 
På goda grunder antages, att Vikens 
fylkeskonung Tryggve Olofsson, Olof 
Tryggvesons fader, hvilken sommaren 963 
mördades på Vägga å Sotenäs af sin öfver- 
konung Gudröd Eriksson, i detta stenkum
mel nedrösats. Snorre Sturleson förtäljer 
härom, sägande, att Tryggves graf kallas 
Tryggverör. Ingen annan graf finnes med
liknande namn.

Gustaf Brusewitz, som utgifvit andra 
upplagan af A. E. Holmbergs ”Bohusläns 
historia och beskrifning”, har där i en not 
följande fundering: Tryggve kan ha 
jordats i någon obetydlig grafhög i trakten, 
denna kan ha bortodlats eller glömts och 
den döde hjältens namn fästats vid öröset 
såsom bygdens märkligaste. Detta långt 
före Snorre Sturlesons tid.

Ät denna gissning ger ingen tradition 
häfd. Folktunga säger, att Tryggves stoft 
nedl.agts just här. Sagan lefver och,må 
lefva! Holmberg, vår historiefader, biträ
der denna mening.

Men röset var ju gammalt, redan då 
Tryggve löndräptes! Det stammar ju från 
bronsåldern ! Javäl, här skedde en efter- 
begrafning. En slik är icke ovanlig. Allt 
skäl fanns till ett hastigt nedrösande. 
Astrid, den mördade drottens änka, bäran
de barn, förföljdes af dråparen, som, fruk
tande, att detta skulle blifva en son och 
tronarfvinge, ville utrota ätten. Hon måste 
fly undan försåtet, begrafningen vardt 
bråd. Tiden har ej tillåtit öppnande af 
hällkistan i bottnen. Eljest borde man vid 
dennas blottande 1814 ha hittat något, som 
tydt på så mäktig höfding som Tryggve. 
Endast aska och en spjutspets, erinrande 
om bronsåldern, blefvo då funna. Holm
berg, som framhåller detta, tror, att Trygg
ves ben lagts högre i kumlet. En närmare 
undersökning skulle kanske bringa ljus i 
saken, menar han.

Från min barndom såg jag detta rös 
styggt upprifvet. Efter öppnandet 1814 hop- 
lades det ej, vårdslöst nog. Sommaren 1923 
lät Vikarfvet ordna det under öfverinse- 
ende af docenten Sune Lindqvist, härtill 
vald af riksantikvarien. Offervilligt utför
des arbetet af män och ynglingar från 
Smögen, Grafvarne, Askums landsbygd. 
Hit kom fiskaren, stenhuggaren, landtbru- 
karen. för att medverka i det vackra syftet. 

Hit kom forntidsälskande främling på till
fälligt kustbesök. Vikarfvingar och andra 
ville godtgöra försummelsen för 109 år 
sedan.

Vår afsikt var ej att söka efter Trygg
ves stoft eller vapen, som tilläfventyrs också 
här gömts. Då hade hela röset måst genom
sökas, detta hade dragit lång tid, dryga 
pengar. Vår uppgift var att lägga till rätta. 
Tre heta dagar, den 9, 10 och 11 juli, kno
gades idogt. Därpå kallades arbetarne till 
andra plikter. Då vi lämnade ön, var upp
läggningen till stor del utförd, dock ej full
ständigt. Vi öfverenskommo, att resten 
skulle göras ett stundande år.

När hvarje sten är upplagd och röset 
ligger fullrundadt och mäktigt, en prydnad 
för ön, ett sjömärke långt till hafs, vilja 
vi sa'mlas från fiskelägen och gårdar, hål
lande ett folkting till konung Tryggves 
hugfästande. Ty man var han, värd att min
nas, fader yar han till frejdad nordlands- 
drott.

Men redan nu tackar Vikarfvet alla dem, 
hvilka, hörsammande uppmaningen, offrat 
tid och krafter för detta fornminnes be
stånd. Varen alltid så bråda, när det gäl
ler vårda heliga platser! Frid åt fädernas 
andar !

■
jjlVENSKA V IKING A- 
tS orden har säte i Göteborg.

Söndagen den 29 juli 1923 
K företog den en utfärd till 
V Marstrand. På Sankt Eriks 
to kulle invigdes ett af orden 

uppsatt minnesmärke, ett vikingaskepp 
inom en lifboj. Därvid höll den, som ristat 
denna tingskafle, följande tal :”Vikingar från älfven ! Väl mött vid det 
urgamla Västersalt ! Hell er med frugor 
och ättlingar ! Hören den samhugade lands
mannens ord I

I forden tid, då det vårades vid väster- 
hafvet, då isen lossnade i älfgrenarne och 
marksnön rann bort för den upptinande 
dagsmejan, då slog hjärtat starkare under 
päll och vadmal i höfdingbarm och hus- 
karlsbröst. Då drogs den vintersatta draken 
ur hägnande skjul och rullades ut i vatt
net. Hafvet gick fritt, dyningarne gunga
de fraggande och sjöngo i kapp med den 
brusande vinden, som mättad af sälta 
svepte kring kinderna. Så trolskt var allt 
detta, att den sjövane kustbon, so.m länge 
suttit under sotad ås, drickande hornmjöd 
och täljande bragdsagor vid arnens eld, 
bidande våren, i jubel lämnade tunet, hvars 
spirande brodd lades i hemmafolkets vård, 
och med sitt följe bordade snäckan. Ryc
kande i landtåget, låg denna segelfärdig 
med hissad, brokigt färgad mastväf och 
fladdrande långvimpel i toppen. Med 
frejdigt mod styrde höfding och män från 
strand, klyfvande sjöar.

Hvart stäfvade älfgrimarne?
To, först ut till samlingsplatserna — 

Brännöarna, öckeröarna — där det år 
ifrån år var häfd att hafvets dristiga färd
män skulle mötas i vårnyet, innan de foro i 
viking, gällde det västerled eller österled. 
På Hönö nämnas ännu två strandhedar 
Stora mötet och Lilla mötet. På dessa 
holmar tältades då för någon kort tid, råd
slogs om resmål, dryftades allehanda ären
den, nödiga för storfärd. Där var ock 
marknad, ett bjärt vimmel rådde af säljan
de och köpande. Folk var där från när 
och fjärran, och icke var sällspordt att äfven 
vilda upptåg timade. Ofta infunno sig ock 
nordmannadrottar, rådläggande med sina 

bergfast brobraffap.
höfdingar, fridande sina gränser. När köp
stämman ändats och allt var redo till här
färden, drogo skeppen åt skilda håll, kosan 
gifven af sol och stjärnor. Äfventyr vänta
de, byten frestade de dådlystna, medan 
båtarne kölade i det blå vattnet. Seglad 
eller rodd, susade snäckan fram —- i krapp- 
rummet sutto roddarne, häfvande årorna, 
om stiltje rådde. I lyftingen stod en man 
vid styråran, stambon stod på backen, 
spejande framför sig i akt att med tillrop 
åt styrmannen rädda fartyget undan 
skykntande grund. Utmed relingarne häng
de granna sköldar, vittnande om att detta 
ej var en knorre, ett köpmansskepp, men 
en stridsdrake, fylld af vapenvana kämpar.

Så lockade hafvet våra förfäder. Än i 
dag lockar det deras senfödda ättlingar. 
Långsamt skrider vintern därinne i älfsta- 
den. Tung och dimmig är luften, yrkes
iden inomhus, en plikt för lifvets nödtorft, 
innebär intet tjusande för den, som arf- 
tagit vikingablod. Under långa, dunkla 
månader jäser längtan i hugen. Men våren 
kommer, rättnu somras det. Ledt blir då 
att trampa de grå, dammiga gatorna. 
Vikingen trår till vaggande däck. Stads- 
kanalernas bruna dödvatten vämjer. Vikin
gen trår till rum sjö. Så bordar han en 
signad dag med sina kumpaner farkosten. 
Den styr västeråt — bort från stadens hus
rader och gators buller, skärande oskönt 
i jämförelse med de brytande sjöarnes då- 
rande sång.

Slikt, I hafsälskande älfmän, har skett 
i dag! Ut till den frejdade Marstrandsön 
han I dragit i storflock. Edert minnes
märke han I satt i berget. Straffvärdt var 
fordom strandhugg, då kreatur och gods 
röfvades, men fredligt och rosvärdt är 
detta strandhugg, ty nu togen I land till 
stadfästelse af nordmäns brödraskap.

Edert samfund ■ kan få stor betydelse. 
Flottmän voren I, hafvet blef eder kärt, 
det friska kynne, som utmärker den allt 
vågande, intet fruktande sjömannen, han I 
medfört i vänringen. Handlingskraft och 
lifsglädje äro goda ting att sätta upp mot 
vår tids andliga försämring, mot dess mo
raliska lågtryck och leda. Stort prat, liten 
dat — det är människosed. Men I — kom

men med löftes och gärnings helhet ! 
Brödrasämja, hjälpsamhet, därtill en lustig
het, lättande bekymren, väl känner jag 
edra goda, glada syften. Mån I verka som 
en ränsande bris i kvalmig luft ! Inga
lunda järtecknar nutidsandan något godt. 
Bättre varsel tarfva vi, skall eljest vår 
folkstam frodas, otärd af 'maskar.

Jag hyllar och hälsar er. Höj en med mig 
kraftiga hurrarop för Svenska Vikinga- 
orden !”

Härtill fogas nu, ordensbröder, eder och 
min samlande

Vikingar drogo
hän öfver hafvet till främmande strand.
Byten de logo,
härjade vida med vapen i hand.
Drakarne styrde
lastade hemåt till väntande bol.
Bränningar yrde,
vägen blef visad af stjärnor och sol.
Vikingar höjde
bräddade horn under hvitsnöad ås.
Vågen de plöjde
åter vid skri af den vårliga mås.
Stormen de älskade, farliga dusten, 
troget de vaktade kusten, 
sjöngo en drapa att ära 
landet det kära.

Vikingar draga
än öfver hafvet till främmande strand.
Bytet, vi taga,
gäldas i gùld af vår fredliga hand.
Sverige, o Sverige,
härliga land, dina drakar af järn 
tappert dig värje, 
aldrig må svika ditt vaggande värn! 
Vida i världen
ljude ditt namn, så långt stäfvarne gå! 
Dristigt på färden 
följe hvar sjöman i rocken den blå. 
Växla som vågorna än våra öden, 
hafvet vi älska till döden, 
sjunga en sång för att ära 
landet det kära.
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Vi voro med, vi voro med
— må tappra fäder frejdas! — 
då svensken för sitt välde stred 
och Ovän skulle hejdas.
Vi riktade kanon, musköt, 
vi förde pik och värja, 
och dristigt fram vår skara bröt, 
när grannen ville härja.
Vi blödde tryggt, 
vi ödde styggt 
bland ovälkomna gåster 
till skydd för nejd i väster.

Vi sprängde fram, vi sprängde fram 
i dånande skvadroner, 
vi tågade i slask och damm 
i tunga bataljoner.
Vid Aschebergs kommandorop
— honnör för lifstandaret! — 
i muntert traf vår ryttarhop 
sig vig'de åt försvaret.
För skär och fjäll 
gevär gaf smäll, 
ge fyr för hem och gärden, 
för hustru, barn vid härden.

Väftervaft.
25ol)uelän» regemente» (aga.

Vi gingo på, vi gingo på
— hell dem för bygden dogo! — 
och måste till reträtt vi slå, 
rättnu till storms vi slogo.
Vid Bohus, Korsborg, Svinesund 
vi värjde oss så vreda, 
och hotaren fick mången stund 
af grämelse och sveda.
Fl ans lek blef kort, 
så vek han bort, 
och blomster under- freden 
sköt upp ur blod på heden.

Vi stodo bi, vi stodo bi 
vår kung på Skånekusten, 
dit dansken drog i raseri 
att hämnas landförlusten.
Vid Lund, Landskrona, Hälsingborg 
vi intet offer skydde.
Vårt nabofolk fick sår och sorg 
och öfver sundet flydde.
I dust så svår 
vår kust blef vår, 
sin gräns behöll den, dragen 
med rätt Roskildedagen.

Vi höllo ut, vi höllo ut 
i vintermarsch och vaka, 
vi drefvo fienden till slut 
vid Gadebusch tillbaka. 
Därhemma striden åter brann. 
Till slätt vid Idefjorden 
kung Carol förde själf oss an. 
Af lust till norska jorden 
hvar man så god 
nu brann i blod.
Att öfver Glommen gånga, 
han red på stranden långa.

Vi fördes vidt, vi fördes vidt 
i stora Sveriges länder.
Vi ha i Pommerns fästen stridt, 
på Finska vikens stränder.
Vi hurrade på Elgsö skans, 
och ryssarnas baracker 
vid Keltis togo vi med glans, 
två dråpliga attacker.
I skön aktion 
stod grön dragon 
uti Svensksunds-affärcn 
som viking på galären.

Vi klädde skott, vi klädde skott, 
till stormning aldrig sena.
Vi bröto upp med Bernadotte, 
att Norge med oss ena.
Ät trotsarne vid Kjölbergsbro 
vi gåfvo traktamente.
Från vunnet land till Backamo 
gick hem vårt regemente.
Vi gå till värn 
ur grå kasern 
vid fagra Uddevalla, 
om freden skulle falla.

På vakt vi stå, på vakt vi stå! 
Hell lejonet och pampen, 
hell fästningstorn med portar två, 
vårt vapen, godt i kampen! 
Ryck aldrig regementet loss 
från bohuslänska fjällar, 
ty denna bygd hör hop med oss 
som mark till fot sig sällar.
Ja, vakt vid gräns 
är makt, som känns 
så trygg för Sveriges rike, 
att aldrig hän den vike!

i 23obuslän» ®tlle vib årefeeten i StocFbolm ben 26 februari J92f.

■
iJOHUSLÄN ÄR LANDET 
Î mellan Svinesund och Göta 
C älf, mellan Väderöar och 

Sörbygdens dalgång. En 
« tidigt bebyggd nejd. Största 
a stycket af det uråldriga Alf- 
hefn, hemmet mellan älfvarne, Glommen 
och Göta. Hela Ranrikc utom Enningdalen. 
Den gamla Viksidan, östra delen af Viken, 
det stora fylke, som böjde sig rundt den 
långa bukten, Kristianiafjorden. Bohuslän 
namnades efter Bohus, gränsfästet på älf- 

ön. Länets namn vardt landskapets — detta 
senare har intet namn, såsom Värmland, 
Dalsland, Halland. Rätteligen skulle vi säga 
Bohusland. Men namnet Bohuslän har vun
nit häfd och vår kärlek.

Bohuslän är skärgård och fjällgård, de 
glittrande fjordarnes, de blådisiga klipp- 
ryggarnes trakt. Där vräker hafvet, vaggar 
insjön, skummar älfven. Där ligger den 
ensliga, nakna holmen, sträcker sig vild
markens berg, tätvuxet med granar och 
furor. Där reser sig fjällpiggen, breder sig 
slätten. Där runda sig ljungklädda kullar, 
löpa bördiga tegar. Åldriga städer drömma 

om hedenhös och medeltid, vittrande borgar 
gömma dådsagor om hjältar. Trefna herr
gårdar med brutet tak ligga i lider, på 
stränder, stugornas rödt och hvitt lyser i 
backarne. Och stugor klunga sig på hällar- 
ne vid hafvet. Fiskelägets befolkning 
myllrar i sill- och makrilltider. Sjöbodarnes 
gaflar nå ut öfver vattnet, kostrar och 
kågar skvalpa vid hamnens vragar eller 
klyfva lustigt klargröna dyningar, kuttrar 
stäfva långvägs till storfiske. Men plogarne 
skära inlandets jord, fröet dansar i. mull, 
rågen böljar och susar, mejen går, den 
höglässade skrindan kör in på logen. Bo
huslän räcker till för flera näringsfång. 
Hafvets och markens håfvor löna dess all
moge. Och sprängskotten öppna granit
grottor, hvilkas sten blir guld. O, I gulröda 
berg, edra obotliga sår!

En äfventyrens bygd ! Här tumlade 
vikingars drakar mellan bränningar, medan 
den sältade vinden fyllde mastväfven. Här- 
skrudade män värjde sina bol, vårdkasar 
lyste på bergen. Ett stridernas land — 
blod färgade våg och tufva. Mycket ledo 

inbyggarne af fejderna, många offer kräf- 
des, ända till den dag, då alla ägotvister 
upphörde och provinsen blef svensk ge
nom Roskildefreden, den gyllene, hvars 
minne vi i dag fira.

Aldrig svek detta folk sin torfva. Med 
mången bedrift frejdade sig de ätter, 
hvilkas arf vi tagit. Säreget är folkkynnet, 
ägei- klippans karghet, vågens rörlighet. 
Strängt är det i själftuktan och ödes
tro. Hafvet alstrar vidskepelse, fantasien 
växer i skogarne. Grubbeldjup är den bo
huslänske anden, seg och ihärdig näfven. 
Farolystna, dödsföraktande äro männen, 
trotsande Sotens afgrundssjöar, litande på 
Gud och roder. Kraftiga, trofasta äro hem
mens frugor, och de brunkindade ung- 
mörna dansa med hurtiga ynglingar på 
logar, bryggor och däck.

Väl värdt är detta kärnfulla folk en ljus 
framtid. Väl värd är denna vildsköna bygd 
att älskas. Därför dricker jag för bägge 
och manar er att följa mig i skålen. Alla 
upp för Bohuslän! Det lefve!



ViFarfvets (EingsFafle

■
rjOHUSLÄN BÖR HEDRA 
t sina döda märkesmän. Ur 
5 hemmen mellan kustbergen 
■J ha utgått andliga höfdingar. 
4 Tre tänker jag på, värda att 
a med vårdar hugfästas.

Den förste var filosof och skald, föd
des 1759 på Blåsupp i Svarteborg, hette 
Thomas Thorén, tog sig namnet Thorild. 
Han kände sig i släkt med Thors eld. Blix
tens broder kunde han med skäl kallas. 
Ärlig och djärf, upprörde han sin sam
tid med flammande idéer. För dessa fick

han af en feg regering lida landsflyktens 
otack, dog som professor i Greifswald 
1808. Olika bedömdes den framsynte man
nen, fick beundrare, motståndare. Fattig 
var han i sin kamprika ungdom, själfstän- 
dig i allt, ratade erbjuden konungagunst, 
ville ej få sitt jag förkväfdt i hofluften. 
Han besjälades af én väldig tanke, "att 
förklara hela naturen, reformera hela värl
den”. Han ville ”upprätta allt sant och 
stort”. Hans mål var andarnes frigörelse 
och förädling. Människokärlek, mildhet, 
harmoni skulle lyckliggöra jorden.

Af sin världsplan hänförd, hänförde han 
i skrift och tal andra. Många vidsynta 
blefvo hans lärjungar, man kan här tala 
om skola. Hans idéer voro ej blott mo
raliska, äfven sociala och estetiska. Han 
ville afskaffa ståndsriksdagen, införa obe
gränsad tryckfrihet — detta skedde se
nare. Han predikade ”det allmänna för
ståndets frihet”. Hvad är naturligare?- 
Ja, så tycka vi, men hans egen tid led 
under tanketvång. Sådant för till en stats 
ohälsa. Thorild var en folkviljans man, 
och när han för sin skrift om den fria 
tankens rätt fängslades, hyllades han som 
en martyr af Stockholms menighet. Säl
lan var en tänkare så älskad af mängden.

Litterär strid, som han förde med den 
äran mot stela, akademiska former, kom 
honom att diktera lagar för kritiken, hvilka 
än i dag gälla som de yppersta. Hans äro 
reglerna : ”Ingenting göres för sina fels 
skull, utan för sitt värdes skull. Hvarje 
sak skall tagas för hvad den är.” Hans 
äro de bevingade orden : ”Detta är detta.” 
Själf i allo rättvis, har han ej alltid blifvit 
rättvist bedömd. Må hans lag tillämpas 
på honom själf : Denne var denne I

Läs hans verk ! En tankens viking, san
ningens, frihetens häfdare, solens, natti- 
rens dyrkare, seende Gud i allt skapadt, 
rättfärdighetens riddare, all hög känslas 
tjänare, oskulds och vänskaps lofsjungare. 
Så stora uppgifter ställde han sig, att han

(Tre minnesvårdar.
skulle behöft flera människolif för att ge
nomföra dem alla. Men högt sikfa är 
bragd nog.

I hans barndoms mark må vi sätta en 
minnessten åt vår frejdade landsman, stor
maren från Blåsupp

THOMAS THORILD.

Andre märkesmannen föddes på Väddö 
i Tanum 1790. Enkelhet, fromhet präg
lade hemmet. Dessa dygder bar Johan 
Börjesson med sig allt lifvet igenom. Karg 
var hans vaggas bygd, men där hafvet är, 
där är ock skalden. Klipporna äro ett 
fantasiens rike. Tidigt vaknade i den 
unge nordhåtten poeten. Rikt själsarf tog 
han af sin moder.

Fräst vardt han, en andlig talare af 
Guds nåde. I honom bodde teologen och 
esteten. Innerlig är hans lyrik, som an
slöt sig till ”fosforismen”, den nya lit
terära skola, hvilken blomstrade i Uppsala 
under Atterboms spira och hade .sin upp
gift som eggande motsats till den gamla, 
götiska. Börjesson plägar kallas ”den 
siste fosforisten”.

Han blef det svenska dramats förnyare. 
Lyrik utesluter ej dramatik, känsla ej 
handling. Poesien förädlar kraften. På 
vers och prosa äro Börjessons historiska 
skådespel skrifna. Gustaf Vasa, Erik den 
fjortonde, dennes son, den olycklige, ädle 
prins Gustaf — dessa gestalter har han 
tecknat med den svåraste af all ordkonst, 
dramats. Likaså har han i scenisk form 
skildrat Carl XII :s ungdom samt en sam
mansvärjning i det förkristna Rom. Hans 
pjäser spelades, beundrades, han hälsades 
som banbrytare.

Delande sig mellan templet och teatern, 
gaf han andlighet åt allt. Höga mål voro 
helgelse och häfdadiktning, idog var han i 
sitt dubbla lif skall till det sista. Han dog 
1866 som prost, teologie doktor, med hof- 
predikants titel, därtill som en af de 
aderton i Svenska akademien. ”Odödlig” 
i ett vittert samfund, bör han blifva det 
äfven i sin hembygd. Därför bör i hans 
födelseträkt ristad häll, resas till hugkomst 
af den till stor berömmelse stigne bonde
sonen, prästmannen, skalden

JOHAN BÖRJESSON.

Tredje märkesmannen var också präst, 
kyrkoherde i Marstrand. Hans namn var 
Fredrik Bagge. Han har utgifvit teolo
giska skrifter. Men det är icke närmast 

för sin lärdoms skull han bör äras. Där
till finnes särskild anledning. Det var i 
juli 1677. Norske ståthållaren Ulrik Fre
drik Gyldenlöve hade eröfrat Marstrand 
och fästningen Carlsten. Segraren befallde 
stadsprästen att hålla Te deum i kyrkan 
och därvid enligt formulär uppläsa för
böner för Danmarks konung och folk. 
Mäster Bagge besteg predikstolen. Ståt
hållaren jämte hela officerskåren väntade. 
Men hvad fingo de höra? Icke förböner 
för Kristian V och hans danskar, utan för 
Carl XI och hans svenskar! Bagge kunde 
icke förmå sig att nedkalla Guds välsig
nelse öfver rikets fiender. I stället bad 
han Herren skänka framgång åt de sven
ska vapnen. , Han bad, att krigets låga 
måtte, släckas och svärd hängas på vägg, 
han bad om ostörd id i stad och gård, 
om god äring, rikligt fiske, om hemlycka 
och hälsa, han bad om välfärd åt rik och 
arm, åt åldrig och ung. O, Herre, för
barma . dig öfver Sverige ! Drif inkräk- 
tarne ur landet ! Låt fridens sol uppgå 
öfver våra fjäll och skär!

Så talade den modige prästen, väl ve
tande, att han riskerade lifvet för sin 
ohörsamhet. Men han kunde ej annat.

Gyldenlöve rasade, lät fängsla honom, 
föra honom upp på Carlsten, där han 
ställdes inför krigsrätt. I ett kraftigt tal 
försvarade Bagge sitt handlingssätt, men 
dömdes till döden. Så starkt vädjades till 
Gyldenlöve, att denne benådade honom till 
lifvet mot tredubbel mansbot. Fången för
des till Fredrikssten. Där satt han i cell, 
tills den höga bötessumman hopsamlats, då 
han frigafs och återvände till sin ö.

Carl XI hedrade honom allernådigst och 
gaf honom Solberga pastorat i prebende. 
Vördad, älskad, afled Bagge vid 67 års 
ålder 1713.

Han är ett föredöme i fosterlandskärlek. 
Hans sköna trots lyser genom seklen och 
är ett Uttryck för den svenskhet, som mäk
tig må lefva hos gamla och unga i vårt 
land.

I Marstrand bör en vård resas, mälande 
för sentida släkten om den man, som där 
en gång satte Sverige före lifvet, o.m den 
ståndaktige

FREDRIK BAGGE.

Dc personer, som vilja lämna penning
bidrag till någon af dessa minnesvårdar, 
hänvände sig till fornminnessällskapet Vik- 
arfvets styresman, Fredrik Nycander, Ly
sekil.■ SÅNGA VORO SKÖR-

darne på forntidens fält, 
många kärfvarne, inhösta
de i minnets lador. Flyd
da århundradens sådd gaf 
idoga skördemän riklig 

vinning. Tala icke här om döda föremål, 
döda bokstäfver ! Dessa skatter, synliga 
och osynliga, ting och tidender, äro för 
oss, som älska och vårda dem, lefvande. 
De tälja åldrames lif, yppa våra förfäders 
väl och ve. Vi se, vi lyssna och känna

ÄunfBapsbröb.
det sällsamma sambandet. Det är oss allt 
en uppenbarelse. Ljus faller öfver arf- 
vet, länkarne klarna i ätternas kedja. Ym
nig är tidernas gåfva. Allt är icke godt, 
det finnes ock mask i säd. Men det goda 
må vi taga till oss, varda delaktiga däraf 
som af en härlig spis.

Där de stora skördemännen gått fram, 
spilldes månget ax, som upphämtas af 
enklare eftergångare. Intet på seklernas 
åker må förfaras ! Hittar du ett bort- 
glömdt strå, tag det upp, att det må läg

gas till de öfriga! Förakta ej det lilla 
axet, i dess krona bor en saga! Många 
sökare gå på tegarne, allt varder väl till 
slut bärgadt af kärleksfulla händer.

Men det är ej tillfyllest att plocka upp 
axen och behålla dem. Hvarje vetandets 
korn må blifva ett bidrag till hungriga 
själars kost. Därför skall du lämna ditt 
fynd på det afmejade fältet till dem, 
hvilka samla stort och smått till det kraf
tiga kunskapsbröd, som räckes vårt folk, 
att det rätt må näras !

ViFarfvets tingsFafle, 
ristad af Fredrik Nycander första gången 
1923, sändes mot 50 öre och postafgift. 
Tingskaflen för 1924 till samma pris. En 
skrift för alla, som lärt sig älska Bohus
bygden, en särsak för samlare !

JSobusvifan,
ord och melodi af Fredrik Nycander, ut
delas fritt — endast mot postafgift — till 
skolor, samfund, familjer, enskilda inom 
Bohuslän. Upplaga 10,000 exemplar. Begär 
hembygdssången !

QvenfFa [Fuggor,
historiska dikter af Fredrik Nycander, ut
komma hösten 1924 i bokhandeln, kunna 
äfven erhållas från författaren mot 2 kro
nor och postafgift. Fosterländsk läs
ning för gammal-och ung! Lämpligaste 
skolbok !

2lllt på författarens förlag. Tlbrefs: J^nglingagatan 17, ©totfljoltn. Öömmartib: ^yfcFtl.
aÖTEBOTUlS
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?\i[rab ocb ut[änb [ommaren 1925 af bobtis 
(än[fa fornmtnnes[äll[fapet Vifarfvets [tyresman 

Srcdrtf Hy fandet

Ol Ztings!
Jnom ocb utom öobufläns lanbamären bär fap rtbrnbe:

Hunnit bu tio vintrar, [eban Vifarfver ffcf namn ocb grunblag. På Zryggön sfrefs 
ftiftclseurfunben fjorronbe bagen i augusti I9J5. Hiten var roten, bristigt slöt [rammen upp. 
5ruft bar trabet, frejb vann ber viba. VHen [räbse må ber ogjorba tänfas [törre än ber 
gjorba.

Tio årsringar äro märfetal. 3tby är rimligt att betra bogtibligr firas. t£tr var hittills 
[ommarmötet, rvå sfola i år bållas. augusti ly[as ringen: ber första på femtonbe bagen, 
[om är lörbag, vib [eyslager i fvällningen på Hy[efils fyrfberg, bet anbra på seytonbe bagen, 
[om är [önbag, vib femslaget på Tryggön.

©amlens från 2?obu[läns fjällgårb ocb sfärgärb till o Vifens frejbanbe! Väl mort på 
(ßullmarens [rranb, väl mört på bögbolmen i ©oren! 2Ubriga grafrös gifva ringsvallarne 
belgb, vib är runb[ynen, flippor od> vatten fröjba ögonen, ^ögstämbt går talet, bembygbs= 
vt[an Ijuber.

Varbcn gä[ter, 3 alla, [om äl[fen forntibcns anba, fäbernas lif!

OigsHoffan.
Det ringer öfver Gullmarens vatten 
en lördagskväll, då sol går i haf 
och särladager siar om natten 
kring tingets berg med bronsåldersgraf. 
Del tonar högt ur tornet på åsen, 
det klingar klart ur klocka i svang, 
och vågen dör i sången, och måsen 
gör mjuka slag vid vaggande klang.

Det ringer huldt till helg öfver stränder, 
där idogt folk bland klipporna bor. 
Nu stundar ro för tröttade händer, 
för trägen far och stöka,ide mor.
Nu stannar äflan, yrande jäktet 
för gods och guld i ofager tid. 
Nu faller öfver flämtande släktet 
den sekelärfda sabbatens frid.

Hör malmens rop ur templet vid fjorden: 
Besinning ! Alänska, helga din själ!
Bind ej din andes vingar vid jorden, 
var tingens herre, ej deras träl! 
Ditt hjärtas klocka slutar att ringa 
en gång, ur bröstet svingar sig då 
den sista tonen. Ren må den klinga, 
mot rymder stiga, eviga, blå!

® r<xy»

Vtfatfsman,
< Vtfatfsfvinna I
P vare P
ÿ ibog ocb glab, 
£ orbbållig ocb vänfa[t, \

ärlig ocb rättvis,
I gå[rfrt ocb gifmilb, =
• värnlö[es bjålpare, f 
6 vreb mor välb ocb vrångbet, 6
J manboms ärare,
= fvinnobygbs försvarare, = 
fr råbvis i ve, 7
< öbmjuf i väl, 

bemfär, fränbefär, =
æ [ägenfunnig, ? 
P bi[torielärb, P 
t beliga minnens vårbare, = 
k trogen fonung ocb lanb, ? 
P oräbb i böben. P
© lesexxi levocxi itzxMi®

Våtd^aeat.
Vårdkas brinner på västerskär. 
Rodna af fladdrande lågor 
hafvets vaggande vågor.
Främmande flotta vid himmelsrand 
hägrar. Elden sin varning bär: 
”Var på din vakt, du folk på strand, 
fienden snart är här!”

Vårdkas brinner på strandens berg.
Röda tungorna ropa 
klippornas folk tillhopa. 
”Fienden nalkas! Drakarne ut! 
Män utaf mod och märg, 
möten på vattnet med svärd och spjut!
Viking, din hemkust värj!”

Vårdkas brinner på inlandsfjäll.
Lågorna varsla vida:
”Fara! Statt upp att strida!
Folk, dig samla från tun och teg, 
värna de trefna tjäll!
Hejda i passen fiendens steg, 
honom till marken fäll!”

Vårdkas brinner och tänder ny.
Folket går man ur huse.
Nordbon, den höge, ljuse, 
kämpar tappert för hem och härd, 
tvingar ovän att fly.
Sagan om hans segrande svärd 
täljes i stad och by.
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VitofveL
gWWSWfEPPHOFSMAN, NAMN- 

g'lvare var den detta skrif- 
pH/ÄW-bln ver. Medstiftare vorn fem 
«■er man : amanuensen vid Na-

tionalmuseum, dåvarande fil. 
lic. Sune Lindqvist, till Bo

huslän af riksantikvarien beordrad för 
öppnande af forngrafvar vid Säm å södra 
Bullarsjöns strand, grosshandlare James 
Svensson, herre till Säm, öfverinspektör 
A. W. Christensson, Lysekil, exportör Job 
Leander, Smögen, grosshandlare James 
Andersson därsammastädes. Vikarfvet 
grundades på Tryggön 14 augusti 1915.

Sommaren 1916 hölls första årsstäm
man, sommaren därpå första tinget, allt i 
Lysekil. Sju voro där tingen före denna 
kafles ristande, ett i Marstrand. Ären T916, 
1917, 1918 utgafs årsskriften ”Vikarfvet”, 
författad af styresmannen. Tre nya häf
ten utkommo 1920, 1921, 1922, samrnan- 
skrifna af sällskapets litterära krafter. 
Vikarfvets Tingskafle kringsändes somrar-

Bronsåldersröset på Tryggön.
l/ikarfvets väderkvarn på Kronbcrgct

Lysekil.

T?

En af helgedomarne på Bufjället med altare och bautasten.

ne 1923, 1924, 1925. Tre skriftserier för 
hembygdsvänner och samlare !

Aren 1920, 1921 ordnade Vikarfvingarne 
två forntida murgrunder på Bufjället öster 
om norra Bullarsjön. Ena fyrkanten har 
altare, bägge ståsten vid östra kortväggen. 
Dessa stenbyggen, af Vikarfsmannen Karl 
Sjöblom upptäckta, nämnas ”helgedomarne 
på Bufjället”. Sjöblom tror dem vara 
offerställen, där bronsåldersfolkets sol
präster stodo i offring och tillbedjan. Väl 
värda äro de att ses och begrundas.

Vid det ena ligger ett tvåkistigt brons- 
åldersrös, likaså af Vikarfvet tillrättadt. 
Ännu två rundrös från samma tidrymd, 
men mycket större, har sällskapet igen
lagt. Först det på Lysekils kyrkberg in
till vår tingsvall liggande, kalladt Vikarfs- 
röset. Under kristiden utfördes drygaste 
arbetet, vederbörligen gäldadt. Slutrund- 
ningen, frivilligt gjord af lysekilare, ägde 
rum i augusti 1922.

Väldigare än Vikarfsröset är det på 
Tryggön, hvari Olof Tryggvesons fader, 
fylkeskonungen i Viken Tryggve Olofsson, 
mördad på Vägga i Sotenäs sommaren 
963, anses nedlagd. Om dråp och dräpts 
öde förtäljer Snorre Sturleson i sina Ko
nungasagor. Han säger drottens grafplats 
heta Tryggverör. Så nämndes kumlet på 
ön i fråga ännu i medlet af 1800-talet, en
ligt Axel Emanuel Holmberg, Bohusläns 
häfdatecknare. Sägnen om Tryggves ef- 
terbegrafning i det vid hans död redan 
åldriga röset äger all trovärdighet. Hög-

nödigt var att hastigt liksätta höfdingen, 
ty hans mördare, den maktnidske öfver-

konungen i Norge, Gudröd Eriksson, ef
tersatte hans efterlefverska Astrid, som 
gick med foster. I detta fruktade Gudröd 
en blifvande tronkräfvare. Därför skulle 
ock Astrid dräpas. Hon flydde undan 
förföljaren. Först måste dock makens 
stoft bärgas. Till hvilorum valdes ansen
ligaste högen i Väggas närhet. Den låg 
på en ö i hafvet. Först fick själfva graf- 
ven, sedan ön bära den folkkäre drottens 
namn.

År 1814 öppnades röset. Man fann däri 
aska och en spjutspets af brons, tydligen 
tillhörande den här först begrafde. Af

J/ikarfvets fornhein i Lysekil.Tingsbild från Kyrkberget i Lysekil.
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SonpråF af styresmannen på Vtfarfstinget 1924.
UREN HAR SKALLAT, 
tinget är öppnadt. Väl mött, 
I alla, som vandrat upp på 
berget ! Väl mött, I som byg
gen och bon härsides och 
hinsides Gullmaren, lands

män och främlingar! Tingsfrid lyser jag 
öfver edra hufvttden. Alla må denna frid 
hålla, ingen den bryta. Lyssnen och lären !

Vikarfvets allmannating är ägnadt åt 
fädernas frej dande, åt häfd och folköde, 
åt höfvisk seds fasthållande, åt hembygds
sång, allmogetunga. Historien är vår kun
skaps källa, gångna tiders lif manar till 
godt, varnar för ondt. Nutid är forn
tids lärjunge. Stilla sitte lärjungen vid 
lärarens fötter. Män och kvinnor, hvilen i 
sagan, sjungen med i visan! Tiden jäktar, 
lifvet sliter, njuten af sabbatskvällens ro!

Ett årshjul har rullat, sedan vi sist här 
möttes. Vånda råder i världen, länderna 
skälfva. Fridsällast är norden, där tre 
riken, ofta fordom i fejd med hvarandra, 
klokt sämjas. Men världskriget har ska
kat själarne äfven utom stridernas landa- 
mären. Orons böljgång fyller ock nord
borna. Få äro tillfreds, de flesta jaga mot 
oklara mål. Ett tyckes af alla klarast, 
penningmålet. Penningen, en usel värde
mätare, dock den ende vi äga, blir för 
mängden afgörande. Men penningguden, 
som sitter i människornas hjärtan, grinan
de, kloande fingrarne efter guld, en ty
rann, som söker och finner slafvar, är den 
afskyvärdaste företeelse. Penningen kom 
med kulturen, skulle bringa jämvikt i sam
färdseln, enighet, rättvisa. Men hvad 
gjorde han? Skapade hög och låg, sönd
rade, blef den orättvisaste medlare ! Han 
är en lömsk undergräfvare af lyckan, som 
han blott skenbart skänker. Han borde 
förbannas, välsignas dock af sina dyrkare. 
Ve den, som knäböjer för den af guden ! 
Han finner, att han tillbedt en lögnare.

Men stortalet människor falla till fota 
för honom, i vårt land ej mindre än i 
andra. För att bli delaktig af hans håfvor 
tvekar man ej att offra det ädlaste i sitt 
jag. På hans altare lägges sanning, he
der, fosterländskhet. Hur mycken svensk
het finnes i Sverige? Ej mer än som är 
förenligt med egen vinst. Osvenska sven
skar vimla. Flur många, som bo i detta 
benådade land, älska det så som fornti

dens svenskar, hvilka kunde offra lif och 
blod för frihet, själfständighet? Svaret 
är tröstlöst just nu. Ty nu gäller det piks- 
värnet. Kring detta mäktiga spörsmål 
kretsa rolösa tankar. Krig är af ondo, 
frid för sund utveckling af godo. Men 
så länge människor lefva, skall split fin
nas, ett litet folks afrustning, medan ett 
större står rustadt, är vettlöst. Utan va
pen till värn för fred är ett land hotadt 
till sitt bestånd. Därför, hell vapnen, 
hell värnet ! Hören det, I, som besinnings- 
löst ropen : Bort med försvaret ! I, som i 
värnet sen blott våldet, icke våldets hin
der, tigen ! Blifven seende ! Synranden 
är mörk, ovädret kan bryta löst. Stån 
redo, då det öfvcrfaller cr ! Skydden er 
mark, er själfva ! Skydden den andliga 
sådd, som skall nära edra själar ! Skyd
den kulturen, I arftagit af fäder! Jag 
manar till vördnad för seklernas gåfva, 
till kärlek och tacksamhet inför de skör
dar, som bärgats på tidernas tegar. Hör 
det, du uppspirande ungdom ! Du leker 
och 1er. Godt, du står i den omisstänk
samma glädjens tid, den hårda nödvän
digheten har än ej gripit dig med järn
klo om nacken, ej böjt dig till nappatag 
med motgången, till ansträngningarnes 
svett, det sista, förtviflade krampgreppet. 
Lek och le! Men jag vill se, hur du 
leker. Lek oskyldigt, ej rått ! Sky kropps
liga och andliga gifter, sök kroppslig och 
andlig hälsa! Blomstra omotståndlig, att 
vi äldre i dig må se ett hoppfullt folkgry 
och en gång kunna lugna dö, förvissade 
om att efter oss kommer ett släkte, sven
ska anor värdigt !

Nu är dansens tidehvarf. Dansa, ung
dom! Intet är fagrare än en fager dans. 
Dess rörelser gifva kroppen smidighet och 
behag. Men fly nutidens danser! De äro 
osköna, och du skall älska skönheten. 
Den gamla folkdansen, sångdansen må 
helt taga dig. Dansa och sjung! Sjung 
om ditt land, din hembygd ! Sjung mun
tert och vemodigt, så som vårt kynne är, 
medan du vaggande trampar mark eller 
tilja !

Rör dig i idrott ! Ordet, saken — bägge 
äro häfdvunna. Från forden tid har man 
idrottat. Men akta dig för osmakliga öf- 
verdrifter! Idrotta ej med fara för lif, 
ditt eller andras, men med afsikt att öka 
lifsmöjligheterna ! Idrotta för idrottens, 

ej för prisets skull ! Detta eggar blott din 
fåfänga, men du skall kroppsleka för din 
styrkas skull.

Högre än kroppslig står dock andlig 
idrott. Glöm ej böckerna ! Aldrig får du 
bättre vän bland människor än bland 
böcker. Älska saga och häfd ! Fördjupa 
dig i forskares, diktares verk ! Följ or
nâmes tankeflykt! Stirra dig icke blind 
på dagsländorna! Nuets fladdrande ny
hetsbärare dör i nästa ögonblick. Rata 
den tillfälliga retelsen ! Skönlitteraturen 
har blifvit fullitteratur. Tryckfrihetens 
välsignelse har blifvit förbannelse! Var 
på din vakt ! Gif dig icke förste frestare 
i våld ! Välj mästarne ! Hör deras stäm
mor, blif hugstor!

Du skall se morgondagen, då vi årtyng
da hvila i mullens natt. Hur mycket säll
samt skall du ej få bevittna! Människan 
gör sig till naturens herre. Tro icke, att 
jag förtviflar om jordens lyckliga fram
tid, hur vrångt än allt synes! Nu hvirflar 
en genombrottstid, så vild, att alla kraf
ter tyckas spända till bristning. Men de 
skola hålla profvet, så sant människa är 
mästerverk. Ve skall utlösa sig i väl, vår 
följa på vinter. Och du, människovåren, 
skall frodas i den nyvordna kulturens sol.

Detta siar jag: vi stå inför en allmän 
förnyelse. Lika visst som att religionen 
kommer att omformas till fulländning, lika 
visst skola andra andliga skatter ränsas. 
Guldet skall vaskas ur slagget. Och den 
nu förträskade folkandan skall fritvagas 
fran smutsen, varda renare. Hemsk är 
nötningen, långsamt utplånas fläckar. Må
let är allförädling, allförbrödring. Härpå 
arbeta oerhörda viljor. De skola till sist 
lyckas i människokärlekens namn.

Det är din uppgift, du tänkande, högt 
viljande ungdom, att verka för denna väl
diga nydaning. Och när du ser det ljusa 
idealet skymta, minns då de släkten, som 
lefde före dig och genomledo vidrigheter! 
Tänk på dina förfäder, som med sin lifs- 
kamp möjliggjorde det lyckligare tillstån
det! Nytt framgår ur gammalt, gammalt 
måste vika för nytt. Det är lika ärofullt 
att falla efter fullgjordt värf som att se
gerrikt efterträda den fallne. Betrakta ej 
öfvermodigt en svunnen tids ruiner! Äl
ska dem ! Och hugfäst tacksamt deras 
minne, hvilka stupade för att du skulle 
stå. Hell dig i ditt härliga vardande !

Tryggve har ej hittats spår. Holmberg 
tror, att han lagts högre än bottnens häll- 
kista. Möjligen har sonen, vorden ko
nung i Norge, flyttat faderns ben till nytt 
ställe. Dock känner man intet annat 

Tryggvcrör äri detta. Återstår antagan
det, att liket bränts och askurnan satts i 
ökumlet. Ett fullständigt genomsökande 
häraf blefve en vidlyftig, penningkräfvan- 
de uppgift. Vikarfvets mål var att efter 

Svenneby ödekyrka vied klockstapel på berget.
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upprifningen för öfver hundra år sedan 
återställa det. Så skedde somrarnc 1923, 
1924, första året tack vare frivilligt arbets
folk från Smögen, Grafvarne, Askums 
inbygd, andra året mot Vikarfsgäld. Do
cent Sune Lindqvist öfvervakade såsom 
riksantikvariens ombud uppläggningen. 
Städse utgjorde det vida synliga röset 
Sjömärke, nu fröjdar det ock fornminnes- 
älskarens ögon.

Vikarfvet har flera fasta punkter i byg
den. En är den gamla, af sällskapet in
köpta, bevarade väderkvarnen på Kron- 
berget i Lysekil. En annan och viktiga
re är Svenneby ödekyrka i Bottna socken. 
Templet hotade förfalla, Vikarfvet insam
lade penningar, riksantikvarien bidrog 
med statsmedel — gudshuset räddades. I 
sitt nya, tidstrotsandc skick invigdes det 
18 juli 1922. Vallfart till denna forntida 
helgedom lönar, sig. Till ledning bör läsas 
häftet ”Svenneby ödekyrka”, som säljes på 
platsen.

Är 1920 uppgick.Lysekils Vänners Forn
minnesförening i Vikarfvet. Detta tog 
samtidigt i sitt ansvar föreningens forn- 
hem i Lysekil. Vid Tornevik ligger den 
af kulturella värdeföremål fyllda, bohus
länska fiskarstugan med sjöbod och get
bod. Väl mött under dess tak !



ViFarfvets (EtnggFafle

BALK i.
Vikarfvets syftemål är att genom forsk

ningsfärder, historisk läsning, fomminnens 
undersökning, samlande och vård, fornse- 
ders och fornspråks häfdande, Bohusdräkts 
allmängörande, folksägners bch folklåtars 
bevarande, sommartings hållande, års
skrifts utgifvande bringa kunskap om Bo
husläns forntid.

BALK 2.
Vikarfvet makthafves af Styresman och 

Råd.
Styresman kallar till och leder årsstäm

ma, rådstämma och ting, är sällskapets 
målsman, bevakar städse dess rätt.

Sju äro de rådande bröderna. Främst 
bland dem är Styresmans Ersättare. Han 
äger, när Styresman är hindrad tjänstgöra, 
sådans makt och myndighet. Stände han, 
liksom allt rådet, Styresman nitfullt bi !

Ur Rådet väljas Skrifvare och Skatt
mästare.

Skrifvare upptecknar stämmobeshit och 
tingsgång, föredrager vid årsstämma års- 
sagan.

Skattmästare sköter sällskapets pen
ningar, redogör årligen för fånget och 
gånget.

Två Vikarfsmän utses till räkenskapers 
Granskare, en till Ersättare.

Alla ämbetsmän väljas för ett år. 
Samme man får innehafva högst två 
sysslor.

BALK 3.
Årsstämma hålles i samband med ting 

hvar je sommar. Om dag och ställe besluta 
ledarne.

Rådstämma hålles, när viktigt ärende så 
kräfver. Beslut är giltigt, då minst fyra 
rådande bröder enas. Vid lika röstetal 
fäller Styresman utslaget.

Val sker med slutna sedlar, då slikt äs
kas, eljest öppet.

BALK 4.
Styresman och Råd ansvara för Vik

Vifarfvete lag.

Vikarfvets märke.

arfvets öde. Årsstämma beslutar om an
svarsfrihet för faret år.

BALK 5.
I Vikarfvet inväljas män och kvinnor, 

äldre och yngre, bohusläningar eller icke 
bohuslänjngar, med hug för sällskapets 
syften.

BALK 6.
Årsgäld är 5 kronor. Ständigt medlem

skap vinnes genom erläggande af minst 50 
kronor.

BALK 7.
Vikarfvet korar en särflock män och 

kvinnor med utmärkta förtjänster om Bo
husläns gamla kultur. De nämnas Frej- 
dare.

BALK 8.
Vikarfvet skall hafva säte i Lysekil.

BALK 9.
Sedan Lysekils Vänners Fornminnesföre

ning öfverlämnat sitt vid Tornevik lig
gande Fornhem till Vikarfvet, som motta
git detsamma, bär det namnet Vikarfvets 
Fornhem.

Det skötes af tre i fornkunskap hemma
stadda Vårdare, hvilka på årsstämma väl
jas för ett år. En vare de andras för
styre.

Deras uppgift är :
att afdelningsvis hålla ordnade de i 

hemmet samlade minnesföremålen samt i 
liggare hafva dem upptecknade och numre
rade, hvarvid stamort, gifvare och karak
tär vare noggrant utsatta ;

att af allmänheten mottaga nya föremål, 
dem i afdelningarne inordna, dem upp
teckna, numrera och beskrifva liksom de 
förut varande;

att i platstidningartte redogöra för nya 
gåfvor till hemmet ;

att å lämpliga tider hålla Fornhemmet 
öppet för allmänheten och samlingarne 
visa ;

att af besökare upptaga en afgift, stor 
enligt beslut af Styresman och Råd.;

samt att till Vikarfvets Skattmästare öf- 
verbringa de genom besök influtna med
len.

Fornhemmet står under högsta uppsikt 
af Styresman och Råd.

T detsamma inrymmas företrädesvis ting, 
som härröra från Bohuslän, men ock så
dana af synnerligen intressant art från 
orter utom detta landskap.

Fornhemmet bör, om möjligt, ej flyttas 
från den plats, där det står, varande en 
prydnad för Lysekil. I alla händelser får 
det aldrig flyttas utom Lysekil, och gäller 
detta såväl byggnader som samlingar.

BALK 10.
Förslag till lagändring skall Styresman 

skriftligen delgifvas senast tio dagar före 
årsstämma. Ärendet skall behandlas på 
tvenne årsstämmor å rad. Beslut är gil
tigt, då två tredjedelar af de närvarande 
enas.

BALK ii.
Upplöses Vikarfvet, bestämma Lysekils 

Stadsfullmäktige, huru med dess Forn
hem skall förfaras.

?(lla boljudäningars ting.
RÅN ÅR 1917 LYSTE 
Vikarfvet ting i högsommar
tid. År 1920 stodo talarne 
på blotstenen i Marstrands 
offerlund. Eljest firades 
denna andliga fest på Lyse

kils kyrkberg. Svensk fana planterades 
på klippan, lurstöt inblåste tinget. Styres
mannen ledde. Från stenen ordade vettiga 
män. Där hördes sång och strängaspel. 
Efter högtiden bänkade sig Vikarfvingarne 
till tingsvard, oftast i Lysekils stadspark. 
Ock där ljödo tal och sång. Så lydfer 
minneslistan öfver de uppträdande :

Fredrik Nycander, tingsledare : alla för
språk, därtill uppläsningar ur sin diktning: 
Vikarfsmännens sång, Bohusvisan, Åkal
lan, Svenskarne, Svensk visa, Hembyg
dens röst, Birkebenarne, Marstrands bygg
herre, Tryggve, Majnatten, Guldvågen, 
Konungens stämma, Fältmarskalken, Det 
lilla Sverige, Västervakt, Svensk bön.

Författare Gustaf Uddgren: Hemläng
tan och vikingaanda, Thomas Thorild som 
naturdyrkare, Bärsärkaraseriets psykologi.

Redaktör Ernst Hörman: Lysekil före 
Roskildefreden, Bohusläns tre äldsta kyr
kor, i Bokenäs, Torsby, Svenneby.

Kyrkoherde Otto Ahlquist: Skalden Jo
han Börjesson.

Sjökapten Andrew Macfie: Släkten 
Macfies och fädernegården Anfasteröds 
minne.

Folkskollärare Johan Lidell: Axel och 
Valborgssagan i Dragsmark.

Hembygdsforskare Olaus Olsson: Skat- 
teförhållanden på Tjörn under 1600- och 
1700-talen, Gammal tro och sägen.

Rektor Alfred Alström: Fornminnena i 
Tanum, Ortnamnens härledning och bety
delse i Tanum.

Folkskollärare Karl Sjöblom: Gylden- 
löwefejden i Bohuslän, Tordenskölds härj
ningar på Bohuskusten, Bufjällets helge
domar, Fornminnena vid Uddevalla.

Folkskoleinspektör Teodor Torbjörns- 
son: Hedra din fader och din moder !

Fil. kand. Erik Ljungner: Den bohus
länska landskapstypens uppkomst.

Kand. Mårten Andreen: Minneskultens 
tillblifvelse och betydelse.

Kand. Vilhelm Jacobowsky: Gustafs- 
bergs badort under gångna tider.

Kand. Gideon Svensson: Åkerbruk och 
boskap i äldre tiders Bohuslän.

Rektor Oskar Ekelund: Häxprocesserna 
i Bohuslän.

Rektor E. Ernest: Arf och ansvar.
Folkskollärare Evald Wett er ström: Egna 

dikter på Orustmål.
Lysekils badorkestrar spelade på berget. 

Finnen Olli Suolahti sjöng nordiska folk
visor till kantele. Bygdespelmannen Se
verin Olsson drog på fiol gamla bohuslän
ska låtar. Fröken Tekla Häller sjöng 
Bohusvisan, ord och melodi af Nycanden 
Sångaren Georg Agren föredrog Känn 
ditt land !, Carl X Gustafs minne, två poem 
af Nycander med musik af Yngve Ågren, 
samt Bohusläns sång, till gammal melodi

ViBarfsfolBet
vid denna tingskafles ristande :

STYRESMAN
— och skrifvare — 

Författare Fredrik Nycander.

STYRESMANS ERSÄTTARE 
Grosshandlare James Svensson.

SKATTMÄSTARE
Öfverinspektör A. IV. Christensson.

RÅDANDE BRÖDER
— utom ersättare och skattmästare —

Exportör Job Leander
Konsul L. Laurin
Redaktör Ernst Hörman
Badkamrer Hugo Hallgren 
Riksdagsman Oscar Osberg.

FORNHEMSVÂRDARE
Verkmästare Henrik Christensson.

VIKARFVINGARNE
äro ett hundra nittiofyra 

män och kvinnor.

diktad af provinsialläkaren Fredrik Marin 
(omkring 1820). Herr Carl Mattsson sjöng 
Bohussången af Nycander, tonsatt af Yng
ve Ågren. Samfäldt sjöngos nationalhym
nen och Bohusvisan.

Städse hölls tinget en lördagskväll. Det 
slöts under helgmålsringning.

ViFarfvets CtngsFaflc, J923, JÔ24, JÔ25, säljes Iws boljuslänsFa boFItanblave oc|> JrvcbriF VTycmibcr, StyseFil. pris 50 öve.
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Ol Oigs!
19it>a hing väfdänöfta bygder manar jag beminafolf ocb fommargäfttr:

Samtene rill Vifavfvete allmannaring på HyfeFtte FyrFberg nebanför Fröncre grafFnmmel t 
ju!t ben tjugufjärbe bagen, font är lorbag, vtb ferelager t Fvällningen! Samtens att bugfäsra 
fefternas ßFnggor, art braga lärbom af fäbernas re ocb väl!

3 alla, fom älsFen fvensft finnelag, vårt nebärfba norbmannafvnne, frarfare, äblare an 
inFråftanbe främlingsfvnne, boranbe boba vårt anborna jag, fluten upp Fring Vtfarfvets fana, 
ben gula ocb blå, öfver bvtlfen urttba folbjul lyser! Hingen eber Fring ringers freu, bvarifrån 
bembygbsFärleFens röster ljuba!

Hyffnen, meban högsommarens färlabager fveper fig otn Flippryggar ocb gatt! Staunen, 
tills belgmålsFlocfan Flingar från granittemplets torn!

många äro jäFters ocb ranFlösbetens rimmar, fa äro vettets ocb ftillbetens. Väl mört i ben 
bobuflänsFe anbens belg!

Kiödarcn od) tefen.
(Din ■pibtiF Vclanösjon, l>ans börb od> bragöltf, cnFannerltgcn buvu b«” bRf Ongben rcfes bancman.

A MÄLER EDDA OCH 
krönika, sä sjunger kämpa- 
visa, så talar folktunga :

Konung Vilkinus lockades 
af en hafsfru. Hvem mot- 

£Ö står det trolskt sjungande
haf sfolket? Sällt är kringlindas af vågor
nas mjuka armar. Böljekvinnan födde ett 
svenbarn, som fick heta Vade. Han vardt 
reslig till växten, hvarför han kallades 
Vade rese. Han blef lapparnes konung. 
Son af honom var Vaulunder. Såsom ett
af den germanska sagokretsens älsklings
barn är han mångnamnad. Se här några 
af ordformerna — Vöhind, Vålund, Velint, 
Villand, Verland. Veland! Namnens för- 
bråkning kommer sig af olika handskrifter 
på olika språk. Kraftigast, djupast klingar 
Vaulunder, ett namn mig från barndomen 
kärt.

Vaulunder föddes, säga somliga, i Små
land. Tiden beräknar jag till femte seklet 
efter Kristus. Några betona, att han bott 
i Skåne. Där är smedernas smed särskildt
hugfästad. Icke blott att Villa'nds härad 
döpts efter honom, men en underjordisk 
grotta i denna nejd heter Villands smedja.

Völundskvädet säger, att han bodde i 
Ulfdalarne, där han jämte sina två bröder 
byggt hus. Nära låg Ulfsjön. På dess 
strand funno bröderna en morgon tre kvin

nor, spinnande lin. De voro valkyrior, 
hade hitflugit i svanhamnar. Dessa lågo 
bredvid, Sköldmörna stannade sju vintrar 
hos bröderna, flögo därpå dädan. Två brö
der lupo efter dem på skid. Allena satt 
den tredje, slog röda guldet kring glim
mande stenar, fogade länk till länk i gyl
lene ked, bidande Allhvit den unga, sitt 
saknade vif. När han ej smidde, fällde 
han villebråd till kost.

Hvar lågo Ulfdalarne? En forskare 
tror: i norra Uppland. Det nuvarande Or- 
tala i Väddö socken skulle vara en för
vrängning af det åldriga Ulfdala.

Här dvaldes Vaulunder, vidtfrejdad för 
smideskonst, honom lärd af dolske dvär
gar. Hans dyrgripar frestade till rof.

Njarerna voro ett folk, styrdt af Nidad. 
Namnvarianter äro Nidud och Nidung. 
Sistnämda form för tanken dels på Niu- 
dung, ett fornrike utgörande en del af nu
tida Småland, dels på Nidingen, fyrön i 
Kattegatt, några mil nordväst om Varberg. 
Hvar njarerna bodde är okändt. Det har 
gissats, att Njara-drott skulle betyda Nä- 
rike-drott. Enligt en dansk häfdatecknare 
skulle Nidads rike legat på Jutland. Sagans 
geografi är sväfvande, men händelsen är 
en.

Nidad trådde till Vaulunders skatter, be
slöt plundra honom. Iklädda naglade 
brynjor, bärande sköldar, blänkande i mån

skenet, begåfvo sig hans män åstad till 
storsmedens sal. Där lyste sjuhundra 
guldringar, uppträdda på bast. De grepo 
en af dem och bortredo. Hem kom från 
jakten ensamme mannen, räknade sina 
smycken, saknade ett, gladdes i tron att 
Allhvit återkommit och tagit det som fäste
ring. Han satte sig på björnfällen, som
nade in. I ve och vånda vaknade han, fann 
sig fjättrad i länkarne tunga, fördes till 
Nidads land. Hans knäsenor afskuros, på 
det han icke skulle kunna rymma — detta 
gjordes på drottningens onda råd. Han 
sattes på den ödsliga holmen Sävarstad. 
Där måste han åt Nidad smida de kostba
raste föremål. Vid drottens bälte glänste 
hans röfvade, makalösa svärd. Botvild, ko
nungens dotter — namnet är på många sätt 
stafvadt — bar den guldring, som först 
stulits. Vaulunder såg det, harmades, ruf- 
vade på hämd. Han slog hammare mot 
städ, redde försåt mot sin grymme plågare. 
Svek är svek värdt. I löndom gjorde han 
Botvild till sin brud, han halsade de två 
små drottsönerna med blodtörstig egg. 
Med silfver beslog han deras hufvudskålar, 
gaf dem konungen till dryckeskärl. Kändt 
är ju ock att vårt utrop: ”Skål!” har sin 
rot i forntida sed att dricka ur aflidnas 
skönprydda skallar. Härom förtäljer all- 
vetaren Herodotos i skyternas historia. Af 
de mördade svennernas ögon smidde den
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Corö bondes minne.
Man ver han. marsk var han, 
Sveriges hopp och förtröstan. 
Järn bar han. svärd bar han, 
ryktad i västan och östan.
Härligt han härnade.
Viken han värnade, 
byggde Carlsborg vid Åbyfjord, 
bedde herr Tord.

Hingst red han, hårdt red han 
fram med väpnade svenner, 
först stred han, sist stred han, 
bane g af han åt männer.
Frejdigt han fjärmade 
här, som sig närmade 
västliga landdmäret i nord, 
tappre herr Tord.

Norsk slog han, dansk slog han, 
seger blef fejdens ände.
Mark tpg han. berg tog han, 
allt åt kung Carl, sin frände. 
De, som han tuktade, 
'svårt honom fruktade, 
rufvade lönligt på riddaremord. 
Hämd åt herr Tord!

Hel gick han, fri gick han 
städse på fältet för eggar. 
Hugg fick han, sår fick han 
lömskt inom fästets väggar. 
Sömn njöt på hy ende 
hjälten, hvars flyende 
dråpare gick uti natten ombord. 
Död låg h err T ord.

Sörjd blef han, spord blef han 
vida. Rimkrönikören, 
ros skref han, rätf skref han. 
Svenskar, dådsagan hören F
Värj en förfärliga 
hemmet det härliga, 
le f ven och dön för er fosterjord ! 
Minnens herr Tord!

(Carlsborg« ruin, Hoc, 
sensommaren J324.

hämnande konstnären ädelstenar ät den 
nidsluga drottningen, af deras tänder bröst
smycken åt frillan. Men han danade i sin 
ångest och frihetstörst ännu märkligare 
ting, han gjorde sig ett par vingar, hvilka 
han fäste på sina skuldror. I den häpne 
drottens närvaro hof han sig leende upp i 
luften, bortflög ur hans åsyn. Icke är 
flygmaskinen ett så nymodigt redskap som 
det tros. Urkunderna tala ofta om fågel
hamnar, i hvilka människorna sväfva hvart 
dc vilja. Ingen tid är underbarare än sa
gans. Och saga, i äldsta betydelse, är sagd 
verklighet.

Nu var Vaulunder befriad ur Nidads 
våld. I bitterhet och sorg gick drotten på 
låga jorden.

Stolts Botvild födde en son, som namna- 
des till Vidrik. Somliga skrifva Vidga el
ler Vidike. Fullväxt vid tolf års ålder, var 
han stark, dej lig och vänsäll. Högmod 
saknade han Han ville ej bli smed, men 
riddare. Han älskade god häst, segt spjut,

Långben reses graf vid Björkebräcka i Bro.
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skarpt svärd och blank sköld, hård hjälm 
och hvit brynja. Han ville rida till en 
herre i Humlungaland, den där hette Did
rik och rådde för Bern. M.ot honom, den 
mest frejdade kämpe, ville han gå i envig 
och förvärfva ära. Därefter ville han varda 
denne holdings man. Blef han slagen, vil
le han gärna do, ty stort värdt var ej att 
lefva, var han ej lika god som världens 
tappraste.

Nu vardt han vapenrustad af'sin fader. 
Denne gaf honom det dråpliga svärdet 
Minnering, hjälmen Blank, af hårdaste 
stål, och på hvilken var lagd en orm, 
Slanga, samt skölden Skräpping, hvit, 
prydd med hammare och tång, faderns 
smedsmärke, i rödt. Tre karbunkelstenar 
voro insatta i skölden, betecknande bära
reas höga möderne — Botvild var konun
gadotter. Han fick en vindsnabb springa- 
re, Skymling, hvars sadel var af elfenben. 
Så tog Vidrik farväl af välsignande fader 
och moder, red ut på äfventyr.

Snart mötte han riddaren Hildebrand, en 
af Didriks män. De slogo följe, lofvade 
hvarandra broderskap. Vidrik utförde åt
skilliga bragder, ränsade vägarne från rof- 
riddare, brände deras näste. Hildebrand 
måste beundra en så ung och tapper hjälte.

Sida vid sida redo de mot Bern. Där satt 
konung Didrik, det vill säga östgöternas 
konung Teodorik, Italiens eröfrarc, som 
en tid vistades i sin hufvudstad Verona, 
fordom kallad Bern. Hans dödsår är 526 
efter Kristus, han är en historisk person, 
men har liksom mången dådrik sådan från 
äldre tider gjorts till en sagofigur. Didrik 
säges ock ha vistats på Ifön i Skåne, där 
han höll hof i Brattingsborg eller Birtings- 
borg, ”den glänsande borgen”. Ännu på
stås dess ruiner kunna skönjas i vattnet, 
då Ifösjön ligger lugn. Ett slags rtrnda 
snäckskal på grunden kring det sjunkna 
fästet kallas Brattingsborgs penningar.

De bägge rvttarne höllo inne sina häs
tar vid slottets vindbrygga. Den tolfårige 
Vidrik bjöd drotten envig. Denne mottog 
utmaningen, tvekampen ägde rum. Vidrik 
klöf sin motståndares hjälm Hillagrim, så 
att hår följde med, gaf honom fem svåra 
sår. Didrik svängde Nagelring, sin Ijun- 
eande glafven, mot den rasande ynglingen, 
skulle dock fått sin bane, om ej denne, 
öfvertalad af sin stallbroder, skänkt honom 
lifvet. Efter hårdt pröfvad mannakraft å 
ömse sidor gåfvo kämparne hvarandra 
handfästning och vänskapsed. Så gingo de 
till gilles i borgen.

Nu var Vidrik hofriddare. Vida vardt 
han ryktad för mandom. Trots sina sår, 

sitt afslitna hår, var Didrik mäkta storor
dig. Han satt i sitt högsäte, drack välde
liga, rosade sig och sin makt, beklagade att 
ingen fanns, mot hvilken han kunde visa 
den. Då nämde Hildebrand, äldst bland 
hans kämpar, den fruktansvärde Bernevis.

Detta ord är en förvanskning af Berner 
ris eller rese. I dansk visa skrifves han 
Långben Risker eller Riser, i svensk Långe 
Bern reser, äfven Långben eller Högben 
rese eller resarc. Till och med formen 
Lange ben russe har användts i folkmun.

Han var femton alnar lång, rånade och 
slog ihjäl, allas skräck i den bygd, där han 
hade sitt tillhåll. Detta leda troll, sade 
Hildebrand, borde Didrik uppsöka och för. 
göra, därmed vinnande nytt ros. Drotten 
sade, att så skulle ske, bjöd Hildebrand att 
rida främst i befriaretåget, med andra ord 
att dräpa vidundret. Hildebrand undskyll- 
de sig, men Vidrik, yngst bland kämpar, 
åtog sig uppdraget. Utan tvifvel vägrade 
Hildebrand för att Vidrik skulle få tillfäl
le utmärka sig.

Påfallande är. hurusom Didrik ej högst 
egenhändigt tänker fälla missfostret. Hans 
skryt står i bjärt motsats till hans försik
tighet, då föremålet för hans stridslystnad 
är funnet. Skäligen kan ej antagas att han 
var feg, därtill hade han alltför många 
tappra dåd bakom sig. Hufvttdsaken var 
att den hemske stigmannen på hans makt
bud oskadliggjordes. Han kunde ju ha råd 
att njuta af segerns pris utan att själf 
blottställa sitt lif. Så ha många härskare 
efter honom tänkt och handlat.

Nu begaf han sig med sin hird att finna 
Långben. Denne hade sitt bergaslott i 
Bratteskog. Traditionen förlägger den till 
Bohuslän. Om den är liktydig med den så 
benämda skogen vid Grytingen i Herre
stads socken eller Brattöns skog i Bro soc
ken, må vara osagdt. Med förkärlek har 
senare meningen omfattats. Visst är att 
konung Didrik och hans följe nådde sitt 
vägamål och att Vidrik, sedan han väckt 
resen ur hans sömn, afhögg hans hufvud, 
hämtade ut allt hans skimrande tjufgods 
ur berget och erbjöd det åt sin herre, hvil
ken dock skänkte den oförvägne jättedöda
ren halfparten däraf. Denna strid har jag 
efter folkvisan utförligare skildrat i Vik- 
arfvets årsskrift 1920, hvarför jag ej här 
upprepar dess karaktäristiska enskildheter.

I visan står att Långben sofvit i' Bratte
skog i femton år, då han så oangenämt 
väcktes. Man tycker, att han under denna 
tid ej kunnat vara så värst vådlig för be
folkningen, såvida han ej varit sömngånga- 
re och i ovaket tillstånd lika farlig
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har samlande lur, öpp- 
är Vikarfvets ting. Väl 
I alla, som vandrat upp 

tta signade berg'! Tings- 
lyser jag öfver edra 

liden. Ingen må denna 
frid bryta, alla må den i helgd hålla, att 
denna andliga fest må ostörd begås.

Planterad på klippan är Vikarfvets nya 
fana. 1 stångens topp sitter solhjulet, ur
tida sinnebild för ljus, visdom, gudom. 
Framtänkt är det af soldyrkarnes ariafolk. 
I eldklotet sågo de sin gud, så ock sin guds 
vagn, allt i hjulets form. Själfva åkte de 
i fordon, draget af trafvande häst, bildade 
rymdens vagn efter vägens.

Hugfästadt är solhjulet i bohuslänska 
hällar. Vidtfrejdad är denna bygd för säll
samma ristningar. Skönare, talrikare äro 
de än mångenstädes. Olika har hjulet i 
clika bcrgtaflor inmäjslats. Stundom ter 
det sig högst enkelt — endast en ring utan 
ekrar. Vanligen korsa sig ekrar inom rin
gen. Oftast äro ekrarne fyra, någon gång 
flera. Stundom är ringen dubbel. I ensta
ka fall rundar sig ett litet hjul kring midt- 
punkten, törhända betecknande nafvet, tro
ligare solkäman. Så på en hällristning à 
Backa ägor i Brastads socken. Vackrast af 
alla är detta solhjul, hvarför jag valt det
samma för tingsfanan.

Ekrarnes kors inom evighetens ring ! Ett 
kraftens kors, ity att ekrarne i oändlig tid 
föra rymdhjulet omkring. Långt är här
ifrån till lidandets kors. Vägen dit går 
öfver hakkorset, det mångvinkliga, oroliga. 
Här är cirkeln sprängd, hakarne snurra 
kring, sökande sin helhet. Golgatakorset 
står stilla i helig smärta. Men gyllenfagert 
rullar solhjulet fram på sagans himmel.

Bronsåldersfolket såg det i alltet, tillbad 

det, vardt lyckligt vid dess åsyn. Här stå 
vi vid en bronsåldersgraf. Sällsamt stark 
blir däraf stämningen. De döda äro icke 
döda, allt lefver. Solen dyrkades för årtu
senden sedan, hon dyrkas än i dag af tack
samma varelser, närda af hennes ljuskälla.

Sol öfver Sveriges flagga — det är väl
signelse öfver vår blågula duk. De kära 
färgerna, striders och segrars tecken, ärfde 
vi af fäder. Vikarfvets lösen lyder: ”Ljus 
öfver arfvet!” Så har jag förmält forn
tid och nutid i en strålande hjärteönskan : 
Lycka ske landet !

*

Marken ropar: Från torfvan till torfvan! 
Vår vaggas bygd binder. Barndomens blå 
drömmar följa oss genom lifvet. Åldrande 
tråna vi till den grund vi med späda fötter 
trampat. Vi önska hvila i den mull, från 
hvars gräs vi första gången sågo solen. 
Från torfvan till torfvan ! Detta är den 
klingande lockton, som stämmer oss till an
dakt i världshvirfveln. Vi höra den och le 
i längtan. Har du hembygdsanden, rotlös 
är du aldrig, drifver du ock vilsen på lifs- 
vågor.

Hemkära äro vi bohusläningar. Vi få 
fukt i ögonen, då vi återse våra åsar och 
fjordar, våra stugor och ljungbackar. Vi 
finna fagert det ödsligaste skär. Aldrig 
tröttna vi att för främlingar rosa vårt land
skaps härligheter.

Den bohuslänska tanken, lefvande i oss, 
födde Vikarfvet. För tio år sedan skedde 
detta på Tryggön, den kummelprydda hög
holmen i Soten. Sex män sutto samman 
som domare i ring, stiftade urlagen. Nu 
äro vikarfvingarne tvåhundra. Något ha vi 
lyckats uträtta. Härom mäler närmare 
årets tingskafle.

Saga och häfd älska vi, edda och kröni
kebok, fornminnen söka vi bevara, så ock 
Vårt särkynne. Kargt är det som klippan, 
rörligt som vågen. Envetna äro vi som 
stampande, brottsjöklyfvande kosterbog. 
Vår vilja spränger berg. Obändighet är ett 
arf af ålder. Vreda kunna vi varda, men 
ock lätt försonas. Så var vikingased : först 
envig för upprättelse, därpå handslag till 
lostbrödralag. Stora i munnen kunna vi 
bli, ty stor är känslan. Hvarför skulle vi 
känna och tala smått? Hällre yf verboren 
ån lågboren! Trälsinne hade vi aldrig. 
Herrehug är oss medfödd. Lifsälskare äro 
vi. Tung kan vår tanke vara på skepps
brottens kust, men långvarig är ingens suc- 
k rn och jämran. Friskt mod tystar ovis 
kiagan. Klemighet är ränernas ättlingar 
ovärdig. Skam den som vansläktas ! Hur
tigt möta män och kvinnor sitt öde. Trä
get sträfva de för sig och de sina. Gärna 
sjunga de till arbetet, deras sång är glad 
oih förtröstansfull. Välkommen hälsa de 
hvarje ny dag, bebådad af måsens väckar- 
rop öfver den rodnande kusten.

Så ser jag min hembygds folk. Värdt 
är det en osjälfvisk kärlek. Under många 
somrar har det frejdats på tingsvallar. 
Kring mig har jag samlat upplysta upplysa- 
re, som i solfallets timmar förtalt om lifvet 
vid Västersalt. I forntidens mark rotar 
sig nuets träd. Hell er, rotsökare! Sedan 
hedenhös öfvades i nord kroppsliga idrot
ter, förnämligare äro dock de andliga. Hell 
er, som ären viga i visdom och täflen i tan
kebragder !

Ock i dag stå vettiga män på tingets 
sten. (Här följer talares och sångares ord
ning).

Sagd är nu tingsrutan, ändadt är för
språket. Lyssnen och lären !

KJkallat 
nadt 

i mött 
på dt 
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som i vaket. Förvisso är uttrycket ett 
exempel på en naiv folkdiktnings lust att 
öi verdrifva, liksom när det i samma visa he
ter om Vidrik, att han sjöng så starkt, att 

det hördes femton miler 
uti det salta haf.

Eller det kan antagas att Långben i Brat- 
teskog haft sitt sofställe i femton år, under 
hvilka han sannerligen kunnat hinna med 
åtskilligt rackartyg. För öfrigt synes fem
ton vara en älsklingssi ffra — märk, att 
jätten beskrifves som lemton alnar lång! 
Hvilket ju är synnerligen frikostigt.

Långben reses graf ligger på Stångenäs 
i Bro socken öster om gården Björke
bräcka eller Björket, helt nära landsvägen 
och Hallindens järnvägsstation. Den utgö- 
res af en fotangelformig stensättning, ut
märkande bå! och armar. Intill densamma 
ha förr legat några ”ättebackar”, nämligen 
två runda högar på hvar sin sida om bålens 
nedre del, fyra sådana väster om den bäck, 
som rinner här förbi, samt mellan och of- 
vanför armarne en triangelhög. Numera 
äro dessa smärre fornminnen försvunna.

Blef nu Långbens lik jordadt här, eller 
är stensättningen blott ett minnesmärke? 
Omöjligt att säga. Emellertid hugfäster 
treudden, själf hufvudlös, en hufvudlös va
relse. Ovillkorligen passar symboliken.

På den närbelägna gården Jordfallet gick 
Finge en sägen, värd att antecknas. Två 
"jättar”, som besökte gården, blefvo osams, 
den mindre dräpte den större. Märk skill
naden i kroppslängd, som stämmer med vi
san, ty rimligtvis var Vidrik mindre än 
Långben ! Dråpet skedde nere på gärdet. 
Där inträffade 1811 ett jordras, hvarvid ett 
utomordentligt stort männi skoskel ett kom i 
dagen. Detta ansåg allmogen ha tillhört 
Långben rese. Om det saknade htifvud, 
formales ej.

Sägnerna vandra, olika bygder äflas att 
tillägna sig minnena af sällsamma händel
ser. Vidriks seger öfver den högbente rac- 
karen har hugfästs annorstädes än vid 
Björkebräcka. På Seland vid Birke finnes 
en med fotkedja försedd hög, hvilken kal
las Långben reses graf. Han spökar i den 
skandinaviska folkhjärnan. Och denna 
fasthåller både det stygga och det fagra.

Som en ljusgestalt träder oss den unge 
Vidrik Velandsson till mötes. Bohuslänsk 
tradition säger honom vara född i Grösby 
i Ucklums socken. Här skulle alltså Vau- 
lunder och Botvild ha bott. Härifrån red 
sonen ut att vinna gyllene sporrar. Det är 
sagdt, att sedan han länge tjänat sin höge 
vän Didrik, han, väl efter dennes död, af 
konung Sivald i Skåne, grundläggaren af 
Sivaldsborg eller Sölvitsborg, erhöll Vil- 
lands härad i förläning. I sitt sköldemärke 
bar han, af vördnad för fadern, fastän själf 
ej smed, hammare och tång. Häradet upp
tog dessa bilder i sitt sigill.

Sägnen återför Vidrik som död till barn
domshemmet på den undersköna Hällungens 
strand. På ett gärde yid Grösby stå två 
stenar nära hvarandra. Här är, säger all
mogen, Vidrik Velandssons graf. Och går 
det talet, att den ena af dessa tvästenar 
betyder riddaren själf, den andra hans häst.

Men eftersom han varit höfding i Vil- 
lands härad, graflägger sydsvensk sägen 
honom vid Sissebäck, gränsen mellan Skå
ne och Bleking. Där ligger en fyrkantig 
stensättning, som tros vara den bålde rid- 
daiens lägerstad. I Långeskog vid nämda 
gräns påstås platsen vara för Långbens ba- 
nehugg. Där skulle också dennes grift be
finna sig. Törhända förblandas dråparen 
och den dräpte. Troligare är dock, hvilket 
äfven uppgifves, att Vidrik i Långeskog 
förpassat en annan folkplågande jätte ur 

världen. Han var städse redo till onda 
bestars utrotande.

Visst är att den sofvande röfvaren i 
Bratteskog blef upphof till en sånglek, som 
förekom ännu vid 1800-talets midt. Den till
gick sålunda. En af de lekande, klädd i 
en ut- och invänd skinnpäls, låtsades sofva. 
Kring honom gick ringdansen, allt under 
sången :

Banka, banka! Räfveskall!
Räfven är inte hemma, 
räfven är i Bratteskog, äter stekta vingar. 
Lärkan sjunger, göken gal om sommaren 

i våra ängar.
Vak upp, räf !

Emellertid sofver räfven alltjämt. Sån
gen fortsätter:

Gullgåsen går i skogen och nappar grönt 
gräs.

Tvi vare den räfven, så falsker han är!

Nu välekes räfven. Han rusar upp, för
söker gripa någon af de dansande. Dessa 
försvaras af sin anförare, tumultet är i full 
gång.

I södra Sverige sjöngs Långeskog i stäl
let för Bratteskog.

Länge låg Långben reses graf i Bro 
öfvervuxen. 1925 blef den på Vikarfvets 
föranstaltande framgräfd, och ligga nu de 
af forntidsmänniskor med stor omhugsan 
radade stenarne blottade. Aftufningen är 
gjord af landtbrukaren Georg Olsson i 
Björkebräcka, och blir han här för sin be
redvillighet tackad.

Heder åt enhvar, redo till fornminnes- 
vård på Vikarfvets bud! Alla offre vi på 
hembygdskärlekens altare !
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Kåbntnor.
Vilse går mången, 
fast målrätt han vill, 
Döm honom icke! 
Själf kan du fela.

Högre intet 
jag skattar i lifvet 
än vettets välde 
och löjets makt.

Lärd och lustig 
må mannen vara.
Boken är bästa 
vän i världen.

Ovett och olynne 
vare dig fjärran!
Vett och vänlighet 
lyse ditt lif!

Brott är tiga, 
då ord kunna rädda.
Slösa med munnens guld, 
förtalad till fromma!

Brott är tala, 
då tystnad kan rädda.
Bind din tunga, 
värnlös till välfärd!

Mod pryder man, 
saktmod kvinna, 
böke hon ej 
till sin herre sig häfva!

Lifvets slafvar lida 
allt för älskade guldet.
Var, om ock fattig, 
din egen herre!

Förlåt din ovän, 
om frid han af dig ber! 
Tag ej oädel hämd!
Hämnas kan han på hämnarn.

Löfte och luft 
ha ofager f rändskap. 
Ohållet ord
låt dig till last ej komma!

Le åt otack, 
önska din gärning ej ogjord! 
Goda samvetet 
vare din lön för gagnet!

Dödsrädd rufvar 
den rike på samlade skatten. 
Sail den fattige, 
ingen dödst ju f han fruktar!

Härd hand 
är mot nidingar nödig. 
Slår du oskyldig, 
niding varder du själf.

Tung är tiden, 
lek med lidande kämpar. 
Sollynne, segra 
öfver människors molnlynne !

Fatta hammaren, 
smid ditt öde!
Skyll för ohell och hell 
egen hand!

Vtfarfvets tioårsitng
höllos, det ena på Lysekils kyrkberg 15 
augusti, det andra på Tryggön 16 augusti 
1925. Tingsrutan vid det förra : Styres
mannen, Fredrik Nycander, höll förspråk, 
reciterade ”Höfdingen” (se diktsamlingen 
”Nordmannakynne” 1) och under helgmåls- 
ringningen ”Tingsklockan”. Kyrkoherde 
Otto Ahlquist höll föredrag om Margareta 
Hvitfeldt, rektor P. G. Berggrén om Carl 

XII :sagan i norra Bohuslän, folkskollära
re Karl Sjöblom om istiden. Herr Carl 
Mattsson sjöng ”Bohussången” och 
”Svensk visa” af Nycander, tonsatta af 
Yngve Ågren och Hilda Sundhammar. Vid 
Tryggötinget gjorde Nycander ny recita
tion, ”Tryggve” (ur ”Ranrikes runor”, 
första delen). Rektor Berggrén, som var 
hindrad närvara, ersattes af rektor E. Er

nest, som talade om ”Arf och ansvar”. 
Eljest var tingsrutan densamma som i 
Lysekil.

Vid tiden för dessa andliga folkfester 
oflentliggjordes i bohuslänska tidningar 
föliande dikt, författad af d :r Vilhelm Sjö
gren. förste stadsläkare i Södertälje, väst
kust född, ifrig hembygdsvän och fornmin- 
nesman :

Ol ViFarfomanncn ^rebrif tlycanber.
2If 'Vilhelm Sjögren.

Bohusskald ! Vindsus i Abylindar, 
bruset af Salthafvets skum, 
böljadt mot skären af sommarvindar, 
klinga i dur och i moll i Din dikt. 
Djupt som ur hafvets mysterium 
hämtar Du Ranrikes runoskatt, 
bär den ur sagans döljande natt.. . 
Så föddes Din andes manliga bikt.

Skald! Ur haf, ur gånggrift, ur hällen 
brusar vårt Bohusläns sång.
Skäret, som rodnar i solncdgångskvällen, 
smekt af Salthafvets böljande tång, 
skänker sitt böljebrus åt Din dikt.
Klockklang från kyrka i dal och på skär 
blir Dig en Kristsång från vikingahär, 
som sänkt sina svärd till botgörarbikt.

Skald! Ditt Västerhafs friska sälta 
skänkte Dig fornbardens håg.
Salthafsvågor, som stormslitna välta, 
buro ur sagan Din Ranrikesdikt. 
Molndunkla sägner om ledungatåg 
tyder Du, ristade runhällars tolk, 
skänker vårt Västerhafs land och folk 
en senfödd, märgfull Vikarf sbikt.

Vlyurc arbeten af tlycanber.
SpcnsFa sFuggor,

historiska dikter, i band 4 kr. Ernst Wess- 
mans förlag, Stockholm. En bok för allt 
Sveriges folk, icke minst för ungdomen. 
Lämplig läsebok i skolorna !

Earl 3fJJ:s öröm,
historisk skildring af slaget på Idefjorden 
1718. Kr. t : 75. Ernst Wessmans förlag, 
Stockholm.

XanrtFcs runor, 

bohuslänska berättelser från urtid till nu
tid. Albert Bonniers förlag, Stockholm. 
Första delen 6 kr. Andra delen 9 kr. 
Tredje delen, nyss fullbordad, utkommer. 
Detta verk, belönadt med understöd af 
Kungl. och Hvitfeldtska Stipendieinrätt- 
ningen, innehåller 80 skildringar ur Bohus
läns saga och häfd.

VtorbmannaFynnc,
dikter om forntid och nutid, 2 kr. Erhål- 
les från författarens förlag, Ynglingagatan 
17, Stockholm. Sommartid: Lysekil. Bo
ken innehåller kärnan af diktarens senare 
lyriska alstring.

/jcmma vit> bafpct, 
bohuslänska historier, kr. 3: 50. Ernst 
Wessmans förlag, Stockholm.

YWarfvcts TingsFaflc, 1923, JÔ24, JÔ25, J92$, aäljes bo» boltuslänsFa bofbanblart od> kfrebriF Vlycanber, JtyscFil. Pris 50 orc.
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?\iftab od) urfänb fotuiuarcn 1927 af bobus 
länffa fornmtnnesfällffaper Vifarfvets ftyreetnan

Sreörif Hycander

Ol îtings!
^Jag manar norbbårrar od) ä If gr i mar, bobusläntngar på fa|îlanb od) öar, alla fvenffar ocb 
främlingar, bvilfa fommarttb viftas t väfterleb:

öamlens till luinnesbclger på flippvall od) i lunb, vib graffummel ocb ättebög, i jïenffepp, bo= 
marering od) ruin! ©amlens i (vcnfïbcrens rccfcn! ^ugfäfien fäbernas lif od) gärningar! 5rcb 
ben i vettigt tal framfarna tiber! €5jungen om lanber, ber bärliga, om bembygben, af allt Färaft !

2?enna bubfaflc, riftarens femte ocb fifta, gäller för alla år, alla ben bobuslänfTe anbens 
fefter, fåväl DiBarfvets egna (om anbra, bållna i famma fyfte. tTJå brgbegillen ftiftas efter 
moberförbunbets förebilb ! Wå nya tingslebare uppftå, raganbe förhmnanbers arf af ben förfte, 
nu grånab vorben! <3ell ungbomen, bell framriben!

gylfen ebcr fring Vifarfvets blågula fana, front meb gyllene folbjul! l?äl mött vib ben 
fallanbe lurens flang!

£ys, lanb!
Lys, land, med sagotidens under 
i fjälls och skogars stjärnenatt, 
med segrars glans i ödesstunder, 
då lyckan på vår svärdsegg satt! 

Lys, land, med frihetsmans bedrifter, 
n ed stolta namn i fejd, i fred, 
med vettets fyrbäk, tänd i skrifter, 
med ädlingshåg och höfvisk sed!

Lys, land, med enighetens styrka, 
med kärnfolk, som vill storhet nå, 
med fanans färger, som vi dyrka, 
den soligt gyllne, böljeblå!

SotfptåF
vib DiFarfstinget i (LyfcFil 24 fult JÔ26 af ftyrestnannen.

VENNEN STÖTTE I LUR, 
Vikarfvets fana svajar från 
klippan, alla bohusläningars 
ting är öppnadt. Väl mött 
rundtorn på berget! Tingsfrid 
lyser jag öfver edra hufvu- 

rnå denna frid bryta, alla må 
hålla, att intet störe kvällens

den. Ingen 
den i helgd
stämning.

Nedanför detta högtidsberg ha vi läm
nat allsköns olust, osämja, näringsbekym
mer. Denna höjd befriar oss från ondt. 
Här känna vi det andliga arfvets glädje. 
Vi skola vandra i minnenas gårdar. Detta 
är hugfästelsens berg, det kärleksfulla 
återblickandets, det rättvisa eftermälets 
berg. Här trifves både hedet och kristet. 
Se bronsåldersröset, se kyrkan ! Flera äro 

formerna — ett är Gudsjaget i oss. Ge
nom vettets härligheter skall detta full
komnas. Här är ordets berg. Säg icke, 
att ordet är onyttigt, då det är kunnan
dets, erfarenhetens, den stora afsiktens 
tolk ! Ordet är tankens handling. Det är 
den luftiga bryggan mellan människor. På 
denna regnbåge vandra idéerna. Vi ut
sända våra själar ■— lyssnare, mottagen 
gåfvan!

Vanemänniska, fjättrad i penningens 
tvångströja, bryt skambojan! Slafva ej 
under den falskaste af värdemätare ! Fräls 
dig ur lyckolögnarens synvillor ! Läs dig 
till klarhet! Hängif dig icke åt ögonblic
kets tryckalster, gällande i dag, ej i mor
gon, men åt dem, som bära seklernas bar
last ! Nyfikenhet är ett, vetgirighet ett 

annat- Forska dig mångv.is ! Loda i still
het tidernas haf, guldsand lyser på dess 
botten. Mycket förmår nutidsmänniskan, 
men ett förmår hon icke — att vara en
sam. Svaghet är att bero af andra, var 
dig själf ! Vilden, stående naturen när
mare än vi, var starkare, ty han kunde 
lefva ensam. Men öfverkulturen har bort
skämt släktet. Det finner stöd åt alla håll. 
Men stöd bli lätt skrankor, det är om- 
gifvet af hinder för sin ursprunglighet. 
Nutidsmänniskan är den fångne vilden. 
Men vilden måste befrias. Det enkla, 
friska naturbarnet är lyckligast af varelser. 
O, heliga natur, du är mitt tempel ! Haf- 
vet är min mässare, skogen min orgel, 
fjället mitt altare. Och du, gyllene sol, är
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öälsning till 'sDatelanô.
O Dal, dig hälsar en man från Diken, 
din karga, klippiga nabobygd, 
han hälsar dig varmt i minnenas 

skygd!
De hörde länge till skilda riken, 
de bygderna tvenne, och mången fejd 
brann het mellan grannar i västernejd.

Men Bältgångarn drog öfver blåa 
isar,

och Bohuslän fick sitt svenska dop, 
med Dalsland hörde det nu ihop.
Carl Gustaf ingen för mycket prisar, 
hans bragd två hjärtan sätter i brand, 
när dalbo trycker en vikbos hand.

Vi äro syskon i väster alla, 
och intet Bohus och Dalaborg 
ger skäl till manfall och frändesorg. 
Om klämtande klockor till vapen 

kalla,
då gå vi mot samma fiende ut 
och värna som vänner vår stuguknut.

Men freden frodas i nordanlanden, 
vi trygga gå i vår hvardagsid, 
vi hägna vårt arf från svunnen lid. 
Må starkt vi enas af hembygdsanden, 
i gärning mötas, i gillelag, 
vår torfva älska till dödens dag:

I Dalslands kvinnor och män! Jag 
dåras

af landet västanom Vänern blå, 
af spelande älfvar med solsken på, 
af edens forsfall, när vildt det våras, 
af drömmande sjöar i sommartid 
med spegelstillhet och aftonfrid.

Se fjällar med hålväg och ättestupa, 
se skog, som sig sträcker på åsen 

grant,
se björk och fur, som klättra på 

brant!
Därnedanför blåna vattnen djupa. 
0 Lelången, Le! I mig lekten i håg, 
när er jag som gosse på kartan såg.

1 löfskogsväna, leende stränder, 
I ock mig tjusen, och sandig n:o 
ger ögat smältande linjers ro.
Men står jag på Kroppefjäll, mina 

händer
jag knäpper tyst och löser min själ 
i bön för det härliga Dalslands väl.

O

21 b y f a g a n.
Tal från gårdstrappan inför luftrefanbe menighet J$ juli I92<5.

■
■rAG HÄLSAR DIG, ÄBY, 
■3 du fagra, vidtfrejdade gård!

Du vikingars klippfäste, du 
HF väpnares, riddares borg, du 

hertig- och konungasäte ! Du 
höfdingars och fogdars hem ! 

Du forngârd, du nutidsgård ! Du min 
aldrig förgätna, städse i lifvets stri
der återdrömda barndomsgård ! Hell dig !Här bodde stenåldersmannen i topp
hydda, fogad af 1er och spiror. Han padd- 
lade ökstocken i fjorden, den gången bre
dare än nu. Han slog flinta, formade yxa 
och dolk. Han fällde vildtet med bågepil. 
Sist fick han själf bane, af helsot eller 
udd, graflades i dös. Än synas på en 
kulle blocken i den gånggrift, hvars täck- 
häll brukades till blotsten och i dag som 
är kallas Glosheds altare.

Stenmän fingo vika för bronsmän, pyt- 
tarne för resligare människor med vapen 
af koppartenn. Flintans tid var all. Flyk- 
tingarne, så mäler sägnen, togo kosan 
genom dalen innanför fjordändan, den där 
af bäfrars mängd namnats till Berfen- 
dalen. Men ett ungt par hastade västerut, 
blef stamfolk för Malmöbarnen, de små
växta bebyggarne af Mialmön i Äbyfjor- 
dens gatt. På den stenrika storön bor nu 
ett släkte, lika kraftigt som annorstädes i 
Bohuslän. Malmöpytten är en saga blott.

Härinne i fjorden lefde segraren, här 
dog han. På Hästhageberget ligger än ett 
bronsålderskummel, förtäljande om hans 
lyktade lif.

Bronsmän fingo vika för järnmän, de 
förres aflånga boningar för fyrkantiga hus 
med hall, högsäte och lokhvilor vid väg
garna. Urholkad trädstam ersattes af 
timrad farkost. Höfding satt mellan hög- 
sätesstolpar, i hvilka gudabilder utskurits, 
glammande bland kämpar. Under sotad 
ås förtaltes mången bragd, barden sjöng 
till guldsträngad harpa om Valhalls glädje. 
Dagsmejan smälte snön, våren kom, fjor
den gick isfri. Draken, vintersatt i strand
skjulet, kaflades ut i vattnet. Höfdingen 
och hans kämpar drogo i västerviking. 
Många föllo i fjärran land, stormande haf 
kräfde mannaoffer. Men somliga åter- 
kommo till fjordbolet med rikt byte i guld 
och kvinnor, frodades och dogo på sot
säng. Järnåldershögar runda sig i denna 
nejd.

looo-talets senare del gifver oss Äby 
första ägarenamn. Här höll Norges ko
nung Olof Kyrre hof, här lyste hans 
praktfulla hird. Kyrre, det är den still
samme. Efter blodiga strider om norska 
väldet tronsattes han i fridsällt arfland. 
Dejlig var hans drottsaga.

Länge tiger nu krönikan om Äby. Men 
i juletid 1307 håller den dråplige hertig 
Erik, Magnus Ladulås’ son, här möte med 
norske konungen Håkan Höglägg.

Äter rullar ett århundrade öfver sten- 
virke och stockhus på denna höjd. Men

I början af 1400-talet påträffa vi väpna
ren Ficke Grupendal, trelandskonungen 
Eriks man. Långt fram i seklet sitter här 
en annan väpnare, Esbjörn Andersson. Sä 
är jag framme vid en af Vikens båldaste 
riddare, jag står inför dig, du tappre Nils 
Ragvaldsson, du som med din vapenbroder 
Knut Alfsson reste dig mot Hans, unions- 
drotten, för att befria Norge från hatadt 
öfvervälde. Vid din sida ser jag Ottilia, 
din husfru, käck i kynne. I ond tid var
der mången kvinna man.

Jag når nu ätten Galde, af hvilken flera 
innehade gården. De voro djärfva och 
stränga, fingo heta ”de beska Galdrar”. 
En pampig mannarad, höfvitsmän, riksråd, 
hvilka lefde ett rörligt riddarlif med hof- 
män och svenner. De voro så hämnd
giriga som guldkära. Gillen sorlade i 
salar. Konungatroheten var vacklande, 
när Gustaf Vasa ägde Viken och Kristian
II sträckte sin krigsgata ned genom kust
landet för att återtaga det. Fördelarne 
växlade, svärdet svingades än åt ena, än 
åt andra sidan. Det teckenrika skölde
märket var ej alltid så rent — slik osta
dighet är jtrej sällspord i brytningstider. 
Heder åt den man, som står och faller med 
sitt ideal !

En god Galde var den förste Kristoffer. 
Han säges begrafven i Tossene kyrka. 
Tvenne hans döttrar ha ock där fått lä
gerstad. Templet inrymmer deras graf- 
häll, skönsirad, försedd med två kvinno
figurer, ätterna Galdes och Biides vapen 
och en rimmad inskrift.

Jungfrurna, som afledo anno 1555, be
rättas ha dansats ihjäl af den onde. De 
sveptes i sin baldräkt.

Äby gick ur Galde-ätten, tillföll danska 
kronan. Denna, utarmad af Hannibals- 
fejden på 1640-talet, sålde godset till köp
männen Gabriel och Selius Marselius i 
Kristiania, dessa åter till Johan Firichs, 
öfverste vid Bohusläns regemente.

Men Carl X Gustaf tågade öfver Bäl
ten, hotade Köpenhamn. Roskildefreden 
slöts 1658. Bohuslän blef svenskt. Firichs 
vantrifdes under nya regeringen, afhände 
sig Äby till Margareta Hvitfeldt, den myn
diga storfrun på Sundsby. Hon fick en 
ny fullgård. Smågårdar och lägenheter 
ägde hon fullt upp. i inbygd och på hafs- 
strand.

1664 gjorde hon sin stora donation till 
Bohusläns fattiga studerande. Detta var 
ej först hennes tanke, men sonens, Ivar 
Dyres, död 1663. Modern uppfyllde hans 
yttersta vilja.

Äby herrehus bär en järnflöjel med 
denna uthuggning: I D T 1662. Jag ut
tyder initialerna så: Ivar Dyre Thomas
son — fadern var Thomas Dyre, länsherre 
i Dragsmark. Antagligen har flöjeln sut
tit på äldre herrehuset, men vid nybygg
naden 1727 nedtagits och förglömts. Un
der min faders, löjtnant Axel Nycanders,

min gudom ! Signa mig till strålande 
tankars lif !

Alla vare vi ljusets dyrkare. Det når 
dig på din skuggade väg. Plötsligt står du 
i solskenet. Du finner en följeslagare, en 
bok. Den gör dig hugstor i tystnaden. 
Älska boken, älska tystnaden ! Ädlare är 
i gemen den äldre litteraturen än den yng
re. Författarne voro mindre splittrade, 
skrefvo .i större lugn. Litterära bragdmän 
äro nu sällsyntare. Därför skall du strängt 
välja. Gläd dig åt nya, goda böcker, tän
kares, diktares rangverk, men fly mängden 
af bokmakares hastverk, tillkomna genom 
förläggares ocker på osmak. Glöm ej an
tikvariatens lärdomsgrufvor ! Pröfva allt, 
ty det gäller din själs hälsa! Aldrig blir 

du i din ensamhet längtande ensam, lyss
nar du till den visa bokens vänstämma-

Kunnig skall du vara i saga och häfd, 
aldrig främling i ditt lands, din hembygds 
historia. Ett skall du vara med dina fä
ders öden. Ättlingen skall känna sin ätt, 
eljest är han ovärdig arftagare. Anor för
plikta, bevara det nedärfda jaget, skydda 
ditt särkynne, var på din vakt mot frätn- 
lingskynnet! Frestelserna utifrån äro 
starka, sprängämnena många för att 
svenskheten skall flyga i flisor. Amerika- 
nismens jättevåg öfversköljer vårt land, 
må det ej helt dränkas! Afrikanismens 
samum vill förkväfva smaken, må den ej 
helt förpestas ! Af ålder är svensken svag 
för det utländska. Härpå räkna de, som 

föra sina varor, andliga eller materiella, 
till marknads hos oss. Må vår.a moraliska 
värden stå rakryggade i reklamens, hum
bugens hvirfvel ! Må gammal heder och 
skönhetskänsla ej dö ! Må vi inse våra 
härliga möjligheter, klokt bruka dem och 
plocka mogna frukter från eget träd!

Alla listiga försök att fånga oss med 
utländska krokar, i politik, handel, konst, 
litteratur, må de med riddareharm tillba
kavisas ! Osvenskhetens nät, hvar de än stå 
uppsatta, redo att snärja oss, må de med 
raseri sönderslitas !

I vuxna män och kvinnor, du växande, 
viljefagra ungdom — lifvet långt vare vår 
lösen : Svensk må alltid förblifva svensk, 
Sverige må alltid förblifva Sverige !
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togs minne. HyfeBiU lån gros.
LING —

en man med drag ur en eddamyt, 
som bar i sitt eget bröst sin norna, 
som tydde för släktet tider forna 
och älskade sköldklang och kämparyt, 
en bärsärk i diktens brokiga värld, 
som slog sig igenom med viljans svärd, 
en vilde, föraktande allfar stråket, 
så djärf i tanken som kärf i språket, 
en kämpe för nordmannaanden 
bevarad i nordmannalanden.

LING —
poet ej blott, men gymnasiark, 
som ville i fantasi och i handling 
sin veklig vordna nations förvandling 
— i hug och hand den skulle bli stark — 
som skapade rörelsers kraftsystem, 
som Verkliggjorde ett hjältepoem, 
en fäktare god, hvars blanka klinga 
flög ut med en sång att sin ovän be

tvinga,
e.n fostrare, dyrkad af unga 
i idrott och norrönatunga.

LING —
en fattig yngling, en anspråkslös, 
som mästare blef i konster tvenne, 
med sol i hjärta och sol på ännc, 
och solen lyste ur hedenhös.
En nordman sin samtid så föga lik, 
att pennor spetsades till kritik.
Då log han, den missförstådde jätten, 
och liksom i salen med höjda floretten 
han blottade bröstet för stöten.
Hell asabarden, hell göten l

Äbytid drogs den fram ur gömman, upp
sattes på en bergklint. När överste Max 
Kilman, min morbror, tillträdde stället, 
borttogs den från klinten och undanlädes. 
För några år sedan framletades den, nu 
pryder den frontespisens spets, hugfä
stande den unge ädling, hvars sista önskan 
ländt så mycken vetgirig ungdom till väl
signelse.

Efter denna flöjelsaga åter till gårds- 
besittarne! Under 1700- och 1800-talcn 
voro flera af dem Kungl. och Hvitfeldt- 
ska Stipendii-Inrättningens befallnings- 
män, bland dem en Fehman, frände till do
maren Nils Thomasson Fehman, Bohusläns 
Torquemada under häxprocessernas tid. 
Eljest möta dessa släktnamn : Virgin, far 
och son — den senares och hans hustrus 
initialer återfinnas på den gamla välling
klockan, hvilken ärmu kallar gårdsfolket 
till arbete och rast — vidare Lilljehorn, 
Holmdorff, Nycander, Kilman. Sistnämn
des änka, öfverstinnan Anna Kilman, ar
renderar nu säteriet.

I äldre tid hade detta eget kapell. Det 
stod på backen, där stora uppkörsvägen 
löper. I marken ha hittats människoske- 
lett, ty här var också kyrkogård.

Och nu ser jag dig, Aby, lika kärleks
fullt som förr med gosseögon, fastän ödet 
ej här gaf mig min mandoms hem. Jag 
ser två älskade skuggor: min far, den 
gamle löjtnanten och befallningsmannen, 
min mor, tonernas och blommornas vän. 
Jag går i tanken under de åldriga träden, 
diktande mina första visor, jag vandrar 
på strand, ror på fjord, prisande denna 
härliga bygd. Och jag önskar mig den 
slutliga lyckan att få hvila i den jord, där 
föräldrarne sofva, i familjegrafven i Sol- 
liden.

X;
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På Kyrkberget i Lysekil, där hittills nio 
Vikarfsting hållits, ligger ej blott det mäk
tiga rundrös, som af Vikarfvet tillrätta
lagts, dels genom bekostadt arbete, dels 
genom frivilligt, utfördt af fornminnesäl- 
skande lysekilsbor. Där ligger ock ett 
långrös. Äfven detta är nu af Vikarfvet 
ordnadt, hvilket skedde sommaren 1926. 
Här tackas hjärtligt de därvid så oegen
nyttigt medverkande lysekilsborna samt den

ende badgäst, som åtlydande anslagstaflans 
maning visade sig intresserad af bohus
länsk fornvård.

Långröset har en längd af 36,5 meter, en 
bredd af 4,9 meter, tillhör alltså de an
senligare stenmärkena af detta slag.

Samma klippås vid Gullmaren ståtar med 
bronsålderns bägge gnafformer. Outrcdt 
är, hvilken af dem, som är äldst. Gissats 
har dock, att långröset varit tidigast i 
bruk.

YRinnesörapa.
Vid Lunden på Orust invigdes 20 sep

tember 1916 en häll, hugfästande Wilhelm 
Ekman, som här under sin forskarid för
olyckats. Jag bevarar min vid högtidlig
heten framsagda minnesdikt.

Bohusberget 
gaf hällen till hyllning 
åt fornvis främling, 
som bråddog för fallande 
block i gånggrift.
Gräto kvinnor, 
klagade männer 
kring mull tagen man.

Snar vardt döden. 
Sent månde dådet 
förgätas, som forskarn 
öfvat å öar 
vid västervågor, 
där hedenhö sskatt er 
han höjde i solen 
ur gömmande jord.

Bygden ropar:
”Kom, bärga min rikdom 
ur döljande dåsar, 
höljande högar!” 
Af sökarn, som segnat, 
vi andra ta arfvet.
Heligt vi hålle 
vårt kräfvande kall!

Sten, du stånde 
stadig i stormen!
Ej hagel dig hår je, 
ej blixt dig bracket 
Vida du vittne 
om offergärning 
för åldriga jorden, 
om banbrytarbragd ! 

2lnöretv XTUefte.
Sjökapten, äfventyrsförfattarc, en af 

Vikarfvets frejdare, död nära åttioårig 
29 mars 1926 i Uddevalla, därsammastädes 
begrafven. Minnesdikten, uppläst vid graf- 
ven, bevaras här åt hans vänner.

På ångarns kommandobrygga 
jag ser icke mer din trygga 
gestalt, som ej böjts af år. 
Den goda och glada blicken, 
den fryntliga hälsningsnicken 
ej mer utaf dig jag får.

Du aldrig skall stå och spana 
framåt öfver ångarns bana 
utmed vår klippiga strand.
Och aldrig i solen, misten 
du sänder till maskinisten 
signalen med säker hand.

På gungande, gröna sjöar 
till hamnar vid fastland, öar 
vi fara ej, du och jag, 
få aldrig en dans på Soten, 
då däcket flyr undan foten 
och hand tar i reling tag.

I hytten jag ej dig råkar 
och hör, hur du muntert språkar, 
när ångarn ligger i hamn.
Ej mer vid författarbordet 
du äfventyret ger ordet 
och frejdar ditt stolta namn.

För alltid du lämnat däcket, 
på pennan har torkat bläcket, 
och slocknad år blick, som brann. 
Och aldrig på ting du talar 
å fjordberg, när solen dalar, 
du ärlige Vikarfsman.

Din egen sol blifvit bärgad.
Likt viking, af strider härjad, 
du hvilar bland Bohusfjäll.
Jag står vid ditt brutna roder 
och sjunger din drapa, broder. 
Ditt minne jag hägnar. Hell!
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:R HANS G ERLO FF, 
tyskt studieråd, f. d. lektor 
vid universitetet i Lund, känd 
fornforskare, ifrig förkämpe 
för utbredandet af svenskt 
språk i Tyskland, besökte för
ra sommaren Bohuslän. I en längre, intres
sant artikel i Berlintidningen Der Tag för 
den 6 november 1926 skildrade han sin 
studiefärd i vårt landskaps nordligare del, 

därvid icke minst dröjande vid Tanums 
hällristningar. I Lysekil öfvervar d:r Ger- 
loff fornminnessällskapet Vikarfvets som
marting, och meddelas här i öfversättning 
hans intryck af vistelsen i Gullmarstaden :

Från Göteborg vid Göta älfs mynning 
för oss ångbåten nordvart längs kusten 
öfver det djupblå hafvet, på hvilket tusen 
nakna skär glimma. Ett underbart land
skap utbreder sig för våra ögon, Bohus
läns kust, en nejd med uråldrig saga och 
hjältehistoria. Här omsväfvar oss nordisk 
romantik, och vi tycka oss plötsligt se en 
ståtlig vikingaflotta med vindfyllda segel 
dyka upp bakom de yttersta klipporna. På 
krönet af en hafsö stiger med ens Mar
strands mäktiga borgtorn upp.

Dock, vi stäfva nordvart till Gullmars- 
fjorden, och då vi på eftermiddagen löpa 
m i dess breda mynning, fängslas vår blick 
liksom förtrollad. På högra stranden lig
ger Fiskebäckskil, på vänstra Lysekil, och 
i en vid båge däromkring böjer sig den 
blekröda granitkusten. Men den fullstän
diga skönheten uppenbarar sig först, då 
vi mot aftonen vandra upp på Kyrkberget 
i Lysekil, då kusten börjar att genomskin
ligt glöda och blicken sväfvar västerut till 
det öppna hafvet med sina lysande öar.

Gammalt vikingaland är det, .i hvilket vi 
stå, nämligen, området mellan Göteborg 
och Oslo, som länge tillhörde Norge. De 
nuvarande invånarne gälla för de dåtida, 
djärfva sjöfararnes afkomlingar. Gammal 
hembygdskänsla är här synnerligen stark. 
Vidt utbredda äro öfverhufvud taget i 
Sverige hembygdsföreningar, som särskildt 
befatta sig med sina landskaps forntid. 
Så här i Bohuslän sällskapet Vikarfvet. 
Dess anderike ledare är diktaren Fredrik 
Nycander, bekant i hela norden under 
namnet ”Bohusskalden”, hvars dramatiska, 
novellistiska och lyriska diktning djupt 
rotar sig i svensk fornålder och förbinder 
densamma med nutiden. Hvarje år under 
högsommaren låter diktaren sin stämma 
ljuda, kallande landskapets män och kvin
nor till hembygdsting på Kyrkberget ne
danför toppens vida synliga bronsålders- 
graf. På sluttningen en dalsänka, till hälf
ten gräsbevuxen, stora klippblock strödda 
däröfver. Bland dessa folket, sittande i 
brokig tvångslöshet, lägradt i måleriska 
grupper. Här ser man ledande svenska 
andars bekanta ansikten bredvid den grov- 
byggde, långskallige landtbon och sten
huggaren. Vida når blicken öfver den blå 
fjorden till fastlandet, hvars stränder re
dan börja rodna, högt spänner sig himme
lens blå domekupol öfver land och haf. 
Vid sexslaget tonar tre gånger det gamla 
långhornet af näfver, luren, stolt fladdrar 
i vinden den blågula flaggan med solhju
lets symbol och upp på den mäktiga klip
pan träder Fredrik Nycander för att hålla 
förspråket. En medelstor sextioåring med 
spänstig ynglingafigur, i åtsittande rock 
och med skarp profil, ter han sig som en 
underbar nordisk karaktärstyp. Ljus klin
gar hans stämma öfver menigheten, då han 
hälsar den välkommen, då han talar om 
den hembygdskärlek, som brinner i hans 
hjärta liksom i allas, då han stolt påmin
ner om förfädernas gärningar och manat 
nutidens människor att troget bevara nord
mannakynnet. En underbart gripande 
stämning sänker sig öfver hela platsen,

Jag seglade till sagoön 
i blåa väst er hafvet, 
jag vandrade till bergets krön, 
till röset, där begrafvet 
vardt stoftet af en härlig man, 
som stupande sin seger vann, 
en viking stordådsboren, 
som log åt banesåren.

Hans kämpar byggde kumlet opp 
för att sin höfding ära.
1 djupet sänkte de hans kropp 
med vapen, han setts bära.
Det blef så tyst och svart kring drott, 
som förr i sol och himmel stått, 
och stenar täckte hjälten, 
som förr gått hög på fälten.

Från grafven drogo långsamt bort 
de bistra bärsärksmännen, 
och deras tal var kargt och kort 
och mörka deras ännen.
De föllo ock till sist i strid, 
de glömdes, men för omätt tid 
låg högen kvar, ett minne 
af deras drott därinne.

Här står jag nu, en sentidsman, 
och lyss till sagans mummel.
Jag säger mig : Hur stor var han, 
som bott i detta kummel!
I faran stod han djärf och rak, 
han stupade för helig sak, 
för plikten och för äran, 
han kände ej förfäran.

Och hade jag ett gammalt horn, 
jag fyllde det med mjödet, 

min tro blef stark, min hug blef forn, 
jag drack en skål för ödet, 
man skapar själf, för dristigt mod, 
för offer af sitt hjärteblod, 
för segervägen, bruten, 
om ock i dödsminuten.

Jag drack i botten. Skummet sjöd 
likt vindens sus i kornet, 
likt våg mot häll, och viljeröd 
i hafvet vrok jag hornet, 
att aldrig för ett mindre mål 
det måtte fyllas till en skål.
Det hellre finge glömmas 
än för ett lappri tömmas.

Så tänker jag på mossigt rös 
en dag, när hafvet stormar. 
Men nu är icke hedenhös, 
en a.nnan tid oss formar.
En mänska är ett brustet block 
och ej ett helt som förr — och dock 
hon måste stå i kifvet 
och vara glad åt lifvet.

man känner : Här ha människan och den 
natur, hvari hon uppvuxit, sammansmält 
till en oskiljbar enhet. I fantasien uppsti
ger för oss bilden af ett vikingating.

VtFarfvets (TtngsFafle

iBtt tioårsminne.
Tal vid invigningen af Kvistrums tingshus 

3 september 1917.

Fäderna höllo ting 
under heliga ekars grenar, 
satte domarering 
af väldiga stenar. 
Lag från häll blef sagd, 
förrän runa var skuren. 
Rättvisans första bragd 
under himmel blå vardt buren. 
Lag så gaf 
runans staf, 
nordmän sin vilja skrefvo 
på skifvor af bok. 
Af olärd och klok 
buden lästa blefvo. 
Timrades bol 
med domaresäte och skrank, 
där i rättens sol 
låg gärnings villa och vank. 
Med våg och svärd 
i vandlande värld 
Justitia stod.
Blindt var den högas mod. 
Nidingslif vardt i spillror slaget, 
oskyldigs änne snöhvitt Waget.

I Kvistrums dejliga dal, 
där älfven bland bergen svallar, 
på åldriga vallar 
nu står redo 
hus med domaresal.

Käckt vi stredo 
på skansen en gång. 
Svårt vi ledo 
i passet förfång. 
Till förrädares skam 
släpptes fienden fram, 
fläckad vardt Kvistrums ära. 
Må vi svära, 
vi nye män, 
att skära 
den äran igen, 
att ej i det trånga, pass 
ge rum 
en enda tum 
åt skurkars smygande skara, 
men med blicken hvass 
på vakt mot de lömska vara 
och gifva dem näpst och fjätter, 
att folket i västerled 
må tryggas dagar och nätter. 
Alf, tag vår heliga ed! 
Oväld vare 
vår traktan och fika.n, 
sanning vår tings predikan, 
lögnen oss aldrig snare, 
tingsfrid råd? i salen, 
rent Stande huset i dalen, 
rent vårt samvetes hus 
i lagens ljus!

Jag gick i Stockholm, läste gatunamnen 
på husknutarne, fann att många svenska 
landskap där voro ihågkomna, men icke 
min hembygd. Detta förvånade mig. Jag 
uppsökte en af mina bohuslänska vänner, 
Vikarfsmannen Oscar Ljungström, med
lem af Stockholms byggnadsnämnds namn- 
beredning, delgaf honom min och säkert 
alla mina landsmäns önskan, att vi skulle 
få vår egen hufvudstadsgata. Han blef 
intresserad och framlade förslag härom 
för namnberedningen. Följden blef att 
Stockholms stadsfullmäktige 21 juni 1926 
beslöt saken. Beslutet fastställdes 9 juli 
samma år af Öfverståthållarämbetet.

Bohusgatan, f. d. Hammarbygatan, löper 
fram på Söder, skärande Götgatan när
mast söder om Ringvägen.
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