
TVA  GAM  LA  BEKANTA. 

'^'I  minnas  val  alia  tva  gamla  bekanta  fran  Sk#nsen fast  man  numera  ej  vidare  far  hora  dem  pa  hojderna 

daruppe.  Den  ene  ar  Jodde  i  Goljaryd,  den  andra  ar 

Delsbostintan.  Jodde  ar  dod  och  hvilar  pa  Nya  Kyrko- 
garden;  Delsbostintan,  alias  froken  Gawell,  numera  dok- 

torinnan  Blumenthal,  har  dragit  sig  tillbaka  till  privat- 
lifvet  och  later  endast  hora  sig  da  och  da  pa  nagon 

konsert.  Men  begge  tv&  aro  djupt  inforlifvade  med  Skan- 
sens  historia. 

Jag  minnes  Jodde  senast  fran  nordiska  museets  stora 

kvartsekels  jubileum  hosten  1898.  Jag  hade  da  stamt 

mote  med  honom  for  att  lata  honom  redogora  for  sitt 

lifs  bedrifter,  och  jag  fann  honom  hemma  hos  sig  i  en 

liten  salong  nagra  trappor  upp  nagonstades  i  narheten 
af  Centralstationen. 

Karl  Petter  Rosen,  sa  hette  den  dode  landsmalaren 

det  borgerliga  lifvet,  berattade  med  stilla  jamnmod  sin 

lefnadssaga: 

—  Jag  foddes  i  Hjalmseryd  i  Jonkopings  lan  den 

12  februari  1855.  SS  gick  jag  igenom  Mariestads  fem- 
klassiga  laroverk  och  tog  studenten  i  Jonkoping  77.  Far 
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min  ville  forstas  att  jag  skulle  bli  prast,  och  jag  forsokte 

mig  verkligen  pa  saken  ett  helt  ar  i  Uppsala.  Men  hade 

jag  sa  last  i  100  ar,  hade  jag  nog  aldrig  blifvit  prast 

and!  Sa  laste  jag  kemi  och  geologi  och  gick  slutligen 

85  och  86  genom  Filipstads  hogskola. 
—  Och  da  var  hr 

Jodde  saledes  inge- 
nior? 

—  Ja,  men  jag 

praktiserade  aldrig. 

Jag  hade  inte  som 
mina  kanirater  nagra 

relationer  vid  grufvor 
och  bruk. 

—  Da  blef  hr 

Jodde  litterator? 
—  Ja;  det  blef 

jag.  1889  var  jag 

riksdagsreferent  i  an- 
dra  kammaren  for 

Aftonbladet.  Pa  som- 

maren  blef  jag  emel- 
lertid  redaktor  for 

Morgonbladet  men 
j6dde.  med    villkor   att  fa 

vara  neutral  bade  i 

tull-  och  religionsfragor.  I  december  1890  saldes  tid- 

ningen  till  Hemlandsvannrtns  bolag,  men  jag  kvarstod 
som  medarbetare  till  sommaren  1893. 

—  Sa  borjade  hr  Jodde  pa  Skansen? 

—  Ja;  jag  borjade  pa  varfesten  1893,  och  sedermera 
har  jag  ju  sa  smaningom  ofvergatt  till  ett  inventarium. 
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Men  jag  har  aldrig  varit  och  blir  troligen  aldrig  fast 

engagerad  pa  Skansen.  Men  det  tycks  vara  en  tyst 
ofverenskommelse  mellan  Hazelius  och  mig,  att  jag  skall 

komma  nar  det  borjar  vSras  och  ga  min  vag  nar  hosten 

faller  pa. 

—  Vintrarne  da? 

—  Da  gor  jag  turneer  i  landsorten,  ibland  for  Skan- 
sens  rakning,  oftast  for  min  egen. 

Vi  tittade  pk  ett  farglagdt  fotografi,  dar  Jodde  med 

dragspelet  under  armen  satt  pa  sin  gamla  sten  och  sma- 
log  for  sig  sjalf  midt  i  solskenet  och  det  grona  lofverket. 

—  Drakten  har  jag  gjort  sa  lik  som  mojligt  en 
smalansk  attingbondes.  Vasten  ar  vafd  for  min  rakning 

af  Jakob  Kulle,  och  halsduken  ar  knuten  som  de  bruka 

nere  i  min  hembygd.  Den  dar  pionen,  som  jag  har  i 

mossan,  ar  heller  intet  fritt  pShitt.  I  min  barndom  bru- 
kade  alltid  karlarne  satta  en  pion  i  mossan  da  de  gingo 

till  kyrkan  om  sondagarne.  Eller  nagon  annan  vacker 
blomma. 

—  Visorna  aro  ju  folkdiktning? 

—  Ja;  sSl  langt  sig  gora  latit.  Ibland  har  jag  for- 
stas  fatt  fila  bort  en  del  och  ibland  battrat  pa.  Nagra 

har  jag  skrifvit  sjalf,  men  dem  tar  jag  inte  till  i  onodan. 
For  resten  var  jag  landsmalare  i  Uppsala,  dar  dessa 

strafvanden  d&  natt  sin  kulmen.  Jag  var  till  och  med 

ordforande  i  Sm&lands  nations  landsmalsforening.  Pa 
den  tiden  hade  vi  afven  de  stora  landsmalsfesterna,  men 

beklagligt  nog  ha  vi  nu  stor  brist  pk  roliga  landsmalare. 
Kanske  det  dock  blir  battre. 

—  Nu  ar  ju  hr  Jodde  mekaniker,  efter  hvad  jag 
hort? 
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—  Ja,  i  manga  ar  har  jag  pa  lediga  stunder  egnat 
mig  at  mekaniken  och  konstruerat  en  typostrator,  en 

aflaggningsmaskin,  som  snart  ar  fardig.  Jag  har  alltid 

tyckt  om  mekaniken. 

En  egendomlig  sysselsattning  for  en  folkvissangare. 

Men  Jodde  dog  innan  han  hunnit  konstruera  sin  maskin 
till  slut. 

Vid  samma  tid 

hemsokte  jag  afven 
fru  Blumenthal,  som 

snallt  och  vanligt  re- 

dogjorde  for  sin  lef- 
nadshistoria: 

Jag  ar  fodd  den 
4  november  1869  i  ' 
ArbrS  socken  i  Hel- 

singland,  dar  min  far 
var  kyrkoherde.  1895 

kom  jag  till  Stock- 
holm och  gick  vid 

tekniska  skolan  ett  par  ] 

ar.  Varfesten  95  upp- 

tradde  jag  forsta  gan-  j 

gen  pS  Skansen. 
DEL8BO8TINTAN.  —  Anledningen  ?  , 

—  Jag  hade  upp- 

tradt  pa  en  bazar  i  Gafle  och  troligen  lyckats,  ty  dok-  i 

tor  Hazelius  skref  till  mig  och  bad  mig  komma  till  ' 
sitt  rike. 

—  Hvadan  namnet  Delsbostintan? 
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—  Jag  har  gatt  och  last  i  Delsbo,  dar  min  svager 
var  prast,  och  for  ofrigt  vistats  dar  mycket.  Visorna 
som  jag  sjunger  aro  akta  folkdiktning  fran  Delsbo  och 
historierna  med  for  ofrigt.  Fast  jag  i  dessa  naturligtvis 
breder  pS  ibland.    Det  ar  ett  stiligt  folk  for  resten. 

Na,  daremot  kunde  jag  ju  ingenting  invanda  med  en 
sadan  praktig  typ  for  ogonen  som  den  glada  stintan. 

W    w  ̂  
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