
Med hjärtliga gratulationer 

En kostymparad med text vid Upplands fornminnesförenings rno-årsfest 

Av ALF HENRIKSON 

I. 

Vi ka n hälsa från Sigge Fridolfsson. 

J aha, Oden och Frej ka n vi hälsa ifrå n. 
De förklarar sig vara av samma me ning 

som U pplands fornminnesförening. 
Torgny Lagman och Erik Segers;ill 
ber ock att få h;iJsa så hFirtligt i kv;ill. 
Vi har vidare :iran att förespråka 
såv;iJ Disa som Ottar Vendelkråka . 
Men dem ska vi in te bli slttende vid 
ty vi sj:ilva hör hemma i kristen tid. 

Föreninge ns lov ska vi be att få sjunga 

ifr;°in Basatömir och Lambatunga. 

Lagman Birger och Sankta Birgitta förstås 
fram för sin lyckönskan genom oss. 
O ch n;ir hii1·mecl vi talat t ill pu nkt i vå r knittel 
är medeltide n e tt slutat kapitel. 

(Sorti) 

] I. 

Vi kan h;iJsa fr;°111 1500-talet. 

Men vi står ti ll en början i vale t och kvalet. 
Ska vi h;ilsa frå n Gustaf Vasa, vafalls? 

H a n brydde sig inte om fornminnen alls. 
En särdeles hiinsynslös framfart bedrev han. 
Men krö nt och begravd i Uppsala b lev han. 

H :ir ligger ha n iin u ti Uppland för gott. 

För övrigt så b yggde han Uppsala slott. 
Det kan sjiilvt föra fram sina hälsningar till oss! 
lVIå väggarna säga vad väggarna vi ll oss! 



De deltagande i •Seklernas pa rad • . 
JOd\n vänster: 
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1400-tal (H elen J ohansson, Gunnar Joh ansson); 1500-ta l (1\i[argareta J ennische, 
Karl -Georg Eriksson); i6oo-tal (G unill a Johansson, Ingemar Leijon); i700-tal 
(Boel Nyberg, Karl -Magn us Hedefalk); 1800-tal (Margareta Holm gren, U lf 
Hallin); igoo-ta l (Ulla Leijon , Per-Yngve Joh ansson). 
Samtliga är med lem mar av Philochoros (U ppsa la Studenters Folkdansför 
ening). Dansleclare: Bo Pcterzon. 

De bör eka av bröllop och Sturemorcl, 

papistiska m~iswr och lutherska ord . 

De bör kunna ge gen lju d av Uppsala möte 

och all t buller och Mrng, som d et bar i sitt sköte. 

De kan välönska själva, så slipper vi. -

Nu ä r 1500-talet [örbi . 

(Sorti) 

lll. 

Vi kan häha så gott frå n barocken vi 

när drottning Kristina tog sit t parti. 

0 märkliga tid när varenda lant is 
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grävde diken i Manhem eller Atlantis! 
Vilket lysande släkte som anförtrotts 

våra gustavianska arvegods! 
Som hjältar frå n Ilion slogs de hirde 
och alla beväringar visste sitt värde. 
Vilka präktiga stordåd vid Volga och Don 
som utförts av skyter från Fyrisån! 

Då var inte historieskrivarna snåla 
på ära åt Knivsta och östervåla. 

Det var fattigt och knackigt på Uppsala öd 
men på Bacchus och Mars gick det ingen nöd. 

0 vad storvulet, ståtligt, spritt språngande galet! -
Härmed avtågar 1600-talet. 

(Sorti) 

IV. 

Vi ska hälsa frå n rococon så gott 
och från trädgårn som hörde till Uppsala slott. 

Vi ska hälsa från grannskapets lantegendomar 
där det nämligen även florerar och blommar. 

Särskilt hälsar professor Linne så klart 
änskönt han är smålänning blott och bart. 
Dock älskar han Upplands :ingar och hagar 
som förvandlats till granskog i våra dagar. 
Vi ska hälsa från åldriga byar som sprängts, 
från k:illor som sinat och sjöar som sänkts, 
från järnbruk som somnat när åren blev sena 
och från åar och fjärdar som en gång var rena. 
Vi ska h:ilsa från Brauner på Ultuna gård 
fast han inte var mycket för fornminnesvård . 
Ljusa paradis, när skall du återvända? -
Så är 1700-talet till ända. 

(Sorti) 

V. 
Romantikens hjärtliga gratulationer 
är det vi som framför i vördsamma toner. 

Det är Geijers och Atterboms hälsning vi bär 
och magisterns och gluntens och allt det där . 
Kommunallagar kom oss till de l omsider 
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och järnvägen medförde nya tider 
och folkskolan spred över landet sitt ljus 

och Uppsala fylldes av stora hus. 
Ja, i grunden förändrades mångahanda 
men historisk var likafu llt seklets anda 
och fornminnen såg det med aktning på, 
varför denna förening såg dagen då . 
Vi ska hälsa så gott medan vi är i tagen 
från det året då denna förening såg dagen. 
Mottag alltså en liten romantisk ros! -
Så går 1800-talet sin kos. 
(Sorti) 

VI. 

Nittonhundratalet är inne. 
För historia saknar det merendels sinne. 
För det gångna står grävskopan tämligen kall. 
Vi får varmt gratulera i alla fall. 
Ingalunda har åren gett spatt och förbening 
åt Upplands fornminnesförening. 

Kom i4-15-16-17-1800-tal! 
Nu är det vi som samlar oss till hundraårsfinal ! 

(Alla de föregående paren in, samtidigt och snabbast möjligt) 

VII. 

(Unison fin al) 
Minnet varar fast åren skrider. 
Det blir flera sekler än vi vad det lider. 
Det blir nya slags dösar och pyramider. 
Det blir fler jubileer att fira omsider. 
Vi kan hälsa så mycke från alla tider! 
(Reverens. Sedan sorti) 
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