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Intre&erat arbete for att dter*
finna gamla bygdedrakter.

fr&n Dagens Nyheters Korrfspondent.
NYKSPING, tisdag.

Sist av alia vara landskap har aven
Soderinanland uujnera tratt in i ett
verksamt hemslojdsart/ete. Forst i
februari i fjol bildades Sodermanlands
lans hemslojdsforening pa .ett mSte i
Flen, och narmaste tiden dar$£ter upp-
togs ju av de forberedande arbetena,
som rackte en god del av aret. Det
direkta arbetet koni knappast i gang
fb'rr'in framemot jul. Men^, <J§- gjordes
en effektfull premiar genom en ut-
stallning i Nykoping, vilken i stort aa-
tal samlade bade skadelystna och ko-
pare. Sedermera ha hallits ytterligarfr
tv» utfctallniagar, namligen .en i Eskil§'«.
tuna, Sven den i december 192,4, s?>
en nu i host i Strangnas, den .sist-U
namnda eynnerligen represeatativ oeti
sevard och i fraga om publiktillstronj-
ningen en fulls tan dig framgang. Uu--.
de? arets lopp ha under sakkunni? 'W
ning vavkurser hallits pa flera
platser i lanet under livlig anslutniK '

Foreningens medlemsantal ar f. n. I
omkfiag 1,100. Att foreningen || j
snabbt vunnit ett sa allmant hitresse J
torde till god del fS tillskrivas den!
energisfca fb'restandarmnan for for-'1

eningens hemslo'jdsmagasin i Nykoping,
froken Alma Andersson, vars organi-
satiousformaga och gedigna kunskaper
i deesa stycken resulterat i det snabbat
och pitagliga resultatet.

Foreningen har ocksa for detta for-
saljningsmagasin bade omfattande och
goda forbindelser i lanets olika delar.
For dess rakning arbeta f. n. ett 60-
tal vav^rskor och dessutoni nagot 15-
tal &4iiokare, sineder och andra hero-

>16jdare. Folket i bygderna har ocks&
funnit det fordelaktigt att till forsalj-
niugsmagasinet inliimua sina hem-
sl^jdsalster, matter, tyger, garn och
annat, och omsattningen har^ varit god.

JJfq till jul har forsaljuingsmgasHbet va-
rit overlupet med kunder, odi 'affa-
rerna ha gatt fortraffligt.
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En beaktansvard insats i heuisrdjds- |
forftningens arbete iiro forfeoken att ater
fa fram de garala vaclira sockendrak-

f torjia. Petta ar emellertid ?% tids-
odande och svart ran*. Hittills har
frSkeu Andersaon, som persbuligen
mist taga denna uppgift om hand, Iyer
kats/'genom monster och beskrivningar
alldeles komplett rekonstr^era den
ganila Flodadrakteu, saval sommar-
som vinterdrakten. Sommardrakten
bestar av en vit, randig kjol, ett kom-
bl&tt forklade och livstycke av blom-
migt siden samt vit troja. Huvuddu-
ken ar av samma tyg, broderadt 7 a
8 farger. Till hb'gtidsdrakten anyan-
des ett "stycke" och mossa.

Meningeu ar nu a'tt fortsa,tta detta
fottkniiigs- och rekonstruktionsafbete

*a snjaningom lanet runt. Det kan en*
clast ske genom personliga besok i etu*
gorna och "manga ganger" ~^ sager
froken Andersson — "far man form-
ligen lov att dra fram va-d man vill
ha reda pa". Att intresset fior dessa
hemhygdsdrakter ar stort ar emellertid
patagligt, och manga bes'tallningar ha
redan gjorts hos hemslojdsmagasinet.

En god och viktig hjalp har hem-
slojdsforeningen i de stora godsen och
g&rdarna, dar det varit lattare att be-
vara hemslojdsjntresset.

De ^5mla sormf^ndska'Spelmansla-
tarna skola upptecknas. I Soder-
manland.? epelmansforbunds uppepel-
ningS'Stamma pa lordagen och so'nda-
gen i Nykoping och Oxelosund del-
togo nio spelman, namligen AnderR
Andereson, Lastringe (75 ar), Alb.
Boetrom, Valla (72 ar), A. F. Berg-
strom, Tystberga (72 ar), J. E. Lilja,
Nykoping, Hj. Bjorklund, Oxelosund,
Gnnnar Sjogren, Stockholm, Ivar
Hultqvist, Norrkoping, folkfikollara-
re G. Wetter, Katrineholm, och hand-
landen Seth Carlsson, Strangejo.
Trots att flera andra tillstallningar
voro anordnade samtidigt — bl. a
gluntafton av hrr Chambert fran Ka
trineholm och Kohler — hade stam
man i Nykoping lockat 250 personer.
I Oxelosund narvoro 230. Ahb'rar-
na appladerade livligt de olika epel-
mannen.

I Oxelosund holls ett eammantra-
de med de narvarande epelmannen.
Som bekant planerar spelmansfor-
bundet uppliiggande av ett arkiv over
gamla sormlandska latar. Det be-
slote nu att kalla den kande uppteck-
naren av dylika latar, Ola Anders-
son fran Alms i 'Skane, att narvara
vid den spelmanstavlan, som niista
sommar kommer att hallas, troligen
i Nykoping. Han ekulle da uppteck-
na de 4^tar, som foredrogos av spel-
man, vilka icke sjiilva hade dem npp-
tecknade eller voro i stand att fijalva
uppteckna dem. De spelman, eom sa
kunna, skola vSJalva uppteckna latar-
na och insanda dem till arldvet, vil-
ket flkall ordnas av hrr Wetter och
Seth €arlsson. Upploees arkivet,
skall det 6verlamna« till lanemuiBeet
i Nykoping.

80-arig Irof janare pa Skansen^

1 g5r fytlde den valkiinde Sknnsenspelraan-
nen Jonas Skoglund 80 ar, ocb for lnt«

si liinge sedan kunde ban fira 30-arsdagen
av sitt intriide p& Skansen.

Jonas Skoglund ar fodd i Jiirvso s:n i
Hiilsingland och ar diirfor ursprungligen
halsingo, fast bans harndoms- och ung-
domstid framlevts i Tierp i Uppland. Ti-
digt borjade ban, att pa de gamla upplands-
brukens midsommardanser, gnida sin kara
nyckelharpa, vilken ocksS foljt honom i alia
ar som en trogen van och hjiilpare. Skog-

| lund bar ejalv tillverkat den nyckelharpa
ban spelar pA dUruppe i Sknnsens smS stu-
gor. Han eager, nu infor (Jet stundande
kqnugamotet:
' — Manga monarker har jag spelat for,

, Mde fran Ryssland, Tyekland, England och
*Itaiien, och jag kati ej exakt siiga, men
;nog bar jag- spelat for ett femtiotal kung-
llfejbeter eller furstar, som under de 30
aren jag varit pa Skansen velat se svensk

^\3e gamla ffotjanarna^pa ^StEKFvn silver- i
medalj, vilket^gladia^ honota mycket.

Den som besokt Skansen, minus bast av
f allt daruppe den gamle statlige nyckelbarp-

spelaren. Hans statliga fornama utseende i
fetStamer'ial Sverens med bans inrc person, j
iStilla ocbjJjQgn i sitt, vary har ban vandrat
genom langa, ocb manga ganger modosam-
ma ar« och vunnit allmanhetens sympati.
Han Mr* ocksa matjga vSnner som i dag
sanda how$m en hjartlig halsning och vi
alia, som lyssnat till bans nyckelharpa en!
vacker varkvall i Balderslunden eller en '
vlnterafton i Hoganloftssal, vi instiimma j
och Snska honom Unnu manga ars somrar |
och vintrar pa sitt Kara Skansen.

E. G—r.


