
sofisk skogsarbetare
>r astronomi-geologi
A sina goda sidor att bo pa landet, men det kan vara tvart om ocksa. Landsbygden
i folket flyttar till tatorterna, sarskilt galler det ju kvinnorna. De kvinnor 1 yngre
lltjamt ftnns kvar pa landet ar inte sa manga. Det blir glesare och glesare mellan
ontorna och tragiskt ar det. Nbjena ar inte heller manga pa landsbygden och dar
; till staderna och tatorterna far man vackert stanna dar man ar och gora vad man
itionen. Visst ar det vackert och visst ar det stilla och lugnt pa landsbygden, men
a, nog sa besvarligt med langa avstand och daliga vagar da vadret vrenskas.
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Vardinge folkdanslag ar ett resultat av den folkblldningskurs, som var anordnad i Vardinge
pa hosten for tva ar sedan. Kursen syftade till att ge kannedom om hembygden saval i forflu-
ten som i narvarande tid. Intresset visade sig vara stort, varfor en hembygdsforening och ett
folkdanslag bildades och sedermera ocksa ett spelmanslag.

Skogsarbetaren Oskar Karlsson
i Liselund, Mellansocknen i Vds-
terljung, dgnar all sin fritid &t
litteratur och hembygdsstudier,
Karlsson ar 58 dr och arbetar
dagligen i skogen da han inte
laser Shakespeare eller dr med

i hemvarnet.

som forsvunnit for artusenden
sedan. *

For cirka 2.000 ar sedan gick
vattnet hogt upp mot landet i
Vasterljung och den bordiga slat-
ten adder om stationen var da
svallande ostersjovagor. Svea-
havet for 8.000 ar sedan har ju
den dag som ar manga kvarlam-
nade reminiscenser i Vasterljung
och Vagnharadstrakterna. Sjon
Sillen och Langsjon i H616 har-
stammar ju fran den tiden lik-
som val ocksa Klemmingen norr
om Gnesta, sager Oskar Karls-
son.

Det finns fyra gamla boplat-
ser i "Mellansocknen". Det ar
Kungsbol, Vacktbol, Bisbol och
Luckbol. Dessa namns harkomst
siar Karlsison om att de mojligen
skall ha haft foljande ursprung:
Kungsbol var den fornamsta bo-
platsen och darfor fick den heta
Kungsbol. Vacktbol torde mb'jli-
gen harledas fran att platsen var
sarskilt vacker. Bisbol betydde
troligen "den basta" boplatsen
(dess forste agare tyckte val sa
i varje fall) och Luckbol ansags
vara en "lycklig boplats".

Manga andra ortsnamn i Vas-
terljung och dess grannprovm-
ser harleder sig fran den nor-
diska gudasagan. Torsaker tor-
de val inte vara svart gissa, att
det har dopts efter Asa-guden
Tor. Ogensjo eller Onsjo som det
nu kallas ligger ocksa i Vaster-
ljung och har givetvis helgats at
allfader Oden. For ovrigt finns
det en gammal attestupa i Vas-
terljung, som formodligen var i
livlig anvandning for halvtannat
artusende sedan.

Broderna Karlsson trivs bra i
sin lilla och nybyggda stuga
Liselund, fast "det ar langt mel-
lan lador och hus", som Dan An-
dersson sjbng. Skall de ut och
slfi, klackarna i taket sa far de
till Trosa pa bio. Annars sitter

Ledare for folkdanslaget blev
lararinnan fru Anne-Margret
Palmer, Molnbo. ovningar holls^
regelbundet en gang i veckan
och aldrar fran 12 till 40—50 ar
var representerade bland delta-
garna. Redan efter ett par ma-
naders traning fick man visa
upp sina fardigheter. Det var
vid valborgsmassofirandet i
Kyrkskolan.

Arrangor var den nybildade
Hembygdsforeningen, som be-
hovde medverkande i program-
met. Folkdanslagets debut blev
lyckad. De fargrika drakterna,
danserna, som aterspeglade ba-
de arbetsliv, folklynne och folk-
humor fran gangen tid, var na-
got nytt for bygden. Ocksa mu-
siken. En hel hop spelman som
lange oftast haft sina felor lig-
gande i ladorna, hade plockat
fram instrumenten for ovning.
Fern spelman bitradde danslaget
vid den forsta uppvisningen.

I ett folkdanslags verksamhet
ingar ocksa den s. k. lekstugan.
Det ar festliga sammankomster,
dit man inbjuder vanner och in-
tresserade. Uppvisning och tra-
ning av enklare danser och folk-
lekar, dar alia, bade ung och
gammal, kan deltaga, star pa
lekstugornas program. Sang,
musik, upplasning forekommer
ocksa vid dessa tillfallen. Sam-
mankomsterna har i Molnbo
med omnejd blivit mycket upp-
skattade.

Gammals julkapital
borta, utan pengar

En gammal dam fran Gnesta-
trakten gar just nu och sorjer
sin forlorade portmonna, som
forsvunnit. Med den forsvann
ocksa den gamla damens jul-
frojd, da hon forvarade alia sina
sparade slantar i portmonnan.
Hon har ingen annan inkomst
an sin folkpension och nar hon t
en dag i forra veckan skulle
aka och julhandla tappade hon
portmonnan med hela sitt kapi-
tal, 140 kr. Hon hade lost bil-
jett pa stationen i Gnesta och
formodligen tappade hon sin
portmonna dar eller pa stations-
planen eller pa perrongen.'

En vecka har nu gatt och an-
nu har portmonnan inte inlam-
nats till polisen och den gamla
bSrjar forlora hoppet om att
kunna gora sina sma inkop till
julhelgen.

Om det ar nagon med hjartat
pa ratta stallet som har funnit
portmonnan kan vederborande
vanda sig till polisen i Gnesta,
tel. 234 eller sanda hittegodset
dit.

de hemma i stugan och laser och
har det lugnt och skont, allt me-
dan tiden knapper ett och annat
varv p& sin oandliga tidmatare.
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Man sokte redan fran forsta
borjan kontakt med danslag i
angransande socknar och inbjod
dem till lekstugorna. Detta led-
de ganska snart till gott sam-
arbete mellan Vardinge och Ga-
singe-Dillnas folkdanslag. Med-
lemmarna i det senare var aldre
i garnet, men ej sa manga, var-
for de var intresserade av sam-
arbete. Vardinge danslag var
angelaget om att fa del av
grannlagets erfarenheter och
kunnighet, ty redan under andra
terminen forlorade vardingela-
get sin ledarinna. Sedan dess
ovar de bada lagen regelbundet
tillsammans under ledning av
herr Sive Karlsson i Gasinge-
Dillnaslaget.

Under det ar som gatt i sarn-
arbetets tecken har de bada la-
gen hunnit med en hel del upp-
visningar, bade pa hemmaplan
vid olika tillstallningar, sasom
hembygdsforeningens, rodakors-
kretsens, forelasningsforenin-
gens m. fl. foreningars fester.
Man har ocksa gastdansat bl. a.
vid 500-arsjubileet i Trosa samt
vid en hembygdsstamma i Ny-
koping.

Ett sarskilt spelmanslag har
som namnts bildats av de bada

lagens spelman och vid olika
tillstallningar har de glatt aho-
rarna med sina latar. Man har
frapperats av en ovanligt klar
och ren ton och ett sardeles gott
exempel aven da latarna fram-
forts i arrangemang med olika
stammor. Spelmannen har pa
sistone konstituerat sig och an-
tagit namnet Daga Spelmans-
lag.

Utom Vardinge och Ga-
singe-Dillnas ar numera ocksa
Frustuna representerat i laget
och namnda socknar tillhor
ur musiksynpunkt enheten
Daga. De fiesta av spelman-
nen later nu ocksa sina felor
horas i Gnesta Musiksallskap.
Det kan namnas att en av
spelama trakterar ett sa
unikt instrument som nyckel-
harpa, en sak som han ar en-
sam om i hela Sormland. Han
gor det ocksa pa ett fortjanst-
fullt satt.

Bade dans- och spelmansla-
gens medlemmar har skaffat
sig vackra folkdrakter och med
sina framtradanden har de med
saval musik som farger starkt
bidragit till att ge fest och
stamning at sammankomsterna.
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Bestaller Ni bast hos

R1CKARD

ERIKSSONS
Bageri & Konditori

MOLNBO TEL. 78

Linoleum-MATT OR
VAXDUKAR — PLASTDUKAR

BORDDUKAR och HANDDUKAR

TACKEN — FILTAR
KUDDAR och MADRASSER

K 1 N D B L A D S
STJARPpIOV

Valkommen till

Rddo Fyrens
Julmarknad, STJABNHOV

Extra stor leksaksavdelning, vackra smycken, uts6kt vackra
damunderklader, nattlinnen, morgonrockar m. m.

Damklanningen ar en utmarkt julklapp. Vi har storlekar upp

till 50. — Herrekiperingsartiklar — Barnklader.
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