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Final på Hembygdens år 
På söndagen var det 

"grand finale" för hem-
bygdsrörelsen då hem-
bygdsdagen firades på 
Skansen. Uppskattnings-
vis 40 000 människor hade 
mött upp för att se på olika 
gamla hantverk, lyssna till 
folkmusik eller träffa me-
ningsfränder från de sam-
manlagt 25 hembygdsför-
bunden i Sverige. Åtskilli-
ga tusen hade också sam-
lats vid Solliden på sön-
dagseftermiddagen för att 
se på när den budkavle som 
vandrat genom hembygds-
föreningarna överlämnas 
till Kung Carl Gustaf. 

1984 har av hembygdsrörel-
sen utropats till hembygdens år, 
ett år då denna folkrörelse med 
cirka en halv miljon medlemmar 
ska profilera sig och värva upp 
unga krafter . Hembygdens dag 
som på söndagen firades på 
Skansen utgör kulmen på detta 
a r rangemang som går under 
devisen "hembygd ger trygg-
het", med detta vill man påpeka 
hur viktigt det är att ha en rot i 
den moderna tillvaron, som en 
av högtidstalarna uttryckte det. 

Omkring 2 000 av de som den-
na dag besökte Skansen var på 
ett eller annat sätt engagerade i 
de olika aktiviteter som bjöds. s .•• ; _ J . 

också kommit till Skansen. Någ-
ra kom båtledes med det gamla 
ångfartyget Agnatyr som denna 
dag gick från Norsborg i Bot-
kyrka till Allmänna gränd på 
Djurgården. Ombord fanns den 
budkavle som alltsedan i våras 
har vandrat mellan hembygds-
föreningarna i Sörmland. Den 
föreningen som sist hade att vid-
arebefodra budkavlen var den 
nybildade Sillviks hembygds-

Väl uppe på Skansen sam-
lades Sörmlänningarna kring 
Statarlängan som ursprungli-
gen är från Berga säteri i Åkers 
socken. Utanför den nära 200 år 
gamla byggnaden fanns det fle-
ra stånd uppsatta. Vid ett av 
stånden sålde Mellösa hem-
bygdsförening kopior i olika 
storlekar av det så kallade Mel-
lösahjulet, som anses vara från 
omkring 400 e.kr. Hjulet hit-
1- j 1 nio J TTl^nmn ..tonfnr Wäl-

som dansmusik från sekelskiftet 
med enradigt handklaver. 

• Slog rep 
Ett stenkast från statarlängan 

fanns Svärta hembygdsförening 
som drog många intresserade 
till sin uppvisning i hur man i 
gamla tider slog rep. Kardning 
och spinning av ull visades av 
Dagmar Larsson från Hällberga 
utanför Eskilstuna som var ik-
lärlrl »n häradsdräkt. den så kal-

föreningar har under senare år 
komponerat egna dräkter, det 
gäller till exempel Trosa-Vagn-
härad på 1930-talet och Björn-
lunda, så sent som 1978. 

• miljonär på 
gärdesgårds-
täppning 
Österåker representerades 

förutom folkdräkter även av en 
trio från Hembygdsföreningen 
vilka visade gärdesgårdstäpp-

Maj-Lis Johansson och Maj Eriksson från Mellösa hembygdsför-
ening tillverkar och säljer souvenirer med det 1 500 år gamla 
Mellösa-hjulet på. Det kan fås som smycke, ljusstake eller varför 

inte som pepparkaka. 

Vid statarlängan på Skansen höll Sörmlänningarna till och bjöd 
på låtar från Björnlunda med Christina Frohm och Marianne 

Skagerlind-Furå. 



sen. Här reste sig snart en gär-
desgård bestående av enstörar, 
liggande gärdsel av gran samt 
vidjor av gran som används till 
att surra hela konstruktionen. 

— De här borde du kunna bli 
miljonär på, tyckte en medelål-
ders dam när hon såg Tor Zet-
terberg från Österåker i aktion. 
Några planer på någon verk-
samhet i den skalan har dock in-
te Tor Zetterberg och hans kol-
leger. Man nöjer sig med att i 
hembygdsföreningens regi lära 
ut sina kunskaper till intressera-

1 de. * 
Avrundningen på hembygds-

dagen blev pampig. Åtskilliga 
tusen hade samlats vid Solliden 
för att få höra högtidstal av 
Hembygdsförbundets ord-
förande Ivan Svanström, höra 
folkmusik, se på dräktparaden 
med alla 465 dräkterna från hela 
landet, lyssna till Bo Setterlind 
som läste dikter, höra Birgit 
Nilsson sjunga samt vara med 
om överlämnandet av hem-
bygdsförbundets budkavle till 
Kungen. 

Även om trängseln på slutet 
var omfattande så var det inga 
vassa armbågar bland hem-
bygdsrörelsen folk i olika åldrar 
och trots att solen hade svårt att 
tränga igenom så lyste det om 
många ansikten, inte minst av 
tillförsikt inför framtiden. Att 
knyta nya unga krafter till hem-
bygdens sak är nämligen ett av 
målen under hembygdens år 
som man nu hoppas på att kun-
ia förverkliga. 
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nalet finns på historiska museet. 
Hembygdsförening har tagit 
som sitt märke att tillverka olika 
slags souvenirer av hjulet. Där 
fanns örhängen i silver, ljussta-
kar och även pepparkakor 
föreställandes hjulet, en kaka 
som landshövdingen i Söder-
manlands län Bengt Gustavsson 
passade på att avnjuta. Utanför 
statarlängan var det hela dagen 
musikunderhållning i Söder-
manlands Spelmansförbunds-
regi. Det bjöds såväl mera tra-
ditionell folkmusik till enbart fiol 

Överhuvudtaget var det gott 
om folk iklädda olika slags folk 
och bygdedräkter denna dag. 
Sörmland representerades med 
tre genuina folkdräkter. Det vill 
säga sådana dräkter som i gång-
na tider används såväl till var-
dag som högtid. De tre Sörm-
ländska dräkterna är Sorundas, 
från 1700-talet, Vingåkers från 
1600-talet samt Österåkers från 
1600-talet. De trakter som har 
dessa typer av dräkter är de där 
det varit gott om självägande 
bönder. Men flera hembygds-


