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Lin och nyckelharpa 
på hembygdsdagen 

Det handlade mycket om kulturhistoria då Flens Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan 
bjöd in till sin traditionella dag i Thuleparken iFlen. Ett nytt inslag var att se hur det går till för att få fram garn 
av lin. Ett arbete som cirkeln jobbat med från linfrö till den färdiga produkten. 

Söndagens nyckelharps-
stämma med Hembygds-
och hantverksdag i Thule-
parken har en trogen och 
ganska vältalig publik. Be-
sökarna fick många tilfällen 
att framförallt blicka bakåt 
på hur olika hantverk ut-
fördes för ett antal år sedan. 

Ett nytt inslag i denna tra-
ditionella dag, som Vuxen-
skolan tillsammans med 
Flens Hembygdsförening 
ansvarar för, var linbered-
ningen. För dryga året se-
dan startade en cirkel med 
linet som ämne. De sådde 
linet och har låtit det rotats. 
Nu något år senare så kan 
de genom att bråka, Skäkta 
och häckla få fram de trådar 
som sedan används för att 
väva till exempel dukar. Ett 
stort arbete låg bakom de 
färdiga dukar som gjordes 
förr, det visade gruppen i 
Thuleparken där man fick 
en liten inblick i arbetet att 
få fram lingarn. 

Från Vuxenskolans olika cirk-
lar visades många olika han-
tverk. Där gjordes vantar av 
fårskinn, korgar flätades, pors-
lin målades m.m. 

Det blev också både under-
hållning i form av dans och mu-
sik. En nyckelharpsstämma 
med 20-talet spelmänn fanns på 
plats. Spelmän från hela länet. 
Ledaren Ingemar Skoglund, 
Södertälje berättar. 

- Det här är ju egentligen en 
ganska smal del i den musik-
aliska världen. Men vad gäller 
Sörmland så finns ett ganska 
stort intresse just i Flen och 
Katrineholm. 

Företrädesvis blev det sörm-
ländska musikstycken som spe-
lades men också förstås från 
nyckelharpans hemlandskap, 
Uppland. 

• Folkdanslaget 
bjöd upp 
Ett internationellt inslag blev 

det när Ingemar Skoglund lyc-
kades locka två holländska ung-

Par lurade 
åldring 

Ett fult och gammalt knep 
gjorde att en äldre Flensbo 
lurades av en del av sina be-
sparingar, 3 600 kronor, och 
en guldring med svart sten. 

Det ringde på i mannens lä-
genhet på Norra Kungsgatan i 

domar att ta med sig sina durs-
pel från bilen på parkeringen 
och spela några låtar. De brukar 
semestra i Sverige och pratar 
också svenska riktigt bra. När 
de spelar i Sverige så blir det 
mest holländsk musik medan de 
i det egna hemlandet gärna spe-
lar svenskt. 

Flens Folkdanslag och deras 
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ungdomsdanslag hjälptes åt att 
svara för en programpunkt un-
der söndagseftermiddagen. 

Men de såg också till att de fick 
hjälp av publiken. I deras andra 
nummer gick de helt enkelt ut 
bland publiken och bjöd upp till 
en squardans. Efter bara lite 
övertalning blev det en välfylld 
ring där många fick prova något 

helt nytt för deras del. 
Det blev en söndagseftermid-

dag med ett ganska brett utbud 
som Hembygdsföreningen och 
Studieförbundet Vuxenskolan 
bjöd på. Till skilnad mot föra 
året så bjöd arrangörerna också 
på solsken och värme vilket på 
något vis fullbordade efter-
middagen. Text och bild: 

Leif Jonsson 


