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Mandagen den 11 augusti 1997 SN

Bygdespel
om ett
markligt
kvinnoode
GASINGE-DILLNAS: Hem-
bygdsforeningens 50-arsfi-
rande vid Ulleui hembygds-
gard pa Ib'rdagen lockade en
stor skara besokare. Backar-
na och de skuggiga glantor-
na frarnfor den delvis nya lo-
gen var fylld avmanniskor
och picknickorgar.

Manga vantade ocksa med
spanning pa bygdespelet om
ett markligt kvinnoode som
hortill bygdens histona.

50-arsfirandet inleddes med
musik av Bygdens Blandning.
Hembygdsforeningens ordfo-
rande Stig Dillstrom gav en in-
gaende beskrivning av hur till-
byggnaden av logen har gatt till
och forklarade den for invigd.

Sive Karlsson, tidigare ordfii-
rande under 22 ar, gav en histo-
risk aterblick och en resume av
de gangna 50 aren inom hem-
b y gd sfor eningen.

Tal och gratulationer
Det blev manga tal och gratula-
tioner fran hembygdsforening-
arna i Bjornlunda, Gryt och
Frustuna samt Sodermanlands
Hembygdsforbund och Dillnas
kyrkliga syforening.

Ordforanden i Gnesta Guide-
sail skap, Kerstin Landin, "over-
lamnade" som gava bygdespe-
let "Maria, Maria" dagen till
ara.

Berattelsen bygger pa en
marklig handelse i Dillnas un-
der senare deJen av 1700-taJet.
For manus star Bengt Landin.

Soldatdottern Maria Lijf fran
Lijfstorpet i Liffsinge fflddes
1750 och har under sina unga ar

hor rykten orn att ban skulle
stupat. Hon flyttar hem till for-
aldrarna med sina barn.

De aldriga foraldrarna har
borjat bruka torpet Solbacken
uppe pS Hedlandet i Dillnas.
Dar har drangen Erik Jansson
Wetterblad fran Dillnasby
hjalpt dem att bryta mark. Ma-
ria fattar tycke for Erik och ef-
tersnm hon ar forvissad om att
Johan Danie) har stupat i fram-
mande land, sa gifter hon sig
med honom.

Entigt lagen hade en soldat-
hustru, som inte hort av sin
man pa fyra ar, ratt att gora sa.

Atervande efter 21 ar
Dom om alias forvaning nar Jr>-
han Daniel atervander efter 21
ars bortovaro! Hans hemkomst
ledde till manga bekymmer, in-
te minst for kyrkans folk. En
losning kom man dock fram till,
Maria tog tillbaka sin forste
man.

Hon levde i manga ar till. Inte
forran 1837 gick hon ur tiden,
86 ar gammal. Idag finns en
slaktforening som intresserar
sig for slakterna Lijf- Vougt
oden.

Ett 30-tal personer ar engage-
rade i bygdespelet. Eftersom
spelet spanner over en lang
tidsperiod delar Jenny Karls-
son och Benita Ekberg pa rol-
len som Maria. Johan Daniel
spelas av Fredrik Gustavsson
och Bjorn Kvarnmalm har rol-
len som den senare maken Erik.

Anmoder pa farfars sida
Siv Malnistrom, Gnesta, foljer
spelet med ett alldeles sarskilt
intresse.
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\iti~ttaaarr-u'. • ,-
far som ung kvinna plats pa
Tumba pappersbruk, Aret ar da
1773.

Har traffar hon pappersarbe-
taren Johan Daniel Vougt och
de gifter sig. De flyttar sa sma-
ningom till pappersbruket peri-
oden i Nykflping och senare till
bruketiHarg,

Tog varvning
Men Johan Daniel trottnar pa
vardagsslitet och tar varvning

soldat, Han for sv inner ur
let och hors inte av. Maria

Har gifter sig Maria och Johan Daniel.
Folo. KERSTIN EKDAHL

fars sida.
Siv har slakforskat och har

haft stor hjalp av framlidne
Bjorn Dillen.

- Marias bror Erik kom till en
prastgard i Sormland dar nan
arbetade som drang. Han un-
dervisades av prasten och blev
sa smaningom sjalv prast. Han
tog sig sedan namnet Dillen ef-
ter hemsocknen Dillnas, berat-
tar hon.

Kerstin Ekdahl
0158-10206

Pub/iken njto for fulit i
maria.Maria" ^> -•—

KUBAFESTWAL SLUT. Med
sang, musik och fyrverkeri-
er avslutades en nio dagar
lang ungdomsfestival pti
Kuba. Landets ledare Fidel
Castro vinkade till de om-
kring 12 300 deltagarna fran
132 lander som samlats pa
ett stadion i Havanna. Trots
uppmaningar fran folkmas-
san hiill ban dock inget tal.
Castro, som snart fyller 71
har inte talat offentligt se
dan april. (TT-Reuter)

UPPVAKTNING
UNDANBEDES

Forfattaren William
Burroughs dod

Vigselannonsen
Sodermanlands

1997 1/2. Med julgran p&
target och glittergirlanger
pa balkongerna har lilla
Berchules i Sierra Nevada
firat "arets hogtid" i helgen.
Den lilla spanska bergsbyn
forlagger namligen nyars-
natten till mitt i sommaren.
Det borjade for tre ar se-
dan, da hyborna harsknat
till over ett elavbrott som
omintetgjort deras riktiga
nyarsfest. Eftersom strom-
men gar mycket oftare p&
vintern an pa sommaren,
beslot ortsborna samfallt
att skruva arshogtiden ett
halvt varv. Evenemanget -
med klockringning och
vindruvnr och hela baletten
- drar manga besokare uti-
frSn. (TT-DPA)


