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Kill or tens julbock
och sjungande murare .
bemsldjdsmassans basta

Spinna vore eft arbete
dven for stadens folk
Manga nyheter
i hemslojd
till jul

Fru Katarina CeZin fick forsta
pris i sp&nadstavlan.
EN VERKLIG PORSMAK av julen gav
Stockholms lans och stads hemslojdsforenings massa i Bla. Hallen. Massan ar
ju numera en institution scm stockholmarna lart sig ger mycken trevnacl och
nbje. Publiktillstromningen var hela
tiden stor, sa stor att trfcngseln framfor standen sakerligen hindrade manga
eljest koplystna att satta sina intentioner i verket.
Dar fanns de meat fortjusande smS
traskulpturer, Lucior, stjarngossar, er
hel liten serie med figurer illustrerande
sladfard till julottan, julkrubbor och
ljusstakar med bibliska rnotiv. Kring
julgransstandet radde hela eftermiddagen en valdsam trangsel, inte underligt
da dar fanns sota och billiga smasaker.
roda, bla och grona sma hjartan av tra
faglar, massingsblommor. Hemstickade
strumpor och vantar hade ocksa gc<
atgang liksom de manga olika halmprydnadema. Dukade julbord gav manga uppslag. Ett barnkalasbord med sm&
far av halm horde till de prisvardaste.
SA VAR DET SPANADSTAVLING,
underhallning av Sodertorns spelmanslag, sang av Ingemar Billow, Lars Gustav Olsson, sjungande muraren Stodberg, Solveig Hemstrom och Arne Jernberg.
Prisutdelningen forrattades av kronprinsessan.
MT:s hederspris gick till Sigrid Larsson, Tungelsta.

Amru.

Att intresset for hemslojd och
spanad ar livligare an nagonsin fick
man pa sondagen tillfalle att konstaterna i Bla ballen, dar Stockholms lans och stads hemslojdsf or en ing hade sin arliga stora spanadstavlan och julmassa.
Det nybildade spelmanslaget fran S6dertorn spelade gamla latar, och flicker
i glada sockendrakter trampade takten.
De tavlande marscherade ut ur hallen
med spinnrockarna pa axlarna, och Mattis Horlen svavade i taten som en ba'ttre
julangel.
— Att spinna vore verkligen ett arbete for stadernas folk, konstaterar hon
energiskt, en spinnrock tar ju sa liten
plats och tank sa rogivande det vore
for storstadens kvinnor om de satte sig
och spann en bit och mediterade. Och
tank vilken trevnad som skulle sprida
sig ikring dem!
Hallen vimlade av folk, sa det var
nastan omojligt att upptacka skymten
av ett stand iangs vaggi^na. Men man
lyckades sa smaningom uppfatta att dpi
fanns en slojdgata dar tre generationer satt och gjorde kladkorg»»r. En
giammal gubbe knapade till faglar, och
en annan band fisknat. Kulorten var
naturligtvis med och spred trevnad
omkring sig som alltid och fliitade
halmbockar.

Kronprinsessan overlamnar forsta pris i
spdnadslavlan till fru Katarina Selin.
Jul i Sodertorn.
Manga nyheter hade ma'ssan att bjuda pa i ar — man kan nastan inte begripa att alia hemslojdare kan hitta pa
sa mycket varje ar. Dar fanns vackra
julkrubbor och klockstaplar och sladar
med hastar, trevligt dukade julkaffebord
och uppslag till julgransplundringar,
vackra bord med rbda lopare och trevliga
halmsaker Hur en jul i Sodertorn ska 11
firas med fastmansstake och annat originellt fick man ocksa se, liksom grot serverad i sportstuga, och enkelt rustikt
dukat, med rutiga linnetabletter. Och sa
var det forstas hela det langa stand et
med julprydnader av alia slag i massing,
tra, keramik och papper.
Till underhallningen bidrog muraren
Nils Stbdberg med sin sang, sa var det
musik och folkdansuppvisning. Kronprinsessan fordelade prisen, och de
framsta pristagarna i spanadstavlingen
blev:
1) Katarina Selin, 6sterhaninge, 2)
Mary Vallenborg, Stockholm, 3) Brita
Lundell, Osthammar, 4) Magdalena Lundvik, Stockholm, 5) Gunborg Bergstrom
Hokhuvud, 6) Ingegera Pettersson, Hemfosa, 7) Ada Cederlund, Vendelsb, 8) Sigrid Karlsson, Svartsjo, 9) Margit Pettersson, Knutby, och 10) Astrid Larsson, Soderbykarl.

