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Känd sparreholmsbo 
70 år 

På måndag fyller förre lant-
brukaren Uno Carlsson, Skarv-
näsvägen 19 1 Spairreholm, 70 år. 

Han är född vid 
Lundås säteri, 
Edebo, Häverö-
dal, flyttade vid 
sekelskiftet til! 
Halla och kom 
Ull Rettna 1912. 
Till Gryt kom 
han 1920. Två år 
senare Ingick 
han äktenskap 

och flyttade då till St. Brunsäter, 
som han arrenderade 1 fyra år. 
Från 1928 och fem år framåt ar-
renderade han Tuna 1 Hyltinge, 
var sedan vid Kåvesta giård i 12 
år för att sedan överta Dambro 
gård, rom han brukade i 15 år. 
Han har hela sitt liv ägnat sig 
åt jordbruket med undantag av 
åren 1917—19, då han var för-
rådsbokhållare vid SKF 1 Katri-
neholm. 

— Längtan till jorden blev dock 
för stark för mig, säger hr Carls-
son. 

Jubilaren genomgick Asa folk-
högskola 1910—11. Han har varit 
aktiv på många fronter inom 
Sparreholm. I hälsovårdsnämnden 
var han ordförande i fyra år. I 
hästuttagningsnämnden satt han 
i 22 år, varav 12 som ordförande. 
Han var Inkvarteringsledare i 
kommunen till han blev 65 år 
gammal. 

Inom jordbrukets organisatio-
ner har han också verkat. Han 
var ordförande och kassör i Hyl-
tinge-nalma kontrollföreningen 
under nio år fram till dess för-
eningen gick upp i Hushållnings-
sällskapet. Kassörssysslan i RLF 

. hade han i 15 år, och 1 lika mån-
ga år var han ombud till länsför-
bundsstämmorna. 

I dag är Uno Carlsson mest 
känd för sina främsta hobbies. 
Det är felan och Hyltinge hem-
bygdsförening. Den förstnämnda 
har under åren/s lopp berett ho-
nom själv och åhörarna mycken 
glädje, och han tillhör bl. a. Mal-
mabygdens spelmanslag, vars ord-
förande han är. Han är självfal-
let också medlem 1 Sörmlands 
spelmansförbund. Hyltinge hem-
bygdsförening har han tillhört 
f rån starten och är med i dess 
•styrelse. Tillkomsten av Hyltinge 
hembygdsgård är en sak som Uno 
Carlsson ivrigt arbetat för. 


