ligen 1 de medeltida kyrkomålningarna, där änglar spelar på
stråklutor och stråkfiddlor med
de speciella tangenterna vid sidan av halsen, vars uppstående
stift avkortar strängarna. Instrumentet fanns även i medeltidens Tyskland, och mycket tyder på att det i sin första utformning är en kontinental uppfinning.
Den speciella typ som allsedan
1600-talet förekommer i Sverige
är emellertid helt och hållet begränsad till vårt land. Sedan 150

På måndag fyller en känd Sparreholmsbo, spelmannen och hembygdsvårdaren Uno Carlsson 70
år.
Redan i sjuårsåldern kom Uno
Carlsson med föräldrarna från födelsebygden Edebo i Roslagen till
Ekeby i Halla. Efter avslutade
skolstudier, bl. a. vid Åsa folkhögskola, kom han som ung till SKF
i Katrineholm som förrådsbokhållare. Men lantbruket, som han
var uppvuxen vid, drog honom
snart tillbaka till jordenäringen.
Han har brukat flera gårdar i
Gryt och Hyltinge: Kallkärr och
Brunnsäter i Gryt, samt Tuna,
Koveta och Dambro i Hyltinge.
För lantbrukaren Uno Carlsson
har det stått som det viktigaste,
att få fram en fin kreatursbesättning, och det har han lyckats
hundraprocentigt med.
Till de allmänna uppdrag han

många av de mera framstående
spelmännen har varit vallonsmeder.
I en undersökning av nyckelharpan var en av de viktigaste
frågorna hur mycket av äldre nyckelharpospel, som fanns kvar 1
de tidigare så rika "nyckelharpobygderna". Kunde man med hjälp
av bandspelare registrera äldre
spelsätt och repertoar? För att
lösa denna f r å g a var det nödvändigt att göra vittomfattande resor och efterforskningar.
Det visade sig att resultatet var

beklätt hör kassörskap i R L F 1
femton år, ordförande i hälso-,
vårdsnämnden i f y r a år, inkvarteringsledare inom civilförsvaret.
Han är också medlem av h ä s t u t
tagningsnämnden och ombud för
länets brandstodsbolag.
Det var en sida av jubilaren,
men en annan finns och det är
spelmannen och hembygdsvårdaren. Sedan många år är han medlem av Södermanlands spelmansförbund och en verksam ordf. i
Halmabygdens spelmanslag. Det
är inte många hembygdsfester
trakterna där Uno Carlsson Inte
varit med i spelmanslåtarna. Kanske är det hans lyckligaste stunder, när han f å r lägga fiolen, som
han började spela redan som tolvåring, under hakan.

FOLKET
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Södermanlands d a g kommer i år att anordnas på
Skansen i Stockholm
med
Spelmansförbundet och tidningen Folket som arrangörer. I arrangemangen ingår
stor spelmansstämma samt ett
bröllop i Seglora kyrka helt
enligt
gamla
sörmländska
sedvänjor. Vilket brudparet
blir är ännu inte klart men
varje i Sörmland bosatt par
som ämnar gifta sig i år kan
skicka in anmälan. En jury avgör sedan vilka det blir som
får knäböja framför altaret i

den bek
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