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Reumatiker höll auktion 

Gamla traditioner hålls 
vid liv på julmarknaden 

Slagans dån hördes in-
ifrån logen. 

Berndt Hultman stod vid 
vevgrammofonen och glad-
des denna gång över en do-
nation av gamla stift. 

Inga—Lill Brännman och 
Olga Hultman gräddade go-
rån. 

Inom Flens hembygdsför-
ening ändrar man inte på nå-
gonting. Och varför skulle man 
göra det ? När allmänheten stäl-

ler upp i hundratal — kanske tu-
sental - vaije år då det är dags 
för julmarknad så fortsätter man 
i de gamla (h)julspåren. 

På söndagen var det dags för 
årets julmarknad i Thuleparken 
och den som en gång varit där 
vet hur det går till. Brasorna 
flammar och värmer i de små 
stugorna. Från vevgrammo-
fonen ljuder musiken från gamla 
stenkakor. Folk trängs och trivs, 
handlar, tittar på olika han-
tverkare, köper lotter, fikar och 

Berndt Hultman står troget vid den gamla trattgrammofonen 
på julmarknaderna. Här samtalar han med Tore Gustavsson, 
hembygdsveteran från Vingåker som åkt till Flen på studiebesök. 

Olga Hultman och Inga-Britt Brännman bakar rån i den öppna spisen 
vaije marknad. 

gissar. Under kaffepausen i 
Nämndemansgården kunde be-
sökarna njuta till musik av Mal-
mabygdens spelmanslag. 

I år gällde det bland annat att 
gissa namnet på en kalkon och 
sedan att gissa vad ett gammalt 
redskap hade använts till. Giss-
ningen från skrivaren att det var 
för att krusa stora lakan eller 
örngott var fel. Leif Lundberg, 
som skötte den delen av mark-
naden. avslöjade i förtroende att 
maskinen använts vid lin-
beredning. Redskapet är en gå-
va från Holger Landerby i Flen-
mo, Mellösa, som också bland 
annat lämnat en gammal plog till , l 0 , „ . , „ .. .... . .. 
samlingarna i Thuleparken. Här gäller det att lista ut vad årets kalkon heter. Kalkonen själv utgör 

Tage Claeson förstapris i tävlingen. 


