Solig sommarfest

Folkdansarna utforde bl. a. den burleska Oxdansen.
Hyltinge hembygdsforening kunde aven i ar gladja sig at
gynnsamt vader for sin sedvanliga sommarfest i sb'ndags. Dagen
var varm och solen stralade over de omkring 600 festdeltagarna
i Sparreholms slottspark, "Sormlands vackraste festplats", som
en deltagare fran annan ort entusiastiskt uttryckte sig. Sormlandska ungdomsringen folkdansade, Bekarnebygdens spelnaanslag spelade och Karl Ottos barnteater inhostade appladaskor
med sitt roliga sagospel.
Upptakten var betagande vacker. Spelmannen och de 40-talet
folkdansarna fran Sormlandska
Ungdomsringen marscherade fran
sin forlaggning pa Dambro gard,
dar Elna och Uno Carlsson skott
vardskapet for dem sedan lordagen, till slottsparken. Med klingande spel gick taget over vita
bron upp mot den flaggprydda
festplatsen.
Hembygdsforeningens ordforande, kantor Gerhard Lanninger valkomsttalade fran en unik talarstol, en kvarstaende stubbe fran
en under vinterstormen knackt
jatteek. Stubben var urholkad, sa
man kunde sta i den som i en predikstolskorg. Han talade om eken,
som vaxt upp och trotsat manga
stormar men till sist knacktes,
darfor att den inre r6tan forsvagat den. Sa kan det ocksa ga
med en forening om den inre hallfastheten forsvagas. Till sist halsade han medverkande och publik

valkommen och utbringade ett
leve for hembygdsrorelsen.
Folkdansarna upptradde tva
ganger under eftermiddagen med
f ornamliga uppvisningar av gamla
folkdanser, sasom den roliga
"rysspolskan", den graciosa Vingakersvalsen och den burleska Oxdansen, for att bara namna nagra,
Det perfekta utforandet, som deras ledare, hr Fritz Andersson har
all heder av, tillsammans med d«
fargrika drakterna blev till en tjusig fest for ogat.
Och den gamla bygdemusiken
den ska spelas s& som dessa spelman gjorde, men sa var det ocksl
en elit med fina utmarkelser p^
sina rodrandiga vastar.
Karl Ottos barnteater gjord<
om mojligt an storre succe ai
forra aret. De spelade ett sago
spel som hette Drottning Yrhatta
Det var en liten kack skadespelar
trupp i det hela och riktiga stjar
nor till drottning och kung ocl
prinsessa Nippertippa, trolle
Runda Rulla ej att forglomma
Det stormande bifallet var valfor
tjant.
Vid halv atta-taget var det heli
slut, flaggorna naiades och uni
sont sjongs Du gamla du fria, oc]
efter ett fyrfaldigt leve for Sve
rige skingrades den till slute
kvarvarande skaran.

