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Succébetonad spe
under ekarna på

Här är spelmännen Uno Carlsson och Herbert Eriksson i speltagen. Den förstnämnde är också värd på gården
Hyltinge Hembygdsförening, som har 105 medlemmar, har hållit årsmöte. Närvarande var fil. dr John Nihlén från samfundet för hembygdsvärd i Stockholm. Han talade över ämnet "Aktuella uppgifter i hembygdsvården". Han gav också hembygdsföreningen en elcge för den trevliga hembygdsgården, dess handhavande, placering m. m.
Under det efterföljande samkvämet än 50 gånger med en inkomst
underhöll en trio ur Malmabygdens 2.785 kr. Det meddelades också att
j spelmanslag med klämmiga låtar. föreningen nästa år firar tjugoårsBland de viktigare besluten kan jubileum. Värdparet, herr Uno Carlsnämnas att årsavgiften blir oföränd- son med fru Elna hyllades under afrad och att man planerar festlighe- tonen och fick mottaga blommor för
ter vid Svenska Flaggans Dag. På sitt uppoffranden arbete för hemmidsommaren blir det en större fest- bygdsgården och föreningen.
lighet tillsammans med Reso. Man Styrelsen omvaldes och har följandiskuterade även en utflykt i egen de sammansättning: Gerhard Lanregi då man skall besöka Södertälje, ninger, ordf., Vitalis Edroth, kassör,
Georg Johansson, sekr. samt greve
Jama och Hörningsholm.
Ur årsberättelsen kan utläsas att Welam Wachtmeister, Uno Carlsson,
Tjjga
föreningens ekonomi ar eod. Mnn Mflr+in Å urlarocnn fru
har haft loknlen
F O L K E T Tisdagen den 12 juni 1962
(

XJnder Djurgårdens sekelgamla ekar tågade spelmännen

Svensk blomstrande natur,
Under den gemensam
•Ilmogemusik och folkdans i spelningen märkte* ma
bygdedräkter är en treklang i presenterade allmogelå
dur som skapar harmoni. Spel- rättade om bondfolkets
mansstämman på Djurgården helg som socken, glädje
på annandagen blev en succé, Där fanns den durgla
detta trots att regnet ibland från Flodafors, som ku
Inte var långt borta och att ja om kommande bröllo
man därför fick vänta med in- na tre med mat och dry
tågsmarschen tills de största flöd, men där fanns ock
molntapparna passerat. Den modiga, men vackra Ty
tvättäkta eldsjälen för Sörm- san, som i sin värdig
lands spelmansförbund, ordfö- återspeglar musiktänkan
randen och folkskolläraren aktiva bygdesipelemänne
Gustaf Wetter hade av famil- mal tid.
jeskäl fått lämna taktpinnen
En speleman av de
åt vice ordföranden i spel- ekarna
sig om
mansförbundet, Arvid Karls- teringenuttryckte
på
följande
sät
son, Nyköping, som ledde
Så länge det tillve
samspelet och pratade spiri- och— spelmansförbundet
tuellt om de olika låtarnas ka ungdomsringen finn
väg fram till stråke och strän- behöver
det inte råda bri
gar.
män. Han pekade på n

Under motto "til budom och
sommarens glädje" stämde ett 50tal spelemän från Sörmland sina
felor under Djurgårdens ekar i E s .
kilstuna på annandagen till en
spelmansstämma i svensk folkton.
Ett 500-tal trogna lyssnade när
vice ordföranden i Sörmlands
spelmansförbund, Arvid Karlsson.
Nyköping, höjde stråken och lät
glädjen sprudla i skänklåten från
Flenmo. Vädret växlade f r å n
duggregn till strålande sol, men
när de olika spelmanslagen skulle testas i uppspelningen vad vädret dem nådiga. Fyra spelmans
lag tolkade sina kära låtar, som
lekte med solen och sjönk ner i
mollets skuggsida när regnet
smattrade mot fiolträt.
Senare på kvällen delade man
upp sig i sm å.lag och bjöd på äkta
i spelmanstoner vid de olika gårdarna runt Djurgården.
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