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Spelmän deltog i uppvaktning
för landshö^in^en i Göteborg
GÖTEBORG. (SvD:s GötiÉ
ende tradition inleddes^]
landshövdingeparet Per ocl
nämligen en färggrann s
spelmansförbund, med
i spetsen, satte fiolerna
Barne härads gånglåt. Kli
blanka parkett och det klfy
mnsstil.

En ny och får man hoppas beståvid nyårsdagens uppvaktning för
-Inga Nyström i residenset. Där infann sig
män och kvinnor, medlemmar i Göteborgs
elmannen, tandläkare Gunnar Trönnberg
hakorna och önskade gott nytt år med
fcarna stampade taktfast i stora matsalens
jade härligt ur felorna i gammal god spel-

— Trevligt det här, tyckte
l hövdingen som brett leendi
l emot de bygdedräktsskrudade\
l männen och deras skickligt
jcerande kvinnor. Och sä
Iderades det kraftigt och bjoii
l kaffe och spettkaka.
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raden av konsulära representanter,
företrädare för den militära myndigheten, för länsstyrelsen, för näringslivet o. s. v., de flesta med
fruar i strikt visitklädsel men här
och där med små individuella poängteringar av god smak i hattar
eTj" \iuY g'9 UEUsquiBis PIA

Sköna tnajhälsmng kom bort i regnet. Det är inte julpolskor flickorna spelar framför den flammande brasan.
Inger Berg och Maria Trönnberg, som båda tillhör Liv-Änders
spelmanslag, hade liksom allmoge spelande vänner i Västgötaoch Hällesåkerslaget tagit högtidsdräkten på för att hälsa va
ren i Slottsskogen. Men det ruggiga vädret skrämde bort åhö
rårna och satte stopp för fiolspel i det fria, sä spelmännei
stämde i stället sina instrument framför en värmande brås
i Hallandsgården.
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Landshövding Per Nyström ler gott åt de uppvaktande musikanterna Maria och Gunnar Trönnberg vid nyårsmottagningen på
residenset i Göteborg.
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