mansstämma på Tullgarn

Kan man tänka sig en finare miljö för en spelmansträff än slottsparken vid Tullgarn? Den här gruppen
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Tullgarn en gång under somoch spelar improviserat ihop
maren. Ungefär vartannat år återigen en spelmansträff och var det faller sig i gröngräset.
har det blivit litet mer om- för att vara första gången fick På så sätt får man nya impulfattande festligheter vid denna man gott gehör från de sörm- ser, utbyter erfarenheter och
Tullgarnsdag och i år slog man ländska spelmännen. Ett 50-tal lär sig nya, halvt bortglömda
på stort med både spelmans- ställde upp för marschen från låtar.
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Hölö Hembygdsförening åter- för 50 år sedan är Claes Hag- bl a i 10 år deltagit i Järvsöupptäckt den lilla fina parktea- ström i Trosa. Den gången var hambon, vilket ett antal deltahan en ung grabb på 15 år och garmärken på spelmansvästen
att han redan då var verk- vittnar om.
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sam
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Sten Eriksson, den välkände
^Södermanlands
ställa upp och spela. Han kom i musikläraren och spelmannen
båt från Trosa tillsammans från Gnesta, spelade tillsammed familjen för att lyssna och mans med Sören Gustavsson
— ortstidningen —
lära av de etablerade spelmän- ett par låtar på "gammel-har-
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spelmän tyckte inte det.
pa" dvs en silverbasharpa, föregångare till dagens nyckelharpa. Naturligtvis ett självbygge och det var ett uppskattat inslag i stämman.

Spännande

Litet senare på eftermiddagen uppfördes bygdespelet
"Vackra Karin i Hölö", författat av Leif Eriksson och regisserat av Maj-Britt Ahlin
med medlemmar i Södertälje
Teateramatörer som agerande.
En spännande erfarenhet, tyckte Maj-Britt, som gärna skulle
se, att den lilla Parkteatern i
fortsättningen blir mer utnyttjad.
Och efter en matpaus var det
sedan dags för bryggdansen i
den vackra sommarkvällen och
ännu en lyckad Tullgarnsdag
kunde skrivas in i Hölö Hembygdsförenings annaler.
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