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DN SYDVÄST

Stimtor

och spelmikn

i

Tullinge

glammade
på torpet
Det var precis som en äkta
midsommar i Dalom —
bygdsdagen

vid

Hem-

Trädgårds-

t o r p i T ul lin g e p å

söndagen.

M e d stintor i f o l k d r ä k t , spelmanslag och kaffe på

logen,

I de små stugorna visade Botkyrka hembygdsgille, som ordnat
festligheterna, hur det gick till i
gamla tiders hantverk.
Els-Britt Sellin stod och bakade
rågkakor för glatta livet, och när
den ljuvliga doften talade om att
brödet var klart fick de som ville
smaka.
Isse Engström drejade. Små vaser, skålar och askfat, som sedan
ubjöds till försäljning. Och hon
hade det trångt omkring sig — intresset för hennes arbete och hennes saker var allt annat än svalt.
I smedjan stod smeden Alexis
Blomberg och Helge Berg, hantlangare för dagen, och gjorde
ljusstakar. Och alldeles intill kunde man beskåda en biodling.
Också de handarbetsintresserade
fick sitt intresse tillgodosatt. Man
visade t ex hur det går till att väva trasmattor, hur man kardar och
spinner ull och hur man gör vackra spetsar. Och i en bod stod två
herrar och gjorde papper, som sedan såldes för en krona arket.
, Inramade av grönskande björkar
spelade Spelmanslaget och deras
gäster glada låtar och Botvidskören sjöng.
Innan åskan och regnet kom

Rågkakor
enligt
rina Andersson,
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rådde en härlig sommarstämning
vid Trädgårdstorp. De familjer
som vågat sig ut trots de hotande
molnen såg nöjda och glada ut.
Man drack saft och kaffe i gröngräset. Köpte lotter och beundrade
hantverkarna.

Folkmusik

skall
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när
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gammalt
recept
bakade
Els-Britt
11, Ene Leipalu,
10, och Annika
tittade
intresserat
på.

Sellin.
Jansson,

Ca11,
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