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infor henifnapubliken.

Fran DN 's utsande medarbetare
BOLLNAS, lordag.

Foraldrar och barn, fastrar och
farbroder. mostrar och mor-

broder, kusiner, sysslingar och
bryllingar invaderade pa lordagen
Bollnas. Det var Sveriges mesta
musikerslakt, slakten Ost fran Hal-
singland, som bjod hemmapubh-
ken pa varldshistoriens enligt en-
visa rykten sista Ostgala. Bland
de 30 pa scenen i Folkets hus var
icke okanda Family Four-grup-
pens mamma Anna Ost. gammel-
dansravarna Erik Ost och Ivan
Thelme, evangelisten Kalle 6st och
i hogsatet 80-arige forre riksspel-
mannen Jon Erik Ost.

Man far vara glad att inte Anna
presenterade sig med efternamnet
Ost. Dar fanns ocksa de som lyst-
rade till Soder, .Malm, Mannestahl
och Larsson. Men alia var de slakt
med Jon Erik, som sag riktigt nojd
ut da han horde vad ungdomarna
presterade.

Ostarna forberedde sig for scen-
programmet genom att forst ata en
stadig slaktlunch, och pa kvallen
bjod man pa dans i tre vaningar
i Folkets hus.

Att publiken var nojd med vad
dm fick se och hora ar sjalvklart,
sa lat oss agna oss at att presen-
tera den sjusjungande slakten Ost:

Alderman ar alltsa den nu 80-
arige Jon Erik. Han ar f d riks-
spelman och en av landets storsta
forkampar for folkmusiken. Han
var en smula trott efter 60 mils
bilresa fran Vilhelmina till Bollnas.
Han ar far till de manga barn som
bildar stommen i slakten Ost:

Erik Ost, valkand gammeldans-
musiker.

Anna dst, den Osi de gamle kalla
var, turnerande sangerska och mor
till "Family Four".

Oskar 6st, musiker forstas.
Eddy 6st, dragspelare och gift

med Astrid, som en gang var
svensk dragspelsmastarinna.

Kalle Ost, evangelist, gift med
Greta. Har tva soner: Mauno och
Simon.

Ivan Thelme. gammeldansare,
gift med Alice och har tva sjung-
ande dottrar: Mona och Barbro,
samt sonen Jan.

Anna Greta Mannestahl, pianist,
och Ester, som har dotto-t Jfigef,
sangefska.

Det ar kanske bast att klara av
Annas barn pa en gang. Siv. Inger,
Bernt och Stig ar mer kanda un-
der beteckningen "Family Four".
Johny och Rolf musicerar var och
en pa sitt hall.

Och nu Jon Eriks mer avlagsna
slaktingar:

Hans brorsdotter Majt Ost
sjunger.

Kusinen Lina berattade for Boll-
naspubliken om sina upplevelser
pa den egna torvan. Hennes son
Gote ar naturligtvis musiker.

Kusinen Anna har en son Kalle,
som ar fiolbyggare. Han i sin tur
har en son Tore, som studerar i

. Stockholm och spelar fiol pa fri-
tid.

Kusinen Ida Malm sjunger och
hennes son sjunger till hustru
Gudruns pianoackompanjemang.

Det har med aren blivit allt
svarare att samla ihop hela den
turnerande slakten till Ostgalan i
Bollnas. Sa man ar ganska sakra
pa att det i ar var sista gSn^en
man trafi^des «i* detta satt. Allra
sista gangen blir det i Gavle^pa
sb'ndagskvallen.
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