
sökare, som på lördagen 
vallfärdade till världens än-
de. 

- Näst julafton är Trosa 
Marknad årets höjdpunkt, 
sade t ex Inga Svensson, 
som kom från Södertälje. 

Marknaden var sig lik. 
Mycket folk och många knallar 
t rängdes på Trosas smala ga-
tor. Till salu fanns den vanliga 
blandningen av kvalitetsvaror 
och krims-krams. Allt f rån 
frysboxar till fem hårband för 
20 kronor. 

Men vad var det besökarna 
bar i sina kassar, då de lämna-
de marknaden. SN kunde inte 
hålla tillbaka nyfikenheten, ut-
an bad att f l titta vad Inga och 
Annie Svensson, Södertälje, 
hade handlat . 

- Fåglar, byttor med öron, 

gravae i Kassarna. 
Annie och hennes m a m m a 

Inga åker varje år f rån Söder-
tälje till Trosa Marknad. 

- Det här är den roligaste 
marknaden . Marknaden hem-
ma i Södertäl je är bara t räng-
sel, riv och slit, sade Annie. 

Sålde hembrännings-
apparater 

Ett lite annor lunda inslag i 
åre ts marknad var Frihets-
f ronten. Inför lördagen hade 
f ronten meddelat att den skul-
le sälja delar till hembrän-
ningsappara ter och beskriv-
ning över hur m a n bygger sin 
egen appara t . 

Nu blev det ingenting av 
med det. Marknads ledningen 
sade ifrån. Ef ter en del diskus-
sioner tvingades Fr ihetsfront 

t idningar samt propagera för 
sin verksamhet . 

Motorcykelburna 
älgar 

På hamnp lan pågick aktivi-
teter för marknadsbesökare , 
som tröt tnat att titta i s tånden. 
Vagnhärads RC-Club visade 
u p p radiostyrda modeller och 
hade ställt iordning en bana 
för RC-bilar. 

På hamnp lan fanns också 
Harrys Älgar! Bakom det 
kryptiska namne t döljer sig 
Trosas motorcykelklubb. "Äl-
ga rna" passade på att propa-
gera för motorcykelåkande. 
Den som ville kunde också för 
två tior bli skjutsad f ram och 
tillbaka till Trosa havsbad. 
Gissa om det var ett populär t 

Om Trosa Marknad är om-
tyckt av besökarna, så är den 
högaktad bland försäljarna. 

- J ag har varit hä r i 5-6 år 
och det är en toppenmarknad . 
Vädret b rukar vara bra och 
försäljningen intensiv. Dessut-
om slipper man allt bråk och 
skit här. Tack vare att Trosa 
Marknad s tänger vid 17-tiden 
blir det aldrig några fyllon som 
d ra r omkring, sade knallen 
Bernt Ljungqvist f rån Motala, 
som dock klagade över att 
Lions fördubblat avgiften. 

- 900 kronor för nio meter är 
för dyrt! 

Trosa Marknad är över lika 
snabbt som den börjar . Vid 
19-tiden på kvällen s tädade 
Lions medlemmar bort allt 
skräp och spåren efter årets 
mest intensiva händelse. 

MARIA BERGGREN 

. . . med folkmusik intill 
TROSA (SN): 
En spelmansstämma i li-

tet format, men inte mindre 
intressant. Spelmansstäm-
man i Trosa är ett populärt 
arrangemang och ett väl-
kommet avbrott för mark-
nadsbesökarna. 

Spelmanss tämman ligger 
alltid i anslutning till markna-
den. Efter att ha svettats i 
trängseln på marknadsgator-
na brukar folk tycka att det är 
ganska skönt att slinka in i 
svalkan på Garvaregården. 

Där a r rangerar Hembygds-
föreningen en liten s tämma, 
med ett 10-tal g rupper som 
uppträder . Folkmusiken står 
som en mjuk kontrast mot 
marknadsgycklet. 

- Det är bra att s t ämman har 
det här formatet. Den är triv-
sam, tycker bland andra spel-
mannen Ingemar Skoglund. 

Vid årets s tämma bjöds på 
en blandad kompott av folk-
musik från olika hörn av lan-
det. 

På årets spelmansstämma medverkade bland andra elever från Stockholms Kommunala 
Musikskola, under ledning av Ellis Brandt. 


