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"Goliat" heter kreaturet som Annika Klasson förser med vatten. För publiken på Gnesta-Da-
gen gällde det att gissa Goliats vikt som så småningom visade sig vara 1 154 kilo. Ruth Niel-
sen hette hon som bäst behärskade konsten att bedöma vikten. Hon missade med bara drvot 
två kilo. 

Publikinvasion i Gnesta 

Världsrekordet föll när 
Lions club gjorde sallad 

Gnesta var sig defini-
tivt inte likt i lördags. Då 
förvandlades nämligen 
den här vanligtvis lugna 
orten till en enda sju-
dande marknadsplats 
där 25 000 besökare 
trängdes med försäljare 
och medverkande i de 
olika programinslagen. 
Och mitt i alltsammans 
sattes det världsrekord i 
salladstillverkning. 
Sån't kan förmodligen 
bara hända i Gnesta! 

te man att lite fler besökare 
borde ha hittat vägen till 
Vackerby hage och Alf Ro-

bertssons framträdande -
men man kan ju inte få allt 
här i världen . . . 

Karnevalståg och gym-
nastikuppvisning, under-
hållning av Alf Robertsson 
- uppräkningen av olika 
aktiviteter kunde göras 
lång. Och "bygdens egen 
son", Gnesta-Kalle, kunde 
belåtet konstatera att Frus-i i i r • • : . i 



T tit tillverka en miniatyr av 
ortens vattentorn. Själv 

ar han som bekant käm-
. t för att det "riktiga" vakt-

ornet ska bevaras åt 
eftervärlden . . . 

Det där med sallanden 
och världsrekordet då, hur 
hängde det ihop? 

Jo det var ortens Lions 
club som stod bakom be-
driften att tillverka inte 
mindre än 1 358 kilo sallad. 
Den såldes sedan, portion 
för portion, och inbringade 
ett aktningsvärt netto som 
kan användas till välgöran-
de ändamål. 

Företrädare för arrange-
rande Gnesta FF och IFK 
Gnesta var förstås belåtna 
med dagen - i all synnerhet 
som morgonens hotande 
regnmol skingrades och 
lämnade plats för mycket 
bättre väder. Kanske tyck-

Från Frustuna hembygdsförening passade Christina Frohm 
på att överlämna det första Gnestatornet i miniatyr till Gnesta-
Kalle. 


