
Värmande och klurigt 

Värmande musik spelade Malmabygdens B-lag upp på utescenen på Viala hembygdsgård i 
onsdags kvälL Och där fanns också Brö 'Kalle förstås som här på bilden avvaktar med en klurig 
historia. 

En rolig och trivsam kväll blev 
det i onsdags på Viala hembygds-
gård. Det var säkert den stora 
skaran tillresta överens om. Här 
bjöds det bondkomik och folk-
musik i en härlig blandning; det 
vill säga på scen fanns Maj-
mabygdens B-lag och den 
spjuveraktige Brö'Kalle som i 
vanlig ordning drog historier så 
publiken vred sig av skratt. 

En l jummen sommarkväl l är 
för mycket att säga men det var 
sol och uppehållsväder denna 
afton på Viala hembygdsgård. 
Det lockade också mycket folk, 
ett hundratal personer bänkade 
sig ute i det fria -ef te r att först 
ha gått en t ipspromenad. Ja det 
kom betydligt mer folk än vad 
arrangörerna hembygdsförening-
en och kul turnämnden räknat 
med, så ett antal långbänkar till 
fick hämtas fram. 

Stor publik ger festligare inra-
mning sägs det, och nog blev det 
festligt och värmande. Mal-

ldag, fredag. 
VINGÅKER: Sävstaholms 

slottspark 19.30 Kvällskvitter 
med "Mörkhultarna", Arne 
Eriksson och Rycky Meek, samt 
Slottsknektarna. 

mabygdens B-lag, bestående av 
Bernt Olsson, Anita Hedlund, 
Mats Mattsson och Ing-Marie 
Sundin, inledde med enbart sång 
- Hedenlundapolska. Och sedan 
"Lundkvistarn". Därpå var det 
Brö'Kalles tur att stega f ram och 
berät ta om Ko-Lasses kärring. 
Så där var p rogrammet upplagt; 
musik - allt ifrån vals, h a m b o och 
polska - som oftast hämta t s f rån 
trakterna till historieberättande. 
Och visst komplet terade de va-
rann, B-laget och Brö'Kalle. 

När Brö'Kalle (som j u egent-
ligen heter Claes Höök och har 
lånat öknamnet ef ter ett byg-
deoriginal i sina hemtrakter i 
Flöda socken) berä t tade sina 
klurigheter om Ko-Lasse, Slänt-
Johanna eller Mallrik då var 
intresset på helspänn i publiken 
- som om man inte ville missa ett 
enda ord. Jo Brö'Kalle kunde 
konsten att fånga uppmärksam-
heten, och han gjorde det med 
inlevelse och finurligheter så att 
folk mest satt och skrockade hela 
tiden - när man nu inte app-
låderade. 

Så blev det en lyckad kväll som 
avslutades med f ramdukning av 
de medhavda kaffekorgarna. 
Men musiken och Mallrik och 
alla de andra glömdes nog inte 
bort i första taget. Text och foto: 

RONNIE PETERSSON-
HASSLERT 

Österåkers Missionshus 
Fredagen den 5 aug. kl. 19.30, 
Bör je Ring. Strängmusik på 
gammal t vis. Välkomna. 
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V I F — F l e n s S ö d r a 
Vingåkers Sportaffär 

Familjedag 
i morgon, lördag 6/8 
kl.10.00 vid golfbanan. 

s »Tävling pä 
korthålsbanan 
och Driving 

i ranche. 
/Ingen föranmälan — 

anm. på plats! 
'Kl 12.00: Long Drive 
Competition. 

Välkommen. 
Vingåkers Golfklubb, 
tävlingskommittén. 

Huvudsponson 
CITYHALLEN,Vingåker 


