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MALMKÖPINGS 
FÖNSTRET 

Marknaden är nu 
bara ett minne 

Så har allting så att säga återgått till ordningen. 
Den Gammaldags marknaden 1991 är ett minne 
blott — men ett fint minne. 

Visst kan man tala om regnskurar som kom då och då, 
några åskknallar på morgonen och en temperatur som 
gärna kunde varit några grader högre, men inget av det 
förmådde förstöra trevnaden och glädjen för någon längre 
stund i varje fall. Riktigt roligt och välförtjänt tyckte såväl 
signaturen som många därtill det var, att Fridagruppen 
kvinnor i sina nysydda, gammaldags kläder, fick pris för 
bästa marknadsklädsel. Vad de har jobbat och vad de kom-
mer att få jobba för att det beramade kvinnospelet så små-
ningom skall bli verklighet. De har anledning vara både 
glada och stolta! 

Det fanns många andra också att beskåda och beundra 
av alla dem som på ett eller annat sätt var aktiva inför, 
under och efter marknaden. De skall ha ett jättetack för 
trevnaden de berett! 

• Första göken 
Göken, årets första här hemma, hörde jag i morse när 

jag hämtade Kuriren ur brevlådan. Det var en sådan där 
pastoralt skön morgon, grönskan på marken och i träden 
var intensiv, rybsfältet litet längre bort hade slagit ut i full 
blom och lyste riktigt "illgult". Maskrosorna, inte fullt lika 
uppskattade men vackra ändå med sina små "solar" till 
blommor, kantade vägen och spireans vita blommor höll 
på att slå ut. 

Tyvärr fattas det denna försommar ett inslag i byns röst, 
nämligen kornas. I år finns det inte en enda ko kvar i hela 
Lundby, inga kor sveper med sina långa tungor i sig det 
saftiga, näringsrika gräset. Är det månne framtiden för 
den svenska landsbygden? 

• Glatt galande 
Gårdens får, stora och små, finns i alla fall i hagen och 

kommer gärna fram och vill bli kelade med då och då, men 
jag har en viss respekt för den stora baggen. Från en 
granngård hörs ibland en tupps glada galande och från ett 
annat håll snattret av ankor. Där är — förutom en nog så 
tystlåten höst på en gård och ett obestämt antal katter så-
vitt bekant hela djurbeståndet i byn, jo, visst finns det en 
hund också! 

Fick på marknaden programmet för sommaren gällan-
de musik på sörmländska slott och herresäten, där man får 
många erbjudanden att lyssna till vacker underhållning i 
dito miljö. Jag rekommenderar ett studium av program-
met och så småningom besök vid något eller några av er-
bjudandena. 

• Vitt på marken 
Det var ingen frost natten till måndagen men annars har 

det ofta varit vitt på marken och taken riktigt tidigt. Hur 
den fruktblom har klarat sig, som redan slagit ut, återstår 
att se. Tyvärr har ju kylan också det negativa med sig, att 
insekterna inte är i farten så som de egentligen skulle den 
här tiden. Det inverkar förstås på pollineringen. 

Till sist en gratulation till Ingmar Holmåsen för den ut-
märkelse han tilldelats och fick ta emot på marknaden. 
Just nu har vi alla — som kan se — möjlighet att uppleva 
naturens skönhet överallt. Tack vare Ingmars härliga bil-
der kan vi få göra det året om, mitt i vintern njuta av som-
marfägring. 

EVA 

Fredagen den 31 maj 1991 
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yr-uppenjar representera de "Fridor" som fick pris 
for basta marknadsklädsel. 


