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FOB ADLARE DRYCKER? Skralli

fullmaktige

Vattentornet i Gnesta kan fa ny an-
vdndning om Kalle Kfdr som han
vill.

Nu har den forlagne Pelle P fatt svar
pa sitt inlagg som publicerades i tors-
dagens Kort & Gott. Det handlade
som bekant om brandstationen och
systembolaget i Gnesta.

"Jag ar beredd att halla me
vad han tycker Pelle P
att ett bolag ska vi ha
men placeringen ar ej bra.
Nej, losningen den rdtta, sanna
ar att brandkar'n den far stanna
i det hus som nu de har
och tankbil'n upp pa hojdenfar
t ex varje morgon klockanfyra
och tommer sa deflaskor dyra
i vart vattentorns reservoar.
Se'n nektarn utav sjalvtryck far
i fecfntngar av fcopparrdr
till bebyggelsen, dar nedanfor.
Tank - att bara vrida pa en kran
nar man vaknarfram pa da'n
ochfyller glaset i sin hand
nar man onskar sej en tar pa

land.
Alf, de blir problemets losning

du!
Som tack far jag kulturstipen-

dium nu?"
Kalle K

REVYFESTMED
UTMARKELSER

Folkpartisten
Tord Unden sitter
inte sdkert pa sin
stol i fullmaktige.

I bland blir det for
mycket av det
goda, till och med
for vara annars
sa aktiva, engage-
rade och pratgla-
da politiker.

Vid Trosa kom-
muns fullmaktige
harforleden var
det en av folkpar-
tiets ledamoter
som inte riktigt
orkade halla ang-
an uppe.

Efter att ha sut-
tit lugnt och stilla
under det flera
timmar langa mo-
tet brakade folk-
partisten Tord
Unden i golvet
med en valdig
ski-all.

Enligt Kort &
Gotts kullu vack-
te detta plotsliga
avbrott i debat-
ten, viss munter-
het hos ovriga le-
damoter. Den na-
got yrvakne folk-
partisten sags ha
sett skamsen ut
och atertog sedan
lydigt sin plats.

Vi pa Kort &
Gott-redaktionen
har dock full for-
staelse for att
fullmaktige kan
bli trottsamt aven
for politiker.

Vid Gnestarevyns avslutningsfest fick alia medverkande
sma presenter med anknytning till arets revy.

Kalle Lidstrom fick en brandbil, Janne Furuberget ett
par snyggare OS-kalsonger och honan Agda fran Norrtu-
na fick havrekli. Tanterna pa perrongen, alias dansgrup-
pen Mix, fick harnat och Mayatvalar. Daremot kunde inte
nagon 4711-parfym uppbringas till revyns sportiga mor-
mor Kerstin Gronborg.

Karro Eriksson fick en engelsk ordbok for att kunna
forbattra sin oversattning. De korsangare, som statt nar-
mast de solosjungande luciatarnorna forsags med orn-
proppar. Bengt Landin fick antligen tillfalle att overracka
en After Eight till sin "dejt-tjej" Linda 6st. Dessutom dela-
des Yngve Gamlin-plaketter ut till bl a basta roakie - Fred-
rik Eriksson och till varste svikare - Bjorn Kvarnmalm, for
att han inte levt upp till sina vulgoideal. Hammis Hammar-
lof fick utmarkelsen for basta karaktar. Han spelade sig
sjalv i sketchen "Fotoaffaren".

HANNU TVAAIKOCK-TAVUNG

Stamma i Gnesta
lockade spelman
GNESTA (SN):
Spelmansstamman i

Gnesta har blivit Soder-
manlands storsta.

Hundratalet spelman
lockade en manghundraho-
vad publik att lyssna till
framtradanden och "busk-
spel".

Stamman, den nionde i ord-
ningen, borjade pa formidda-
gen med latkurs och lektioner i
ackordscittra.

Nar den oppnade for publik
pa eftermiddagen var 103 spel-
man i allspel pa scenen i Elek-
tron, fler an tidigare. Publiken
uppgick till nagra hundra per-
soner.

Senare foljde bland annat
uppvisningar i danslekar, vis-
ning av folkdrakter och upp-
tradanden av musikgrupper
och enstaka spelman. Samti-
digt pagick improviserat
"buskspel" i olika delar av lo-
kalerna.

- Jag tror att vi har storre
publik an nagonsin. Stamman
har fatt ett mycket gott rykte i
spelmanskretsar, berattar Per
Fura, en av eldsjalarna bakom
stamman.

Vill ha omvaxling
- Stamman har vaxt vartef-

ter. Det enda problemet ar lo-
gin. Det gar ju inte att ligga i
talt, som vid stammor som-
martid, tillagger han.

Spelmannen kommer
framst fran Sodermanland,
men aven fran Stockholm,

Lennart Axborn, Enskede,
som spelar bas i folkmusik-
gruppen Gammeldags, deltog
pa lordagen i den allt populd-
rare spelmansstdmman pa
Elektron i Gnesta.

Vasteras, Ostergotland och
Uppland. Vi har till och med
deltagare fran Bornholm,
tillagger han.

- Iden ar att programmet
ska vara omvaxlande och sa
improviserat som mqjligt. Vi
har ocksa avstatt fran typiska
"dragplaster". Meningen ar att
alia ska ha samma chans att
spela, aven om vi kraver en
viss professionalism av delta-
garna, forklarar han.

Ungersk dansakut
- I ar testar vi en sa kallad

"dansakut". Begreppet kom-
mer fran Ungern. I en lokal
bredvid den stora danssalen
far de som inte kan lara sig att
dansa. Sedan slapps de ut pa
det stora dansgolvet, sager
Per.

Vid ett bord utanfor filmsa-
len, dar upptradandena sked-
de, visade Elmer Adolfson fran
Vagnharad, hur han bygger
musikinstrument.

- Jag bygger mest cellon och
gitarrer. De har lonn i botten
och sarg, och gran i locket, be-
rattar han for SN.

Sjalv spelar Elmer fiol och
gitarr. Han har varit slojdlara-
re och gor till och med verkty-
gen sjalv.

NILS LINDBERG

Elmer Adolf son fran Vagnhdrad, spelman och fore detta slojd-
Idrare, deltog pa stamman och visade manga intresserade hur
han bygger musikinstrument.

Ndr stamman oppnadefor publik pa eftermiddagen var det sd manga spelmdn pa scenen, 103
stycken, att den hdr lille juniorspelemannen knappt syntes.

Finlands-


