
Gnesta-stamman — en "hojdare"
Alia musikalskare, som

pa lordagen sokte sig till
Elektron i Gnesta gjorde
en bra investering. For de
50 kr som intradet kosta-
de fick de vara med om ett
folkmusikaliskt program,
som var det basta hittills.
Enbart de tva inledande
konserterna med Rajtan
Band samt "Per och Par",
Gudmunsson respektive
Fura, gav mer an full valu-
ta for intradespengen.

Den tolfte vinterstamman med
gamla latar pa tidstrogna instru-
ment blev en kulturmusikalisk
vandring som sent ska glommas.

I aria morgonstund borjade spel-
och viskurser. Ingemar Skoglund
larde ut sormlandska latar. I "skol-
banken" satt clever med minst ett
par ars spelvana. Eva Tjornebo
var ledare for en viskurs. Bada
kurserna var fulltecknade.

Rajtan Band blev fort ut pa
Elektrons storascen. Omkring 200
ahorare fick njuta av en konsert pa
absolut hogsta niva. Trion Tho-
mas Lundqvist, Fred Lane och
Kjell Westling blev nya, men an-
genama, bekantskaper for de
fiesta.

Fran forsta till sista ton fangsla-
des publiken av deras musika-
liska kunnande. Instrumentens
mangfald kom val till sin ratt.
Amatorstadiet for de tre lag langt
tillbaka i tiden. Det forsta fram-
tradandet i Gnesta maste fa efter-
foljare.

TVA PROFFSIGA PIPARE
Per Gudmunsson och Par Fura

fortsatte pa den inslagna vagen
nar de framtradde som "Tva pi-
pare". Da var det svenska sack-
pipor, lira och fiol som fick sin
berattigade plats. Latarna hade
framst sitt ursprung i Dalarna, men
det blev sma utflykter till Dais-
land och Roros i Norge.

Rakt igenom blev det mjuka
overgangar mellan olika instru-
ment, sackpipa och lira, fiol och
sackpipa och duett pa sackpipor.

Instrumenten hanterades av ett
par mastare. Publiken fick veta,

Rajtan Band, Thomas Lundqvist, Fred Lane och Kjell Westling, beharskade detmesta avdetbasta
nar det gallde folkliga instrument.

Rajtan Band
tog publiken
med storm

att sackpiporna, liksom flera andra tack vare Per Gudmunssons insats,
gammaldags instrument, hamnat i ater kommit fram i dagsljuset.
djupa svackor. Nu har de, mycket Prick klockan 14kundeprogram-

enligt de tva "Essen" , Sten Er-
iksson och Stig Soderstrom blasa
in den tolfte Gnestastamman. Da
hade scenen fyllts med spel-
kvinnor- och man.

Med Sten Eriksson som spel-
ledare fylldes varje liten vra i
Elektron med tonerna av
Lastringe ganglat, Lillpolska ef-
ter Spel-Arvid, Schottis efter
Lindblom, Hummelkarrsvalsen
och Frustunamarschen. I den
stora orkestern dominerade
nyckelharpor och fioler, men dar
fanns aven manga andra folkliga
instrument.

Efter det traditionella allspelet
var det dags for 20-talet grupper
och enskilda att lata instrument
av olika slag komma till sin ratt.

Stamman avslutades i B-salen
dar de dansanta besokarna
svangde om i polskor, vals, schot-
tis, snoa och mycket annat. Da
sattes konditionen pa harda prov,
men i serveringen, dar Frejasko-
lans attor residerade, hamtades
nya krafter.

Carl-Gustaf Ohlsson

Det blev fulltpa scenen nar Sten Eriksson drog igang allspelet.

Barksdters-
malet till

hovrdtten
Tingsrattens dom angaen-

de Barksaters gard utanfor
Katrineholm overklagas nu
av donationsmottagaren
Kungliga Skogs- och Lant-
bruksakademinen till Svea
hovratt. I domen fick barnen
efter donatorn fru Mary
Gustafsson ratt till sin lag-
lott. Delta innebar att akade-
mien ska betala ett antal mil-
joner kroner till syskonen.
Akademien overklagar tings-
rattens dom pa alia punkter.

Nedotfor
bilhandeln
De tidigare optimistiska ton-

gangarna inom bilhandeln har
nu forbytts i relativt morker.
Detta visar januarisiffrorna
fran AB Bilstatistik. Under
manaden registerades 10.863
nya personbilar, vilket ar 19
procent farre an samma ma-
nad fbrra aret da 13.351 nya
bilar registerades. Dock fmns
bland de tio i topp saval vin-
nare som forlorare.

Som vanligt intogs ta't-
platsen av Volvo 800 med
1.315 registerade bilar mot
1.955 forra aret. Sedan foljer
Volvo 9001.048 (1.364), Ford
Escort 767 (1.1879, VW Golf
617 (524), Saab 9000 548
(574), Ford Mondeo 465
(766), Volvo 400 431 (480),
Saab 900 413 (884), Opel
Astra 358 (484) och Audi 1007
A6 316 (310).

Darefter foljer i namnd ord-
ning VW Polo, VW Passat,
Audi 80/A4, Ford Scorpio,
Opel Vectra, Mercedes 200-
500, Toyota Corolla, Renault
Laguna, Renault 19 och
Citroen Xantia.


