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Måndagen den 28 maj 1990

vvlm kommers
på regnig och
kall marknad

Trots regnskurar och kyla var antalet marknadsbesökare ungefär lika stort som tidigare år. Det var fullt av folk på torg och gator.

— Det &r med gammalMen längs stånden utmed
dags marknad som som- Storgatan och Köpmangatan
maren börjar för mig, sade och uppe på heden bland kanitrubaduren Peder Svan, ner, nordsvenska hästar,
när han inledde årets fest- brandkår, godisstånd och
tal frän den Erbénska bal- barnkarusell var allt sig likt.
Årets nyhet, Un-och spinnkongen vid röda torget i
Malmköping. Fast någon tävlingen fick flyttas inomhus
sommar var det knappast till stadshusets hörsal. Men
tal om när lördagens gam- prisutdelningen förrättades 1
på torget av Annemaldags marknad, den vimlet
Marie von Stockenström, som
fjortonde 1 ordningen, in- inrättat en fond för spinningleddes.
Det var regnigt ens bevarande och utveckling.
och det var kallt och folk
Första pristagare i denna
huttrade
under
paratävling,
som fick motta fonplyerna.
dens allra första diplom samt
en bok, var Fernanda Väljas
För första gången på alla år från Eskilstuna.
var vädergudarna inte på arrangörens sida. Men det hind• Tröstpris
rade ändå inte folk från att
komma.
— Jag lärde mig spinna av
mor som barn hemma 1 EstPubliken tycks vara mark- land, sade en glad Fernanda.
naden trogen eftersom till- Efter mer än 40 års uppehåll
strömningen av besökare var har hon tagit upp spinningen
ungefär lika stor som tidigare igen.
år.
— Det här är det rollgaste
som finns, sade Fernanda som
• Lin och spinn
vann genom att spinna en

Arrangörens uppmaning till
marknadsbesökarna
att
komma gammaldags klädda
hade inte följts 1 den utsträckning som man hoppats på.
Men visst skymtade en del stiliga uniformer och kostymer
och en och annan klänning
med hatt i vimlet.
• Djupdykning
Den verkliga djupdykningen
i garderoben hade två Birgittor, Olsson och Szebehely,
Malmköping respektive Flen,
svarat för.
Vid första anblicken likande
de mest de muntra damerna i
Kurt Olssons TV-program,
Alfhild och Ortrud.
Några som dock tagit uppmaningen om gammaldags
klädsel på allvar var flera
skolklasser från Malmköping,
Flen och Mellösa. Det var
också eleverna från Mellösa,
vilka nyligen hade premiär på
sin föreställning Oliver Twist,

ommersen var
livlig. För hantverkare och
försäljare var det förstås besvärligt med kylan och för uteserveringarna gick det trögt.
Det var ju knappast någon
som ville sitta ute och dricka
sitt kaffe.

LRF visade upp djur och svarade för tipsprom^a^Oetterw^^barnen
med, bor hos familjen Larsson, Hesselby gård iDunker.

bekantade

tråd.
Tröstpriser fick övriga deltagare Inger Lind, Eskilstuna,
Ruth Eriksson, Flen, Rosa Andersson, Katrineholm, Carin
Ingelman, Bettna och Bertil
Löfstrand, Tystberga.

set 1 tävlingen om I
nadsklädsel. På andra
kom Siv Karlsson med fyra
barn från MaJmköpl
tredje pristagare blev «
Hedblom från Stockholm.
ELIZABETH BAUNACH
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"Akta paret" Elin Hammarström och Elin
B}örk, för dagen gammaldags klädda och
med mors gamla dockvagn i släptåg.

Slöjdläraren Yngve Larsson från
Flen visar hur svepteknik går till.
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Trots regn och kyla:

Publiken svek inte marknaden
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- Det är med gammaldags
marknad som sommaren börjar för mig, sade trabadnrea
Peder Svan, när han inledde
årets festival från den Erbénska balkongen vid röda torget
i Malmköping.
Fast någon sommar var det
knappast tal om när lördagens
gammaldags marknad, den
fjortonde i ordningen, inleddes.
Det var regnigt och det var
kallt och folk hnttrade under
paraplyerna.
För första gången på alla år var
vädergudarna inte på arrangörens sida. Men det hindrade ändå inte folk från att komma.
Publiken tycks vara marknaden trogen eftersom tillströmningen av besökare var ungefär
lika stor som tidigare åiv
Trögt för uteserveringarna
Kommersen var minst sagt livlig. För hantverkare och försäljare var det förstås besvärligt med
kylan och för uteserveringarna
gick det trögt. Det var ju knappast någon som ville sitta ute och
dricka sitt kaffe.
Men längs stånden utmed Storgatan och Köpmangatan och uppe på heden bland kaniner, nordsvenska hästar, brandkår, godisstånd och barnkarusell var dit sig
likt.
Årets nyhet, lin- och spinntävlingen fick flyttas inomhus till
stadshusets hörsal. Men prisut-
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Fenianda Väljas från Eskilstuna.
- Jag lärde mig spinna av mor
som barn hemma i Estland, sade
en glad Fernanda. Efter mer än
40 års uppehåll har hon tagit upp
spinningen igen.

"Det roligaste som finns"
- Det här är det roligaste som
finns, sade Fernanda som vann
genom att spinna en lång, tunn
och slitstark lintråd.
Tröstpriser fick övriga deltagare Inger Lind, Eskilstuna, Ruth
Eriksson, Flen, Rosa Andersson,
Katrineholm, Carin Ingelman,
Bettna och Bertil Löfctand, Tystberga.
Arrangörens uppmaning till
marknadsbesökarna att komma
gaimnaldags klädda hade inte
följts i den utsträckning som man
hoppats på. Men visst skymtade
en del stiliga uniformer och kostymer och en och annan klänning
med hatt i vimlet.
Den verkliga djupdykningen i
garderoben hade två Birgittor,
Olsson och Szebehely, Malmköping respektive Flen, svarat för.
Vid första anblicken liknade de
mest de muntra damerna i Kurt
Olssons teveprogram, Alfhild
och Ortrud.
Mellösaelever vann
Några som dock tagit uppmaningen om gammaldags klädsel
på allvar var flera skolklasser från
Malmköping, Flen och Mellösa.
Det hade också eleverna från
Mellösa, vilka nyligen hade pre-
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torget av Anne-Marie von
Stockenström, som inrättat en
fond för spinningens bevarande
och utveckling.
Första pristagare i denna tävling. som fick motta fondens allra
första diplom samt en bok, var

iwisi, som Kammade nem törsta
priset i tävlingen om bästa marknadsklädsel. På andra plats kom
Siv Karlsson med fyra barn från
Malmköping och tredje pristagare blev Monika Hedblom från
Stockholm.
ELIZABETH BAUNACH

Trots regn och kyla strömmade marknadsbesökarna till precis som förr om åren.
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Siv Kindholm från Katrineholm visade hur man spinner ull

Inte Kurt Olssons Alfhild och Ortrud men väl Birgitta Olsson
och Birgitta Szebehely från Flen respektive Malmköping.

Välkomsthälsning från Erbénska balkongen av hembygdsför
eningens ordförande Leif Jacobsson. Flens blåsorkester svarad
som alltid för festmusiken.

