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Det Mr dr Julita-gdnget. fr.v. Roland Berglund, Olle Ohlsson, Roland Carlsson,
Rolf Hellqvist, Ake Pettersson, Rolf Carlsson och P-O Carlsson. Foto: Henry Svensson.

V ilkeii dragspelsfest!
Det firms verkliga dragspelsalskare i Katrineholm. Det
fdrstod man nar man kom in i Cosmoslokalen i Folkets
hus pa lordagseftermiddagen. Trots det vackra vftdret
var det i det narmaste fullsatt och de som hade infunnit
sig blev verkligen bjudna pa en ho'gtidsstund. Dftr fanns,
Den som hOll ihop alltsammans
var Olle Lundqvist fran Rejmyre.
Han roade med kvlckheter och vitsar och — glvetvis — presenterade
de olika framtradandena.
Det var ett langt och valfyllt
program och appladerna var
manga och langa. Mest applader
drog nog SOren Rydgren fran Falun.
Han vann Inte rlktlgt varldsmasterskapet i dragspelsmusik nar VM
gick i Stockholm 1978 men nast Intill.
Han blev tvaa i popularmusikklassen och det httrdes verkligen nar
han val bttrjade spela. FOrnamligt
ar nog det enda man kan saga. Han
ackompanjerades pa scenen av
Hans Vlktorsson och Rune Gustafsson, bada fran KatrinehoJms dragspelsklubb.
Nar SOren Rydgren hade spelat

fardigt 1 fOrsta omgangen bad han
sa varmt fOr sin chauffer som sa
garna vlll sjunga en lat, och han
sag sig Ingen annan rad an att
slappa fram namnda chauffOr. Det
vlsade sig vara Ingen mlndre an TVoch radlokande Bengt "Polo"
Johansson som klamde 1 med "Dansen gar 1 Boda" och ett Evert
Taube-potpurrl.
Det hftr Inslaget kom helt ovantat
men gjorde Inte mlndre succe fOr
det. Bengt "Polo" Johansson appladerades varmt och lange.
Jularbogille
fortsatte
med
"Vlmmerbyfrdjd"
och
"Inga
kruslduller", Det var egentllgen
bara nagra medlemmar ur Jularbogille fOr normalt ar de fler. Men de
var starka nog att dra ner applader
de ocksa

forutom Katrineholms egen dragspelsklubb, halsingegrabben Soren Rydgren, fran Alfta dragspelsklubb,
Bengt "Polo" Johansson, Jularbogille, Juniorlaget i Katrineholms Dragspelsklubb, Smedbaljarna fran Eskilstuna och Julita-gdnget.
Juniorg&ng
Katrineholms dragspelsklubb har
ett junlorgang ocksa som Olle Luhdqvlst presenterade. Dar lag genomsnlttsaldern pa nastan 35 ar, men
det var bara som det skulle. Nu
kunde dragspelsklubben se lungt pa
framtiden menade Olle Lundqvist
Innan juniorganget drog Igang med
"Vals pa FrOjdeholmen".
Smedbaljarna fran Bskllstuna var
ett stort gang som tog upp nastan
hela scenen. Olle Lundqvist konstaterade att det var 18 medlemmar, precis som i Svenska Akademln. De bJOd pa en dragspelsmarsch och "BOljesang 1 solnedgang", och det lat ocksa bra.
Julita-ganget kallar sig ett gang
som kommer fran Jullta. Nar de

upptrader under det namnet har de
gula skortor, men nar de upptrader
i Katrineholms dragspelsklubb byter de till rOda. De ingar med an dra
ord i Katrineholms dragspelsklubb,
men sarar pd sig Ibland. De bjOd p4
"Frisk luft" och det var precis vad
publiken fick efterat. Da var det
namligen halvtid och det var dags
f8r en paus.

Final
Efter pausen kom samtliga medverkande igen och spelade nagra latar var, och finalen blev som sig bOr
stor och pampig med alia pa seen,
och det var en mycket nOjd publik
som lamnade Cosmos efterat. Tilllaggas bOr att det hela var ett
mycket lyckat TBV-arrangemang.

Finalen blev som sig bor, stor och pampig med alia pa seen. Foto: Henry Svensson.

