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Nej, det här kan inte jämföras med Hylands hörna. Men en hörna är det i alhi fall. Eriks hörna
där Erik öst som favoritartist i sörmländska "Våra favoriter" valt ut Gnesta-flickan Christina
Rahm.

Gnesta-Kalle...

programmet har vi tänkt satsa på
Småland.

— Björknäs herrgård ligger ju
faktiskt i landskapet Söderman-
land. Därför föll det sig ganska
naturligt att börja med "inhem-
ska" artister.

Varje program är begåvat med
spelman Erik Östs egen hörna.
Naturligtvis letar han fram fiol-
spelande virtuoser. Den sörm-
ländska helaftonen inte undanta-
gen.

— För många år sedan skulle
jag ha en fiolspelande grupp på
tio personer för ett framträdande
i Konserthuset. I sista stund upp-
täckte jag att vi var en man kort.
Det blev katastrof larm till en ung
flicka i flätor från Gnesta —
Christina Rahm. Hon gjorde sitt
jobb med bravur, berättar Erik
Öst.

— Så nu när jag skulle ha en
sörmländsk duktig spelman kom
jag att tänka på Christina. Inte
för att hon råkar höra hemma i
Gnesta-Kalles metropol utan just
för att hon kan spela fiol.

Erik Öst, sedan i söndags

Erik.
Christina Rahnt är numera

sörmländska i förskingringen, bor
och jobbar som musiklärare i
Sollentuna norr om Stockholm."

- På fritiden blir det mycket
folkmusik för min del. Som nu i
TV ska jag framföra två folklåtar
från Helgarö utanför Strängnäs.
Spelmannen Pehr Eriksson, verk.
sam där på 1800-talet har gjort
dem, berättar Christina.

Christina Eahm är inte det för-
sta exemplet på hur den berömde
spelmanssläkten Öst lyfter fram
sörmländsk spelmanstradition.

Eriks far, Jon-Erik Öst, var
med och bildade Sörmlands spel-
niansf örbund 1925!

Resultatet av den sörmländska
helaftonen i "Våra Favoriter" får
vi se söndagen den 4 februari J
TV 2. OVE ANDERSSON

• OK höjer priser
på bensin

STOCKHOLM (TT)
OK höjer på torsdagen priset på

bensin med ett öre litern. Anled-
ningen är blå ökade lönekostnader
och höjda inköpspriser.

— Vi har kunnat begränsa prishöj-
ningen genom den omfattande kost-
nadsöversyn som pågår inom OK,
omtalar VD Harry Holmberg.

Dam-

Etapp
Folkegam

åter
inkommet



Nej, det liar kan inte jämföras med Eylands hörna. Men en hörna år det i alla fa
där Erik Öst som favoritartist i sörmländska "Våra favoriter" valt ut Gnesta-fli
Rahm.

Gnesta-Kalle...

programmet har vi tänkt satsa på
Småland.

— Björknäs herrgård ligger ju
faktiskt i landskapet Söderman-
land. Därför föll det sig ganska
naturligt att börja med "inhem-
ska" artister.

Varje program är begåvat med
spelman Erik Östs egen hörna.
Naturligtvis letar han fram fiol-
spelande virtuoser. Den sörm-
ländska helaftonen inte undanta-
gen.

— För många år sedan skulle
jag ha en fiolspelande grupp på
tio personer för ett framträdande
i Konserthuset. I sista stund upp-
täckte jag att vi var en man kort.
Det blev katastroflarm till en ung
flicka i flätor från Gnesta —
Christina Rahm. Hon gjorde sitt
jobb med bravur, berättar Erik
Öst.

— Så nu när jag skulle ha en
sörmländsk duktig spelman kom
jag att tänka på Christina. Inte
för att hon råkar höra hemma i
Gnesta-Kalles metropol utan just
för att hon kan spela fiol.

Erik Öst, sedan i söndags
folkpensionär, men aktivare än
någonsin, öser beröm över Chris-
tina. Hon spelar med inlevelse
och så riktigt och fint, tycker

Erik.
Christina Rahm är numera

sörmländska i förskingringen, bor
och jobbar som musiklärare i
Sollentuna norr om Stockholm. "

— På fritiden blir det mycket
folkmusik för min del. Som nu i
TV ska jag framföra två folklåtar
från Helgarö utanför Strängnäs.
Spelmannen Pehr Eriksson, verk.
sam där på 1800-talet har gjort
dem, berättar Christina.

Christina Rahm är inte det för-
sta exemplet på hur den berömde
spelmanssläkten Öst lyfter fram
sörmländsk spelmanstradition.

Eriks far, Jon-Erik Öst, var
med och bildade Sörmlands spel-
mansförbund 1925!

Resultatet av den sörmländska
helaftonen i "Våra Favoriter" får
vi se söndagen den 4 februari i
TV 2. OVE ANDERSSON
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