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LÖDÖSE. Förra året 
startades det som ska 
bli en ny tradition på 
Lödöse museum.

Lördagen den 4 sep-
tember är det åter dags 
för Lödöse Motornos-
talgiska Dag.

– Det är ett brett och 
folkligt arrangemang 
för alla åldrar, förklarar 
Lena Stammarnäs.

– Målet med dagen är att 
skapa en mötesplats för både 
pryl- och designälskare, mo-
torveteraner, dräktintressera-
de och allmänna nostalgiker, 
säger Lena Stammarnäs och 
tillägger: 

– Dagen ska andas nostal-
gi vad gäller fordon, prylar, 
kläder, dans och musik.

Huvudattraktionen för 
många blir veteranbilsutställ-
ningen med bakluckeloppis. 

– Vi uppmanar alla med 
fordon äldre än 1980 att fylla 
bagageluckan med tidstypis-
ka prylar och gärna klä sig 
tidsenligt. Vi tar inga kost-
nader för vare sig utställa-
re eller besökare. Du kan 
komma med bil utan prylar 
eller med prylar utan bil. Ta 
med en filt eller ett bord att 
sälja från, säger Lena Stam-
marnäs.

Fri entré gäller till museet 
och utställningarna. Två 

priser delas ut under dagen: 
Concours de Charme, där 
bästa, mest tidsenliga ekipa-
ge bedöms av en jury och 

Peoples Choice där publi-
ken utser sin vinnare.

Dansbana med dans till li-
veorkester står också på pro-
grammet. Ukulelegruppen 
Fyra Strängar underhåller 
under dagen runt omkring 
på utställningsområdet, och 
Folkparksorkestern spelar 
upp till dans på dansbanan 
vid Ljudaborg. I år är det de-
cenniet 1945-1955 som lyfts 
fram särskilt på dansbanan.

Slutligen kan nämnas att 
arrangören har utlyst en 
dräkttävling för mest tidsen-
liga klädsel.

Kom och mingla
– Oavsett om du har bil eller 
prylar att sälja har du säkert 
kläder från en särskild epok 
att klä dig i, säger Lena Stam-
marnäs och kommer med föl-
jande uppmaning:

– Kom och mingla under 
dagen och dansa på dansba-
nan! Vinnaren i dräkttäv-
lingen utses av en dräktkun-
nig jury. 

Lödöse Motornostalgiska 
Dag är ett samarrangemang 
mellan Göteborgs Motorhis-
toriska Klubb, Stödförening-
en för Lödöse Museum och 
Lödöse Museum.

GÖTA. Det blev tredje 
gången gillt.

När dansbandsbran-
schen utsåg ”Årets 
trummis” föll valet på 
Kjetil Granli.

– En höjdare! Det är 
ett bevis på att folk 
uppskattar det man 
gör, säger Streaplers-
medlemmen till Aleku-
riren.

Vid en stjärnspäckad gala i 
Orrskogens Folkets Park, 
Malung, tidigare i sommar 
prisades årets bästa dans-
bandsmusiker. I kategorin 
”Årets trummis” var Kjetil 
Granli en av de nominera-
de. Det var också han som 
fick kliva upp på scenen och 
ta emot den åtråvärda Guld-
klaven.

– Det var nervöst, det 
måste jag erkänna. Jag har 
varit nominerad två gånger 
tidigare, men aldrig nått hela 
vägen fram, säger Kjetil och 
fingrar på sin tjusiga statyett.

Dansbandsveteranerna 
Streaplers har prenumererat 
på Guldklavar de senaste sex 
åren. 2005 blev man ”Årets 
dansband” och därefter har 

olika bandmedlemmar pri-
sats på ett eller annat sätt.

– Priset tillägnar jag grup-
pen. Det spelar ingen roll hur 
bra trummis du är om inte 
helheten fungerar. Det är väl 
just det som är signifikativt 
för oss i Streaplers. Vi har ett 
grupptänk där alla bidrar med 
sitt för att få alla bitar på plats, 
säger Kjetil och fortsätter:

– Att få en Guldklave är gi-
vetvis något som sporrar. Vi 
spelar trots allt 120 dagar om 
året och då är det givetvis in-
spirerande att folk uppskattar 
det man gör.

Vad blir nästa utma-
ning nu när Streaplers har 
50-årsjubilerat och du fått 
din eftertraktade Guldkla-
ve?

– Det är alltid en utmaning 
att spela och driva ett band på 
det sättet som vi gör. Streap-
lers har aldrig vilat på gamla 
framgångar utan alltid blick-
at framåt. Det är vår drivkraft.

Sommaren har varit inten-
siv för Kjetil Granli och hans 
kompanjoner. Streaplers har 
turnerat land och rike runt 
med ett fantastiskt gensvar 
från publiken.

– Siffrorna ute på dansba-

norna har varit riktigt bra och 
det känns naturligtvis bra, 
säger Kjetil om efter en dryg 
veckas ledighet åter satt upp 
bakom trumsetet i fredags när 
Streaplers gästade Mariestad.

– Under ledigheten hann 
jag med ett besök på Astrid 
Lindgrens Värld tillsammans 

med min fru och barnen. 
Sedan har det blivit en del 
arbete på huset, förklarar 
Kjetil.

Som traditionen bjuder 
är det Streaplers som står 
på scenen när Edetfestivalen 
drar igång på fredag. En spel-
ning som hemmasonen verk-

ligen ser fram emot.
– Det är lika kul varje år. 

Dessutom känns det extra 
roligt när det är Lions som 
är arrangör och pengarna till-
faller en god sak. Vi har sett 
hur evenemanget har utveck-
lats genom åren. I början stod 
vi på ett lastbilsflak och nu har 

det växt till ett tvådagarsjip-
po med tusentals människor. 
Det är kanon!

Kjetil fick äntligen sin GuldklaveGuldklave

Kjetil Granli utsågs till ”Årets trummis” i samband med den årliga Dansbandsveckan i Malung. På fredag spelar Guldklave-
vinnaren och övriga medlemmar i Streaplers på Edetfestivalen.
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Bakluckeloppis – 
ett givet inslag på 

Lödöse Museum den 
4 september.
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