Stockholmssektionens utflykt till Sigtuna
Av Bengt-Olof Näslund

Den 11 juni gjorde Stockholmssektionen en utflykt till Sigtuna för att lyssna på
Sigtunas Messingssextett som konserterade under ledning av PG Kåhrström. PG är
Västernorrlänning, ordförande i Stockholmssektionen av Västernorrlands Regementes Kamratförening och en suverän esskornettist och kapellmästare. PG tog emot oss
vid samlingsplatsen framför Sigtuna rådhus för att sedan lotsa oss till Café Valvet på
Stora Gatan för en lunch. Själv skyndade han vidare för att förbereda konserten.

Framför Sigtuna Rådhus syns från vänster vända mot varandra: Sigrid Gidlund, Sten Gidlund och
Lillemor Ring. Med ryggen mot kameran står PG Kåhrström. Sigtuna rådhus, invigt 1744, ligger
vid Stora torget och är Sveriges minsta bevarade rådhus.
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Efter en god måltid så tog vi oss till parken där PG ställt ut några bänkar som vi
snabbt lade beslag på. Sigtunas Messingssextett underhöll i en timma med varierad
musik och trevligt mellansnack av PG. Vi fick bland annat lära oss att sextetten har
den gamla typen av militär sättning med två tenorbasuner, tuba, trumma, valthorn, Bkornett och Ess-kornett som PG hanterar mästerligt.

På estraden sitter Sigtuna Messingssextett. Esskornettisten och kapellmästaren PG Kåhrström ses
stående längst till vänster.
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PG berättade för oss en intressant
historia om att paviljongen de
spelade i för länge sedan skall ha
vunnits på pokerspel. En källarmästare i Uppsala lär ha satt
paviljongen i pant när han hade
fyra kungar i sin hand, men hans
motspelaren från Sigtuna vann
både spelet och paviljongen då
han satt med fyra ess.
Vädret var kyligt med en frisk
nordlig vind vilket medförde att
vi i halvtid tvingades resa oss för
Kapellmästare PG Kåhrström byter noter inför nästa stycke. att skaka loss lite värme i kropFoto Bengt-Olof Näslund.
pen.

Sittande på bänkar från vänster: Sten Gidlund, Lillemor Ring, Sigrid Gidlund, Lennart Rönnberg,
Kristina Näslund och Bengt-Olof Näslund. I bakgrunden ses Margareta Mårdskog komma gående
bakom Sten Gidlund.
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Någon på grannbänken erbjöd oss en pläd mot kylan men då sa Lennart Rönnberg,
”vi är väl I 21:are, så lite kyla tål vi”. Kylan gjorde att publiken hela tiden rörde på
sig men kamratföreningens medlemmar satt kvar tills programmet var slut. Musiken
värmde dock och det blev en allt igenom lyckad affär.

