
Musikpedagoger från Eskilstuna 
hedrades vid Folkmusikens Dag 

I närmare tio är liar folkdansare 
och musiker 1 Sörmland firat sin 
speciella dag en gäng om året just i 
Parken Eskilstuna. Folkmusikens 
och Folkdansens Dag i år blev 
inget undantag från den långa ra-
den av lysande skådespel som Par-
ken-publiken nu förväntar sig. 
Något över 1000 personer, spelmän, 
och dansare från länet underhöll 
större delen av dagen. 
Man inledde med ett uppträdande 

från scenen då distiktsföreningens 
hedersordförande, disponent Fritz 
Andersson, öppnade dagen med att 
hälsa publik, dansare och spelmän 
välkomna. Programmet som bjöds 
var omväxlande och ett uppskattat 
inslag var Vappersta—Lasses finger-
lek på tre olika och gamla dragspel. 

Spelmansförbundets ledare, Gustaf 
Wetter, Katrineholm erinrade om 
vad musiklärare Göte Wallén gjort 
för folkmusiken, inte bara i Eskilstu-
na, och överlämnade förbundets sil-
vermärke. Gustav Wetter vände sig 
sedan till John Norrman och kallade 
honom till hedersledamot av Spel-
mansförbundet. Samtidigt överläm-
nade han också förbundets guldme-
dalj. 

Det musicerande statsrådet Svante 
Lundkvist, hade inbjudits till den 
här högtiden, men tvingats tacka nej 
på grund av andra engagemang. Han 
sände dock sina hälsningar. 

Senare på eftermiddagen delade 
spelmän och dansare upp sig 1 
smågrupper och posterade sig på oli-
ka håll i Parken för att underhålla 
den mångtaliga publiken. 

Tillsammans uppgick spelmän och dansare till ett antal av 100. Det hördes ut över Parken när den 
stora orkestern stämde upp från scenen. 

Långa bilköer 
under sista lovi 

Många bilister, speciellt de som bor 
i Stockholm, satt på söndagsefter-
middagen i milslånga köer på E 4 
norrut mot huvudstaden och önskade 
att de äkt hem en dag tidigare. På 
måndagen börjar skolorna och 
massor av bilister körde hem i sista 

minuten. Redan på söndag 
dagen förstod Lpnstrjf 
inom Nyköpingspolisen i 
bli besvärligt. 

Man satte in flera 
reda upp trafiksituatj 
tätnade så hårt att 

Körde in i en 
Bilist smet fr; 

Små, men redan duktiga folk-

LIDKÖPING (TT) 
En bilist smet från olycksplatsen 

sedan han sent. på lördagskvällen 
kört in i en grupp ungdomar i 
Tofta vid utkanten av Lidköping. 
Tre ungdomar skadades. De övriga 
räddade sig genom att kasta sig åt 

talade vidd 
kom på 
plötsligt 
in mot 
domarn! 

Tre 
omkulj 
pojkeJ 


