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Pålitlig Gustaf Wetter men ostadigt väder 
på folkdansens dag i Parken i Eskilstuna 

Gemensam folkdansuppvisning på "Slätten" i Parken, Eskilstuna. Solen tittade vänligt fram och publiken var mångtalig 
runt planen. 
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Gustaf Wetter var i toppform vid gårdagens spelmansstämma i Parken. Här samspelas 

Lästringe gånglåt-

Gott om färgglada inslag var 
det bland Parkenpubliken i Es-
kilstuna på söndagen då Folkdan-
sens dag gick av stapeln för and-
ra året i ordningen. Ett 60-tal 
spelmän från Södermanlands 
spelmansförbund med folkskollä-
rare Gustaf Wetter i spetsen och 
drygt 80 folkdansare tillhörande 
sörmländska distriktet av Svens-
ka ungdomsringen hade samlats 
till evenemanget, för vilket Par-
ken stå som arrangör. 

Det lömska vädret med ömsom 
solsken, ömsom regn var orsa-
ken till att dagens publiksiffra 
inte blev mer än hälften av den 
vanliga om söndagarna, d. v. s. 
c:a 5.00Q mot annars c:a 10.000, 
och föranledde också spelmännen 
att hålla sin stämma under tak 
i friluftsteatern. 

.— Det behövs* inte många 
droppar för att en fiol ska bli 
ostämd, förklarade ordföranden i 
Södermanlands spelmansförbund, 
Gustaf Wetter, då han hälsade 
publiken välkommen till stäm<. 

! man. 
Lästringe gånglåt fick inleda 

och den stämde alla felor upp ge-
mensamt sen delade man upp sig 
och trädde fram ett lag i sänder , 
eller solo, som svartrockade dala- i 
gästen Ingvar Norman från Sä-
ter. Spelade ensam gjorde också 
veteranen J. H. Thorsell, Skogs-
torp, en av de sex som represente-
rade Eskilstuna spelmanslag (där 
en del förhindrats komma av 
sjukdom). 

Några som gjorde fint ifrån | 
sig var den unga trion från 
Strängnäs med en sällan hörd låt, 
Flenmo brudvals. Hans Lund, 
Annette Possnert och Lennart 
Jacobsson hette de musikaliska 
ungdomarna. 

Publiken bjöds även på lutspel 
och sång av Lars Andersson, 

Skogstorp. Han fick mest applå-
der för sin "Visa i Midsommar-
tid". 

Gustaf'Wetter pratade med pub- j 
liken mellan låtarna, och talade 
bl. a. om att Södermanlands spel-
mansförbund just nu har 260 med-
lemmar. 

— Med nyrekryteringen har vi 

inga som helst svårigheter, berät-
tade han. Vi har gott om ungdo-
mar som söker sig till oss, och i 
'̂ét avseendet är vi bättre lottade 

• in de flesta andra spelmansför-
bund. 

Granna, röda, svarta, gröna och 
gula folkdräkter blandade sig med 
publikens mera diskret hållna 
regnkläder, och både före och ef-
ter spelmansstämman dansades 
folkdanser på olika ställen i Par-
ken: i Rosengården, vid Elefant-
huset m. fl. platser. 

Folkdansarna kom från Eskils-
tuna, Kungsör, Flen och Katrine-
holm och mötte upp med c:a åtta 
par från respektive danslag. Fritz 
Andersson från Rekarne Folkdans 
Gille, Eskilstuna, hälsade välkom-
men i egenskap av hedersledamot 
i Svenska Ungdomsringen. 

Bess. 



Intåget blev festligt med fanor och spelmän i täten. 

Folkdansens dag blev succé 
trots att vädret var dåligt 

Årets upplaga av Folkdan-
sens dag i Parken, Eskilstu-
na, som hölls på söndagen, 
fick ett gott mottagande av 
den, trots det ostadiga väd-
ret, fulltaliga publiken. Man 
inledde med gemensamt upp-
trädande av alla folkdansare 
och som talare för gruppen 
fungerade hedersordförande 
i Sörmländska ungdomsrin-
gen Fritz Andersson, Han ta-
lade om folkdansens möjlig-
heter i Sverige contra utlan-
det och konstaterade bl.a. att 
danserna bemöttes med stör-
re intresse i utlandet. 

Nästa nummer på programmet 
var spelmännens gemensamma 
uppträdande på uteteatern där 
unga förmågor starkt konkurre-
rade med de äldre och mer gar-
vade spelmännen. En spelman 
fick publiken att applådera sär-
skilt mycket. Det var den 82-
årige Johan Henrik Thorsell från 
Skogstorp som drog några gamla 
låtar på sin fela. En herre som 
fortfarande kan behandla fiolen 
på rätt sätt. 

En solosång utförde unga Ing-
rid Eklund, Katrineholm, som se-
nare på kvällen stod på samma 
scen, men denna gång i Kvälls-
kvittrets talangparad. En flicka 
som kommer att gå långt. 

Vidare utförde Britt Skepp-
stedt och Christina Olsson, båda 
Katrineholm, och två .av de 260 
medlemmarna i Sörmländska 
ungdomsringen ett solo som fick 
konferencier en, Gustav Wetter, 
att leende konstatera att det är 
skönt att återväxten är så god 
bland spelmännen. 

andra delen av stämman på tea-
tern. Det blev en trivsam under-
hållning för den stora publik 

som kommit för att se spelmän-
nen. 

Elmer 

Sist på första delen av stäm-1 
man sjöng trubaduren Lars An-
dersson ett par melodier till sin 
luta och efter det kunde publiken 
resa sig nöjda och gå till de oli-
ka ställen där spelmanslagen var 
för sig framförde sina speciella 
låtar. Framför elefanthuset i 
Djurparken höll Nyköpings spel-
män till och i Rosenträdgården 
spelade katrineholmarna. Eskils-
tuna var hänvisade till tombola-
stånden framför Folkan och 
framför infarten till Texas spe-
lade Södertälje. 

Så avslutades då det hela med 




