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F O L K E T L ö r d a g e n d e n 5 januar i 1 9 6 3 

8o-årig spelman hos folkdansarna 
har ungdomens hela spänst i sinnet 

Han är ung till sinnet — det 
beror helt säkert på att hans um-
gänge i mångt och mycket varit 
ungdomar! 

Han har en myckenhet livs-
glädje inombords — glad som en 
spelman, heter det . . . och passar 
precis in på förre lagerarbetaren 
Gustaf Andersson, Flackstavägen 
29 i Eskilstuna ,som fyller sina 
80 år den 9 januari. 

Vår jubilar är född i Sundsvik 
i Turinge socken, som ju ligger 
1 Stockholms län. I Västmanland 
skolade han sig emellertid för si-
na kommande uppgifter inom mo-
dernäringen, nämligen på Tärna 
folkhögskola och lantmannaskola. 
En kontrollassistentkuwä 1 Värm-
land (Molkom) kompletterade ut-
bildningen, I många år var han 
kontrollassistent, och därefter ha-
de han befälsställningar på större 
lantbruk 1 norra Sörmland. 

1940 övergick Gustaf Andersson 
till industrin, arbetade vid Nyby 
Bruk, Aseas gjuteri och AB Se-
gerström & Svensson, innan han 
1954 fick anställning på lagret 
hos AB E.W. Nilsson, där han 
knogade fram till 1958. 
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Gustaf Andersson har haft sin-
net öppet för åtskilliga Idéer och 
föreningsverksamhet av skilda 

ig. En räcka av år var han 
sekreterare i Eskilstuna Waer-
landklubb och en tid revisor i Es-
kilstuna Frisksportklubb, som han 
fortfarande tillhör. Inom den sist-
nämnda föreningen gick han i 
bräschen för ett folkdanslag, som 
sedermera uppgick i Rekarne 
Folkdansgille, vars vice ordföran-
de han varit. Men först som sist 
har han fört sin stråke med den 
äran hos folkdansarna. Han har 
ett otal låtar i huvudet, och dem 
förmedlar hans fela så klang-
skönt. 

Säkert är att Gustaf Andersson 
blivit en uppskattad medvandra-
re i de läger han förekommit och 
givit prov på sin aktivitet. En 
god vän till honom kan berätta, 
att han är en klok man med det 
rätta greppet på livssituationen, 
en man som utan att jäkta får 

mycket uträttat och alltså — för 
att nu citera Dan Andersson — 
lever med komposition . . . 

F O L K E T Lördagen den 12 januari 1963 

! i 

i 

1 : • • 'mm 
Uppvaktad spelman 
80-årige spelmannen Gustaf An-, tylokal, Festföremålet med felas» 

dersson i Eskilstuna hyllades i går uppvaktas här av en bukett töser, 
kväll av RokarnegiUet vid en fest- fr. v. Ylva och Yrsa, Andersson i» 
lighet på A/B P. A. Larssons par- jsamt Berit Antonsson. - i • •• i 


