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10 Måndagen den 23 aug. 1971 

Gustaf Wetter — 2:a f v — gläds åt det alltmer ökade inslaget av ungdom i Folkdansgillen och spelmanslag. Makarna 
Bosse och Birgitta Björkman, Eskilstuna flankerar här Gustav Wetter, Katrineholm och Kristina Frohm, Gnesta "åter-
växten)y

} systrarna Anna-Malin och Maria Blomberg. 

100 - talet spelmän och dansare 
på Sörmlandsdagen i Parken 

Vänner av falkmusik och folkdanser fick sitt lyst-
mäte på söndagen då Sörmländska Ungdomstingen 
och Sörmlands spelmansförbund arrangerade tradi-
tionsenlig spel- och dansstämma i Parken, Eskilstu-
na. Ett 100-tal spelmän och dansare, från Sörmland 
mest, men också "utombys" bjöd på nära två tim-
mars sång och dans från Teaterns scen och avslutade 
det hela med allspel och folkdanser i det gröna. 
Spelmansförbundets hedersord-

förande Gustaf Wetter från Ka-
trineholm inledde stämman med 
att leda spelmännen i ett hej-
dundrade allspel medan Ung-
domsringens Fritz Andersson sva-
rade för de välkomnande orden. 
Mest handlade det sedan om spel 
och dans, men ett högtidligt mel-
lanspel förekom också då Gustaf 
Wetter uppvaktade musiklärare 
Göthe Wahlén och musikdirektör 
John Norrman meds pelmansför-
bundets silver- respektive guld-
medalj och tackade dem för deras 
fina insatser till folkmusikens 

fromma. Statsrådet och violin-
spelmannen Svante Lundkvist var 
inbjuden men kunde inte komma 
— hans märke, vilken valör det 
nu har fårv ara innestående tills 
vidare. 

Det var förvisso de gamla folk-
dräkternas dag, både spelmän och 
folkdansare var förstås skrudade 
i sådana. Men publiken fick ock-
så se hur det kundeg å till när 
man speladeu ppt illd ans i det-
ta sekels början. Fyra danspari 
sekelskiftesdräkter visade det allt-
medan ded ansade polskor och 
valser så scentiljorna knakade. 
Och musiken, dens varade Vap-

Märkeshedrad blev musikdirektör John Norrman som fick 
motta spelmansförbundets guldmärke via hedersordföran-
den Gustaf Wetter. 

' foor-̂  - allvarlig kon-
kurrent om publiken — var del 
ett pair hundra personer som glad-
des med spelmän och dansare. 

med sig tre av sina 42 förnamli-
ga gamla bälgaspeL 

Vädret till trots — badstränder-


