
Sörmlandsdansare 
i Folkdansens Dag 

Folkdansens dag i Parken, Eskils-
tuna, blev en annorlunda uppvisning 
detta år, med ett gammaldags bröl-

\ lop som tema. Mellan 60 och 70 dan-
sare från hela Sörmland och 25-ta-
let spelmän deltog i det omfattande 
programmet under dagen som väck-
te stort gehör hos publikan. 

Som inledning gav de olika dans-
lagen uppvisningar på skilda håll i 
Parken, men samlades senare på 
gräsmattan nedanför Teatern där 
man gemensamt dansade fram en 
'äng "berättelse". 

Den som sammanställt den dansa-
historietten, Harry Sjödin, gav 

kså- publiken fortlöpande förkla-

ringar till vad som utspelades. 
Man inledde med att visa tiden fö-

re bröllopet, hur brudens föräldrar 
bjöd in varandra, hur brudparet höll 
lekstuga för goda vänner innan bröl-
lopet och senare den danslystna gla-
da bröllopsfesten. 

Ungdomsringens olika medlemsfö-
reningar i länet har separat tränat 
in det omfattande programmet och 
först på söndagsförmiddagen hölls en 
första och enda gemensam repetition 
i Folkan. Rtsultatet av arbetssättet 
var förbluffande bra. 

Folkdansens dag är en årligen å-
terkommande högtid i Parken, Es-
kilstuna, med stort publikt tycke. 

Måndag den 1 1 augusti 1 969 7Ä 
Bröllopsspel vid folkdansdag 

• Katrineholms NOV:s folkdanslag i aktion med Katrineholms Spelmanslag i bakgrunden. 

Folkmusikens och folkdansens 
dag firades traditionsenligt i Pa r -
ken, Eskilstuna, på. söndagen. E t t 
hundratal spelemän och dansare 
f r å n hela Sörmland deltog i ar-
rangemanget som anordnats av 
Sörmländska Ungdomsringen och 
Sörmlands Spelmansförbund. 

Publiken fick bl. a. beskåda et t 
bröllopsspel, sådant de gick till för 
omkring 100 å r sedan. Brudpar 

var Eski ls tunamakarna Anita och 
Lars Eneqvist. 

Vid middagstid bjöd dansare 
och spelemän på uppträdanden på 
t re platser i Parken. Senare på 
dagen drog man ner till grönslät-
ten bakom Parkens teater . Och 
där stod alltså bondbröllopet. 

Arrangör för det ta var Henry 
Sjöberg f r å n Södertälje. H r Sjö-
berg har forskat i dans- och mu-

sikseder vid bröllop för et t sekel 
sedan. Vidare i hur det blivande 
äk ta parets föräldrar t rä f fades 
u tanför kyrkan på söndagarna för 
a t t diskutera. Ungdomarna själva 
hade inget a t t säga till om. Bru-
den bar en dräkt f r å n ös te råker 
och brudgummen en Leksands-
dräkt . 

Brudpar vid "bondbröllopet"' under Folkdansens dag i Parken, 
Eskilstuna, på söndagen var Anita och Lars Erik Engqvist, 
här flankerade av Bekarne Folkdans Gilles ordförande Fritz 
Andersson med fru Evy. 


