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Uppskattade av både gammal och ung var lekarna, som Nils Presto ledde på dansbanan. 

Den sjuttonde midsommarfesten på Nyköpingshus blev en folkfest av stora mått, även om 
arrangörerna inte kunde glädja sig åt någon rekordinvasion. Mellan elva och tolv tusen besö-
kare räknar man med bevistade festen båda dagarna, var med i de traditionella majstångs-
lekarna, närmare bekantade sig med krönikespel, kasperteater, bågskytte, trolleri och väl i 
sitt stilla sinne även hoppades på att fastna på den filmremsa, som togs upp för TV-journa-
lens räkning. Forts. på sista sidan (2) f J 
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1 folkdanslaget hittade man i år denna kvartett, som visade en del av sitt kunnande. Från vän-
ster, Ingvar Gustavsson, Margareta Karlsson, Ulla Werner och Eva Roos. Bakom dem syns Nils 

Presto, som skötte felan. 

Midsommar. . . 

Midsommarfestligheterna startade 
på midsommaraftonen traditions-
enligt med majstångsresningen 
och fortsatte sedan med lekar runt 
stången och på dansbanan innan 
de övriga attraktionerna riktigt så 
där hade hunnit komma igång. 
Trots att vädret ett slag på mid-
sommaraftonens eftermiddag och 
midsommardagens morgon såg 
ganska labilt ut med regnet häng-
ande i luften och trots att radions 
väderspåmän en längre tid i' sina 
utsändningar bara haft dystra sa-
ker att berätta om helgvädret så 
blev dock publiktillströmningen 
redan från första stund mycket 
god. Långväga turister stannade 
till och blandade sig med nykö-
pingsborna, gladdes tillsammans 
med barnen då Nils Presto ledde 
lekarna på stora dansbanan eller 
förundrade sig över den skicklig-
het som både barn- och folkdans-
laget lade i dagen under sina gäst-
framträdanden på dansbanorna. 
Även papegojskjutningen — ut-
förd av skyttar ur slottets egen 
bågskytteklubb, som festen till ära 
klätts ut i granna 1500-talskosty-
mer — drog mycket folk på grund 
av sitt originella utförande och sitt 
ganska väl avvägda spännings-
moment. Att se skyttarna — pre-
cis som på hertig Karls tid — 
skjuta mot den uppstoppade fågeln 
i toppen på den ungefär fem meter 
höga stången, dessutom mesta-
dels även träffa den var en rätt 
säregen syn. 

Festspelet var naturligtvis höjd-
punkten. Inne på borggården upp-
fördes i år landsantikvarie Ivar 
Schnells 1800-talskomedi av 
teateramatörer klädda i den tidens 
graciösa och vackra dräkter. Det 
var en tjusande pjäs och utan tve-
kan den roligaste landsantikva-
rien någonsin skrivit, även om den 
nu tekniskt kanske inte är av 
samma goda kvalité som de andra, 
överlag var skådespelarprestatio-
nerna goda. Anton Carlsson gjor-
de en förträfflig studie av krydd-
kramhandlaren Agaton Nylund, 
medan spelets författare skötte 
sig minst lika bra i sin roll som 
manufåkturhandl. Teobald Lund-
ström. Som Lundström gav han 
också en ypperlig karakterisering 
av 1800-talets „ amatörspektakel 
med deras uppstyltade repliker. 

. Det är inga överord att säga, 
att den sjuttonde midsommar-
festen blev en traditionsmättad 
och mycket trevlig folkfest med 
många uppskattade attraktioner. 
Dock saknades något i år, som 
många var mycket besvikna över, 
nämligen Johannesaftonen i 
Kungstornet. Man får verkligen 
hoppas att den inte försvinner 
utan kommer igen till ett annat 
år, i sällskap med helt nya 
attraktioner. Jeng. 


