Gunnars insats medaljerad
Nu
har
folkdansaren
Gunnar Mårdberg i Flen fått
medalj. En unik och mycket
ovanlig utmärkelse som bara
finns i ett enda exemplar.
Flens folkdanslag passade
nämligen på att hylla sin
mesta veteran när man framträdde i Sveaparken i Flen
på midsommaraftonen.

Veteran
hyllad av
dansare
Som tidigare omtalats firar
Flens folkdanslag ett jubileum
innevarande år.
Danslaget som förening är
nämligen lika gammalt som Flen,
det vill säga 40 år.

Gunnar Mårdberg, här tillsammans med Britta Mattsson, är
veteran bland folkdansarna och har medverkat sedan starten för
40 år sedan. Nu hedrades han med en medalj för sina dansanta
insatser.

Dylikt kan ju inte passera
obemärkt och vid de sammanlagt
nio framträdanden som folkdanslaget ägnade sig åt under midsommarhelgen
presenterades
också ett specialkomponerat jubileumsprogram.
Ett uppskattat inslag och en
danskavalkad som började med
1700-talsdanser och som slutade
i modern tid med en nykomponerad dans till melodin "Violen

från Flen". Det är verkligen innehållsrika 40 år som Flens folkdanslag kan blicka tillbaka på.
I lika många år har också
Gunnar Mårdberg tillhört folkdansarna och för den bedriften
tilldelades han nu medalj, speciellt framtagen för ändamålet.
— Midsommarhelgen innebär
framträdanden runt om i Flensbygden, säger dansledare Sonia
Waern.
— Vi presenterar oss på
många platser och det är en
verklig höjdpunkt för danslaget.
12 par dansare och tre spelmän
medverkade vid uppvisningarna
bland annat på Vallgården,
Sveaparken och Vårdcentralen i
Flen samt Ardala hembygdsgård.

Katt räddad!
Det är torrt i markerna och
Räddningstjänsten i Flen manar
allmänheten till försiktighet när
det gäller eldande.
Eldningsförbud är också aktuellt för Flens kommun.
Under midsommarhelgen har
dessbättre inte Räddningstjänsten behövt ingripa när det gäller
bränder.
Enda insatsen under helgen var
att rädda en katt vid Stenhammar
som suttit i ett träd i nära två
dygn.

Gubbstöts-VM unikt
Överdomaren häckar i
framskjuten position i ena
hörnet av dansbanan. Ventilerar då och då högjutt
sina åsikter och synpunkter på de dansande paren.
Bockar och bugar för mutor i form av en gottpåse,
en gurka eller rent av en
kaktus. Sådan är och förblir han, spelmannen och
Malmköpingsbon
Sören
Olsson.
Han var överdomare när
Världsmästerskapet i gubbstöt anordnades i Malmköping på söndagen. Den uppgiften har han haft i femton
år, lika länge som det här
märkliga världsmästerskapet
arrangerats.

Men gubbstöt är inte liktydigt med åldermän som
kastar kula eller ägnar sig år
andra idrottsliga aktiviteter.
Gubstöt är dans i tre timmar
och det är hambopolkett som
gäller.
Det dansades under förra
århundradet
men föll i
glömska ända tills dansstilen
togs upp av spelmän och
dansare i Malmköping. Det
var då arrangemanget fick
VM-status fast man under
åren lyst med sin frånvaro
både från Eldslandet och Nya
Zeeland.
Men det är ett roligt
arrangemang både för publik
och medverkande.
Man kommer i kubb och

frack, krås och långklänning
och det är nu inte bara dansen
och rekvisitan som blidkar
domarna. Det gäller också
mutförmåga, stil och svansfönn

®' I timmar med solen i
zenith dansade folk av hjärtans lust i den vackra hembygdsgården i Malmköping,
ackompanjerade av spelmän
från när och fjärran.
Senare pä eftermiddagen
korades också "världsmästarna" men då hade överdomaren fått en smula hjälp
av sina underordnade kollegor, Sven Ingemars och Ove
Bergman, som spionerade
bland dansare och publik och
vars fickor också var välfyllda
med diverse gåvor.

Publiken trivdes ypperligt
och det stod fritt för alla och
envar att ta en sväng på
dansbanan tillsammans med
före detta mästare ty i den här
tävlingen kan man bara bli
världsmästare en enda gång.
Men det är naturligtvis en stor
ära att kunna titulera sig
världsmästare i gubbstöt —en
dylik titel kan nog ingen
annan landsända prestera.
Men i Malmköping blommar
kulturen och med den stora
publikuppslutningen
och
trängseln på dansgolvet är det
nog ingen risk att gubbstöten
avsomnar.
ROLF MALMBERGH

