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gäller hela 

198S! 

Anna Brostam, ett och ett halvt år från Köping, för-
sökte sig på att lira munspel. Och hon har redan 
enhandsfattning! (Foto: Ruben Fransholm) 

Alla fick spela 
på stämman! 
Det bjöds upp till stor 

folkmusikfest i Folkets 
hus i lördags då Eskils-
tuna Spelmansgille lyc-
kats få hit nästan 100 
spelmän från flera län i 
Mellansverige för att 
medverka i Eskilstunas 
första spelmansstämma 
på 20 år! 

Förutom massor av 
musik så fanns det en 
mycket sevärd hant-
verksutställning att be-
skåda och tillfälle till 
buskspel gavs då dagens 
största motto var: Alla 
får spela! 
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Sju glada spelemän med nyckelharporna i högsta hugg ägnade sig åt "buskspel" i ett 
av de övre rummen i Folkets hus. Inte är det väl lika mysigt som en riktig spelmans-
buske, men de ser ju ut att ha det trevligt ändå. 

Patrik Andersson, Helén Fredriksson och Jenny Lundblad var i särklass de yngsta 
deltagarna på Eskilstunas stora spelmansstämma. 

ENDAST DENNA 
VECKA! 

AKTA SILVER 

HJÄRTA 
9:- per styck 

(endast 1 st per person) 

ANNONSEN MÅSTE MEDTAGAS 

•GULD TILL LÅGPRIS 

GULD, 
Kungsgatan 12, Eskilstuna I /GA||t<IANj 016.12 37 fö I 

H M M M N i 
DOMUS 
ESKILSTUNA 

en udda marknad med udda varor till udda 
priser. Klippet ligger en trappa ner i varuhuset. 

3 P e n $ e , $ e f 1 2 : 9 0 

Skruvmeislar 3 4 j 9 ( ) 

!Se9ieblock 16:90 
Ä foBb,oA 9:90 
Ljusmanschetter 

7:90, 9:90, 13:90 
Sidenblommor 9 . 9 g 

Hu 10 % rabatt på Matt- oth Kemtvätt 

Musik, musik och åter musik... 

Nära 100 spelmän 
samlade på stämma 
Stor spelmansstämma 

hölls i Folkets hus i Eskils-
tuna på lördagen den första 
på tjugo år och kanske 
också den första vinter-
stämman i Eskilstunas mo-
derna historia. 

För detta enorma arran-
gemang stod Eskilstuna 
Spelmansgille som har gått 
och burit på den här idén i 
snart ett år nu och de har 
all anledning att vara 
stolta över sig själva. Näs-
tan 100 spelmän hade kom-
mit till Eskilstuna för att 
vara med om den här hän-
delsen och Stora salen i 
Folkets hus var fullsatt när 

stämman öppnades med 
"Gästringe gånglåt". 

Alla musiker var på scenen 
samtidigt då de tre första 
numren avverkades och det är 
ingen överdrift att påstå att 
både scenen och salen gung-
ade inför denna invasion av 
spelmän som tillsammans bil-
dade en massiv ljudmatta. 

• Inspirerande 
Bo Björkman lämnade se-

dan över mikrofonen till kom-
munfullmäktiges ordförande 
Folke Kjellström, som höll det 
egentliga öppningstalet till 
den här stämman. I sitt tal 
nämnde han bland annat hur 
musik kan verka som motvikt 

GEORG'S 
Köper och säljer 

NYA och BEGAGNADE 
HYLL- och PALLSTÄLL 

ODEXION 
Nytt Dexion-Speelock 

Beg. alla fabrikat 

FRÅGA OSS ÄVEN PÅ: 
entresoler, truckar, rullbanor, plastlådor, 

bänkar, bord m.m 

GEORG'S 
08-97 98 00 
Stockholm 

031-57 07 20 
Göteborg 

Monteringar & 
Lagerinredningar AB 

0156-115 90 
Vagnhärad 

till stressen i dagens samhälle 
och hur han själv som ung in-
spirerades och hämtade 
styrka i musiken. Han ut-
tryckte sedan sin tacksamhet 
och tillfredsställelse genom 
att hälsa alla varmt välkomna 
och önska de närvarande en 
trevlig dag. 

Sedan blev det musik, musik 
och åter musik på stora sce-
nen då de olika spelmansgrup-
perna fick visa upp sig indivi-
duellt och bjuda på sina spe-
cialiteter och variationer av 
svensk folkmusik. 

• Utställning 
Men det bjöds inte bara på 

musik minsann. En trappa 
ner, i kapprummet var det 
hantverksutställning. Där 
kunde man både se och köpa 
hantverk av sörmländska ska-
pare. Det mest spännande bor-
det hade Maj Alkesjö och 
Gösta Larsson som specialise-
rat sig på näverslöjd och 
kunde erbjuda korgar av alla 
storlekar och sorter. Vävda 
dukar och handgjorda fioler 
låg också och väntade på att 
göra några plånböcker lättare 

Med något så ovanligt 
som en säckpipa hittade 
vi Pär Furå från Gnesta 
i ett av "buskspelsrum-

f E S K I L S T U N A 

18:90 
Bregott 
normal- o extrasaltat 
ord. pris 22:75 600 g 

Sicilianare — A r \ f \ 
frukostbröd I 
ord. pris 2 5 : - ... 10 st | # M 

Räkor wm a 
frysta strl 9 0 — 1 20 I • I 1 
ord. pris 27:40 500 g I / • 7 

Gräddost 
Åseda 
ord. pris 28:90 ca 500 gr 19:90 
Stekkorv Ä _ _ _ 
Goman I A • O f l 
ord. pris 4 5 : - 1 kg ^ m ^ T • M 

Leverfärs _ -
I c% • 9 ( 1 ord. pris 16:90 500 g | V # • M 

Smörgåsgurka 
Mor Annas 1 r i # f \ 
ord pris 18:70 !>ö0 9 | 3 ^ 

Bruna bönor _ _ Ä Ä 

11:90 burk 
ord pris 14 70 .. 800 g 

Matris 9 1 . Q 0 
Uncle Ben's, ord. pris 3 0 : — ..2 kg ^ I i / V 

Tomatketchup q . q a 
Foodia, ord. lågpris 1 kg w • w \ J 

Veckans medlemsförmån 

Lingonsylt 1 Q ( c c 
Foodia, ord. pris 27:55 800 g I / • J J 

Priserna gäl ler så länge lagret räcker, dock länast t o m 5 /3 . 

Öppet: Måndag, tisdag, onsdag 9 .30—18.00 
Torsdag, fredag 9 .30—20.00 
Lördag 9.00— 16.00 

H O S O S S FÅR DU R Å D 

Ulla-Britt Wistrand, 
som är nyvald ordfö-
rande i Eskilstuna Spel-
mansgille var naturligt-
vis med och spelade. 

till tyngden och naturligtvis 
lockade också lottståndet och 
skivorna en trappa upp. 

• "Buskspel" 
I smårummen på övre pla-

net pågick det "buskspel". 
Det går helt enkelt till så att 
spelmän samlas lite på måfå, 
hittar ett rum och sätter sig 
där och spelar, utbyter musik 
och erfarenheter och har all-
mänt trevligt. 

Nog var det ett gigantiskt 
arrangemang alltid, spelmän-
nen spelade oavbrutet fram 
till klockan fem och tillät sig 
sedan en timmes paus för att 
vidare från klockan sex ända 
fram till midnatt bjuda upp till 
dans för dem som inte kände 
sig alltför tvingade att gå hem 
till OS och melodifestivaler 
och allt vad det kunde vara. 

• Tradition 
Kåre Widén från Eskilstuna 

Spelmansgille sa att den här 
tillställningen skall, om möj-
ligt, bli en traditionell tilldra-
gelse och det får väl alla som 
älskar folkmusik hoppas att 
det kan möjliggöras. Med facit 
i hand från lördagens succéar-
tade stämma så verkar ju den 
möjligheten ligga mycket 
nära till hands. 

Text: 
JÖRGEN BRÖMS 

Foto: 
RUBEN FRANSHOLM 

Ett enradigt dragspel 
traktr*"1 Bernt Ols 


