Folkdansare och spelmän
på fin Eskilstunastämma
Gott om färgglada inslag var
det bland parkpubliken i Eskilstuna på söndagen, då folkdansens dag hölls för andra året i
ordningen. Ett 60-tal spelmän
från Södermanlands spelmansförbund med folkskollärare Gustaf
Wetter i spetsen och drygt 80
folkdansare, tillhörande
sörmländska distriktet av Svenska
ungdomsringen, hade samlats till
evenemanget, för vilket parken
stod som arrangör.
Det lömska vädret me£ ömsom
solsken, ömsom regn, var orsaken till att dagens publiksiffra
inte blev mer än hälften av den
vanliga på söndagarna, d. v. s.
5.000 mot annars 10.000, och föranledde också spelmän att hålla
sin stämma under tak i friluftsteatern.
— Det behövs inte många droppar regn, förrän en fiol skall bli
ostämd, förklarade ordföranden
Södermanlands spelmansförbund,
Gustaf Wetter, då han hälsade
publiken välkommen till stämman.
Lästringe gånglåt fick inleda,
och den stämde alla felor upp
gemensamt. Sedan delade man
upp sig och trädde fram ett lag
i sänder eller solo som svartlockade Dalagästen Ingvar Norman
från Säter. Spelade ensam gjorde
också veteranen J. H. Thorsell,
Skogstorp, en av de sex som representerade Eskilstuna, spelmanslag (där en del förhindrats komma av sjukdom).
Några som gjorde fint ifrån
sig var den unga trion från
Strängnäs med en sällan hörd låt,
Flenmo brud vals. Hans Lund,
Anette Possnert och Lennart Jacobsson hette de musikaliska ung-

domarna. Publiken bjöds även på
lutspel och sång av Lars Andersson, Skogstorp. Han 'fick mest
applåder för sin "Visa i midsommartid".
Gustaf Wetter pratade med publiken mellan låtarna och talade
bl. a. om att Södermanlands spelmansförbund just nu har 260
medlemmar. — Med nyrekryteringen har vi inga som helst svårigheter, berättade han. Vi har
gott om ungdomar som söker sig
till oss, och i det avseendet är vi
bättre lottade än de flesta andra
spelmansförbund.
Granna röda, svarta, gröna och gula folkdräkter blandade sig med publikens mera
diskret
hållna
regnkläder, och både före och efter
spelmansstämman dansades •folkdanser på olika ställen i parken:
i rosengården, vid elefanthuset
m. fl. platser. Folkdansarna kom
från Eskilstuna, ,Kungsör,
Flen
och Katrineholm och mötte upp
med cirka åtta par från respektive danslag.
Fritz Andersson från Rekarne
folkdansgille, Eskilstuna, hälsade
välkommen i egenskap av hedersledamot i Svenska ungdomsringen.

